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Popularne pytania
Pytanie
Czy pierwszy minister Szkocji stoi na czele
Parlamentu Szkocji?

Odpowiedź
Nie, pierwszy minister jest głową rządu Szkocji.

Pytanie
Czy Parlament Szkocji oraz rząd Szkocji to dwie
różne instytucje?
Odpowiedź
Tak. Są to odrębne instytucje, pełniące różne
role, posiadające innych członków oraz
odmienne dane kontaktowe.

Pytanie
Czy każdy obywatel może ustanawiać oraz
zmieniać prawo?
Odpowiedź
Prawo mogą ustanawiać jedynie posłowie, ale
każdy obywatel może się w ten proces
zaangażować.

Pytanie
W jaki sposób można się zaangażować?

Odpowiedź
Można składać petycje, kontaktować się z
posłami lub przedkładać argumenty.

Pytanie
Kto jest moim przedstawicielem w Parlamencie
Szkocji?
Odpowiedź
Każdego mieszkańca Szkocji reprezentuje 1
poseł z danego okręgu wyborczego oraz 7
posłów przypadających na dany rejon wyborczy.

Pytanie
Jaka jest różnica pomiędzy posłem na dany
okręg a posłem na dany rejon wyborczy?
Odpowiedź
Ich status jest jednakowy, a wyborcy mogą
kontaktować się z każdym z 8 reprezentujących
ich posłów.

Pytanie
Czy posłowie do Parlamentu Szkocji (Member of
Scottish Parliament, MSP) to te same osoby, co
posłowie do parlamentu brytyjskiego (Member of
Parliament, MP)?
Odpowiedź
Nie. Posłowie ci zajmują się odmiennymi
sprawami i reprezentują wyborców w różnych
parlamentach – posłowie do Parlamentu Szkocji
w Holyrood, a posłowie do parlamentu
brytyjskiego w Westminster.

Pytanie
W jakich sprawach można zwracać się do posła
do Parlamentu Szkocji?

Odpowiedź
Posłowie do Parlamentu Szkocji mogą służyć
pomocą w kwestiach dotyczących edukacji,
zdrowia, w sprawach mieszkaniowych oraz
związanych z prawem i porządkiem publicznym.

Pytanie
Czy Parlament Szkocji zajmuje się jedynie
sprawami związanymi z polityką partyjną?
Odpowiedź
Nie. Obywatele mogą włączyć się w dyskusje
nad różnymi kwestiami na kilka sposobów, na
przykład przez dołączenie do grupy
zainteresowań zajmującej się bliskimi im
zagadnieniami.

Pytanie
Co jeszcze można zobaczyć podczas
zwiedzania gmachu Parlamentu?
Odpowiedź
Osoby zwiedzające mogą przyjrzeć się pracy
posłów, bezpłatnie zwiedzić gmach z
przewodnikiem lub po prostu podziwiać
wielokrotnie nagradzaną architekturę budynku.
Regularnie organizowane są tu także imprezy i
wystawy o różnorodnej tematyce.

Pytanie
Jak można się dowiedzieć co się dzieje w
Parlamencie?
Odpowiedź
Można odwiedzić naszą stronę internetową,
śledzić nas na portalach społecznościowych lub
zapisać się, aby otrzymywać darmowy eBiuletyn.

Pytanie
Jak można się zapisać, aby otrzymywać
eBiuletyn?
Odpowiedź
Można się zapisać odwiedzając stronę
www.scottish.parliament.uk/ebulletin lub
kontaktując się z nami.

Pytanie
Gdzie należy kierować dalsze pytania?

Odpowiedź
Można zadzwonić pod numer
0800 092 7500 albo 0131 348 5000
lub
wysłać wiadomość SMS na numer
07786 209888
lub
odwiedzić naszą stronę internetową
www.scottish.parliament.uk
lub
wysłać wiadomość na adres e-mail
sp.info@scottish.parliament.uk
lub
zadać pytanie bądź śledzić nas na portalu
Twitter: @ScotParl
Można skontaktować się z nami również
poprzez portal Facebook
(www.facebook.com/scottishparliament)
lub
zostawić komentarz na portalu YouTube
(www.youtube.com/user/ScottishParl).
wystawy o różnorodnej tematyce.
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Każdy wyborca posiada
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Poniżej znajdują się dane ukazujące sposób, w jaki można
zaangażować się w działalność Parlamentu Szkocji i mieć na nią wpływ:

ponad 20 tysięcy osób śledzących nas
na portalu Twitter od momentu
utworzenia konta

ponad 21 tysięcy świadków pracy komisji
(committee witnesses)

ponad 130 tysięcy zapytań
od obywateli

ponad 1,75 miliona gości na naszej nowej
stronie internetowej

ponad 1,5 tysiąca zgłoszonych petycji

ponad 3,3 miliona zwiedzających Holyrood

ponad 6,5 tysiąca wycieczek szkolnych

ponad 200 przyjętych ustaw

ponad 25 wystaw w gmachu Parlamentu

Dane teleadresowe Parlamentu Szkocji
Telefon: 0800 092 7500 / 0131 348 5000
Telefon (linia obsługiwana w języku gaelickim): 0131 348 5395
Telefon tekstowy: 0800 092 7100
Wiadomości SMS: 07786 209888
E-mail: sp.info@scottish.parliament.uk
Strona internetowa: www.scottish.parliament.uk
Twitter: @ScotParl
Facebook: /scottishparliament
YouTube: /scottishparl
Adres:
Public Information
The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP

(wydanie I, styczeń 2014 r.)

