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Czym jest Parlament Szkocki?  
Parlament Szkocki, który powołano w 1999 r., ustanawia obowiązujące w Szkocji prawo. 
W jego skład wchodzi 129 wybieranych posłów, czyli członków Parlamentu (Members of 
the Scottish Parliament, w skrócie MSP). 

Jaki jest zakres kompetencji Parlamentu Szkockiego? 

Parlament posiada uprawnienia do ustanawiania praw w zakresie tzw. kompetencji 
podlegających dewolucji, czyli przekazanych (devolved matters). Niektóre kwestie 
leżą wyłącznie w gestii Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej. Kwestie te określa się mianem kompetencji zastrzeżonych (reserved 
matters).  

Kompetencje podlegające dewolucji to m.in.: 

 rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

 szkolnictwo

 ochrona środowiska

 opieka zdrowotna i służby socjalne

 gospodarka mieszkaniowa

 planowanie przestrzenne

 wymiar sprawiedliwości i policja

 władze samorządowe

 sport i kultura

 niektóre formy opodatkowania

 wiele aspektów transportu

Kompetencje zastrzeżone 
to m.in: 

 bezpieczeństwo
socjalne

 radiofonia i telewizja

 konstytucja

 obrona

 zatrudnienie

 polityka równych szans

 polityka zagraniczna

 imigracja

 handel i przemysł



3 

Na mocy ustawy o Szkocji z 2016 roku (Scotland Act 2016) Parlamentowi Szkockiemu 

przekazane zostaną dodatkowe uprawnienia w sferach takich jak opodatkowanie, 

świadczenia socjalne i wybory do Parlamentu Szkockiego.  
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W jaki sposób Parlament ustanawia prawo? 

Parlament Szkocki ustanawia prawo w drodze uchwalania ustaw. Projekt ustawy (bill) 

może zostać przedstawiony Parlamentowi przez członków rządu Szkocji, posłów 

niebędących członkami rządu, komisje parlamentarne lub ugrupowania i osoby 

indywidualne niebędące posłami. Proces rozpatrywania projektów ustaw składa się z 

trzech etapów. 

Etapy uchwalania ustaw 

Etap 1  

Komisje parlamentarne zapoznają się z ogólnymi założeniami (celem) ustawy i 
przeprowadzają konsultacje społeczne. Następnie podczas obrad plenarnych Parlamentu 
projekt zostaje rozpatrzony i podjęta zostaje decyzja dotycząca ogólnych zasad projektu. 

Etap 2  

Projekt ustawy jest szczegółowo rozpatrywany przez komisję, która podejmuje decyzję w 

sprawie proponowanych zmian (poprawek). 

Etap 3  

Na tym etapie Parlament może debatować nad kolejnymi poprawkami do projektu 

ustawy, a następnie decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu projektu. 

Co dzieje się dalej?  

Po przyjęciu projektu następuje okres czterech tygodni, podczas których może on zostać 
zakwestionowany, jeśli nie mieści się w zakresie kompetencji 
ustawodawczych Parlamentu Szkockiego. Jeśli projekt nie zostanie zakwestionowany, 
przedstawia się go monarsze w celu uzyskania sankcji królewskiej (Royal Assent). 

Po wydaniu królewskiej sankcji projekt ustawy staje się obowiązującą ustawą Parlamentu 

Szkockiego (Act of the Scottish Parliament). Nie zawsze jednak wchodzi on w życie 

natychmiast po otrzymaniu sankcji królewskiej. 
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Czy wiesz, że…?  

Parlament Szkocki i rząd Szkocji są odrębnymi organami. Parlament Szkocki jest 

organem ustawodawczym w sprawach podlegających dewolucji i nadzoruje pracę rządu 

Szkocji, który przed nim odpowiada. Rząd Szkocji jest organem wykonawczym i 

odpowiada za kształtowanie i wdrażanie polityki w sprawach podlegających dewolucji.  
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Posłowie do Parlamentu Szkockiego (MSP) 

W jaki sposób wybierani są posłowie do Parlamentu Szkockiego? 

Podczas wyborów do Parlamentu Szkockiego każdemu wyborcy przysługują dwa głosy – 
jeden głos oddaje się na kandydata z danego okręgu wyborczego, a drugi na partię 
polityczną z większego obszaru wyborczego zwanego Szkockim Regionem 
Parlamentarnym. W Parlamencie zasiada 73 posłów z okręgów wyborczych i 56 posłów z 
regionów parlamentarnych. Obowiązujący w Szkocji system wyborczy, będący rodzajem 
systemu proporcjonalnego, określa się mianem systemu dodatkowego reprezentanta 
(Additional Member System, AMS). 

Każdy obywatel Szkocji reprezentowany jest przez jednego członka Parlamentu z okręgu 
wyborczego i siedmiu posłów z listy regionalnej. Wszyscy członkowie Parlamentu 
mają równy status, a wyborcy mogą się kontaktować z każdym z ośmiu reprezentujących 
ich posłów.  

Wyniki wyborów do Parlamentu Szkockiego w 2021r.
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Czym zajmują się posłowie do Parlamentu Szkockiego? 

Posłowie pracują w swoich lokalnych okręgach wyborczych. Uczestniczą także w 

obradach plenarnych i posiedzeniach komisji parlamentarnych. Jako reprezentanci 

wyborców posłowie mogą: 

 składać wniosek o poparcie dla określonej sprawy

 przemawiać podczas debat

 przedstawiać projekty ustaw w celu zmiany ustawodawstwa

 kierować pytania do ministrów wchodzących w skład rządu Szkocji

 kierować sprawy lub pytania do innych osób lub organów.

Kto mnie reprezentuje? 

Aby dowiedzieć się, kto jest posłem w danym okręgu, można skorzystać z wyszukiwarki 

na naszej stronie internetowej (wystarczy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania) 

lub skontaktować się z wydziałem informacji publicznej (Public Information).  
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Co się dzieje w sali obrad? 

Wszyscy posłowie mogą uczestniczyć w sesjach plenarnych Parlamentu, które odbywają 

się w sali obrad (Debating Chamber). Posłowie zasiadają tu zazwyczaj razem z kolegami 

z tej samej partii.  

Oprócz debat na temat projektów nowych ustaw porządek dzienny obrad może 

obejmować także:  

 Debaty

Są to dyskusje z udziałem posłów, które zwykle odbywają się na czyjś wniosek.

 Czas pytań do Pierwszego Ministra

Posłowie zadają pytania premierowi.

 Czas pytań

Posłowie zadają pytania sekretarzom gabinetu i ministrom.

 Oświadczenia ministrów

Ministrowie informują Parlament o pilnych sprawach lub określonych decyzjach

dotyczących polityki.

 Czas decyzji

Posłowie podejmują decyzje w sprawie wniosków omawianych w danym dniu;

zwykle odbywa się to w drodze głosowania.
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Na czym polega rola Przewodniczącego Parlamentu Szkockiego? 

Przewodniczący (Presiding Officer), wraz z dwoma zastępcami, przewodzi obradom w 

sali obrad. Przewodniczący (lub jego zastępca) zasiada przy biurku na przodzie sali 

obrad i jest zwrócony twarzą do posłów.  

Podczas obrad Przewodniczącego obowiązuje bezstronność. 
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Czym zajmują się komisje? 

Komisje składają się zwykle z kilku posłów, a ich prace skupiają się na określonych 

obszarach, takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy wymiar sprawiedliwości. Komisje 

odgrywają w Parlamencie Szkockim kluczową rolę, ponieważ, w przeciwieństwie do 

parlamentu w Londynie, Parlament Szkocki składa się tylko z jednej izby 

Praca komisji obejmuje następujące obszary: 

 Legislacja

Komisje mogą rozpatrywać propozycje nowych aktów prawnych i wprowadzać do

nich poprawki. Komisje mogą także przedstawiać projekty aktów prawnych.

 Dochodzenia

Komisje mogą prowadzić dochodzenia w ramach swoich kompetencji
i publikować sprawozdania zawierające rekomendacje.

 Petycje

Komisje mogą także sporządzać sprawozdania na temat petycji składanych przez

przedstawicieli społeczeństwa i rozmaite ugrupowania, a dotyczących różnych,

istotnych ich zdaniem, kwestii.
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Na czym polega praca komisji? 

 Każda komisja posiada swojego przewodniczącego (convener), a większość 
komisji składa się z około siedmiu posłów. Członkowie odzwierciedlają bilans 
różnych partii i ugrupowań politycznych w Parlamencie Szkockim.

 Komisje mogą wzywać przedstawicieli społeczeństwa do przedstawiania swoich 
poglądów na tematy aktualnie rozpatrywane przez komisje. Mogą także wzywać 
na posiedzenia dowolnie wybrane osoby w charakterze świadków. Świadkowie 
składają zeznania w sprawach związanych z przedmiotem prac komisji.
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Wydział informacji publicznej 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Parlamentu Szkockiego, jego posłów, pracy i 

procedur, prosimy o kontakt z naszym wydziałem.  

Tel.: 0800 092 7500 lub 0131 348 5000 

Zapraszamy także osoby korzystające z usługi Text Relay lub posługujące się brytyjskim 

językiem migowym: contactSCOTLAND-BSL   

Email: sp.info@parliament.scot 

SMS-y: 07786 209888  

Adres:   

Public Information  

The Scottish Parliament 

Edinburgh  

EH99 1SP  

Internet: www.parliament.scot 

Znaleźć nas także można na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter 

i YouTube.  

Aby otrzymać informacje w innym formacie lub wersji językowej, prosimy o kontakt. 

http://www.parliament.scot/live-chat
http://contactscotland-bsl.org/
mailto:sp.info@parliament.scot
http://www.parliament.scot/
https://www.facebook.com/scottishparliament
https://www.instagram.com/scotparl/
https://twitter.com/scotparl
https://www.youtube.com/user/ScottishParl

