Twoi posłowie do Parlamentu Szkockiego

Twoi posłowie do Parlamentu Szkockiego
Parlament Szkocki składa się ze 129 posłów (MSPs), którzy są wybierani przez
mieszkańców Szkocji, aby ich reprezentować.
Posłowie pracują w twoim imieniu i podejmują decyzje w szerokim zakresie spraw, w
tym edukacji, zdrowia, mieszkalnictwa, przepisów prawa cywilnego i karnego, a
także transportu.
Możesz się skontaktować ze swoimi posłami nawet, jeżeli na nich nie głosowałeś.
Jeżeli poprosisz posła o pomoc, możesz się spodziewać, że poseł przyjmie twoją
sprawę albo wyjaśni ci powody, dla których jej nie przyjmie. Jednak to poseł sam
decyduje, jak odpowiedzieć na prośbę lub zapytanie.

Z kim można się kontaktować?
Jeżeli mieszkasz na terytorium Szkocji, reprezentuje cię ośmiu posłów – jeden z
twojego okręgu wyborczego oraz siedmiu z szerszego regionu parlamentarnego, w
którego skład wchodzi twój okręg wyborczy.
Posłowie okręgowi i regionalni posiadają te same kompetencje do reprezentowania
ciebie i możesz się skontaktować z dowolnym ze swoich ośmiu posłów. Na przykład,
możesz postanowić nawiązać kontakt z posłem dlatego, że należy do konkretnej
partii lub dlatego, że wiesz, że ta osoba jest zainteresowana tematem, który chcesz
poruszyć.
Skorzystaj z wyszukiwarki kodów pocztowych na naszej stronie internetowej pod
adresem: parliament.scot/msps lub skontaktuj się z Informacją Publiczną, aby
dowiedzieć się, kim są twoi posłowie i jak możesz nawiązać z nimi kontakt.
Możesz wysłać wiadomość e-mail do każdego ze swoich ośmiu posłów pod adres
wg poniższego standardowego formatu:
imię.nazwisko.msp@parliament.scot
Inne dane kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej oraz można je
uzyskać od Informacji Publicznej.
Możesz napisać do posła w dowolnym języku. Jeżeli masz umówione spotkanie z
posłem, to w razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania pomocy tłumacza.
Powiadom swojego posła, jeżeli potrzebujesz pomocy tłumacza.

Jakie zajęcia wykonują posłowie?


W poniedziałki i piątki: posłowie zazwyczaj pracują w swoim lokalnym okręgu.



We wtorki, środy i czwartki: posłowie zazwyczaj są w parlamencie, ponieważ w
tych dniach zazwyczaj odbywają się debaty i obrady komisji.

Posłowie mogą również prowadzić dyżury w biurze poselskim, wygłaszać
przemówienia na spotkaniach oraz brać udział w wydarzeniach, które odbywają się
wieczorami i podczas weekendów.
Niektórzy posłowie pełnią funkcje ministrów albo wiceministrów w Rządzie
Szkockim. Ich obowiązki dotyczą szczegółowych dziedzin zarządu, takich jak
zdrowie albo wymiar sprawiedliwości. Jeżeli któryś z twoich lokalnych posłów jest
ministrem lub wiceministrem, nadal możesz się z nimi kontaktować z prośbą o
pomoc lub poradę w każdej sprawie, która należy do kompetencji Parlamentu
Szkockiego.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat moich posłów?


Każdy poseł posiada podstronę na naszej stronie internetowej. Zawiera ona
informacje biograficzne oraz najnowsze zapisy z głosowań.



To, co posłowie mówią w izbie obrad oraz podczas spotkań komisji, jest
opublikowane w Raporcie Oficjalnym, który jest dostępny na naszej stronie
internetowej. Możesz również obejrzeć nagrania ze spotkań pod adresem
scottishparliament.tv i na YouTube.



Posłowie często wydają biuletyny na temat swojej pracy w Parlamencie.
Skontaktuj się z biurami poselskimi, aby uzyskać szczegóły.



Wielu posłów posiada swoje własne strony internetowe oraz konta w mediach
społecznościowych, które zawierają informacje na temat tego, czym się zajmują
oraz nadchodzących dyżurów w biurze poselskim.



Odwiedź Parlament Szkocki, aby zobaczyć swoich posłów w działaniu. Zadzwoń
do Biura Obsługi Gości pod numerem 0800 092 7600 lub 0131 348 5200 (w
języku angielskim) lub wyślij e-mail na adres visit@parliament.scot (w dowolnym
języku), aby zarezerwować bilety.

Informacja Publiczna
Więcej informacji na temat Parlamentu Szkockiego, jego składu, spraw i procedur
możesz uzyskać, kontaktując się z nami.
Czat na żywo

parliament.scot/live-chat (wyłącznie w języku angielskim)

Telefon
angielskim)

0800 092 7500 lub 0131 348 5000 (wyłącznie w języku

Możesz napisać do nas w dowolnym języku:
E-mail:
info@parliament.scot
SMS:
07786 209888
Adres:

Public Information
The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP

Strona:

parliament.scot

Posiadamy także konta na Facebook, Instagram, Twitter i YouTube.
Jeżeli skontaktujesz się z nami z zapytaniem, wykorzystamy informacje podane
przez ciebie wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie. Aby
dowiedzieć się więcej na temat naszych procedur w obrocie twoimi informacjami,
odwiedź adres: parliament.scot/dataprotection lub skontaktuj się z nami.

Jeżeli potrzebujesz informacji na temat Parlamentu Szkockiego w innym formacie
lub języku, skontaktuj się z nami.
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