
Zaangażuj się w 
pracę Komisji 
Jak mogę to zrobić?  
Wszystkich obywateli Szkocji dotknęła pandemia COVID-19, zatem 
naturalne jest to, że każdy z nich powinien mieć prawo do zaangażowania 
się w pracę Komisji.   

W trakcie tejże pracy obywatele będą mogli:  

• uczestniczyć w przyszłym projekcie wysłuchań i opowiedzieć o 
swoich doświadczeniach podczas pandemii w Szkocji;  

• na bieżąco śledzić postępy pracy Komisji na jej stronie internetowej;  
• odpowiadać na wszystkie wnioski Komisji o dowody na piśmie i 

dokumentacje;  
• oglądać wysłuchania publiczne po ich rozpoczęciu; w tym celu 

Komisja będzie transmitowała je na żywo i udostępniała na swojej 
stronie internetowej (nie dotyczy wysłuchań prywatnych);  

• czytać zapis wysłuchań publicznych i dokumentów (w tym ekspertyz) 
opublikowanych na stronie internetowej;  

• zapoznać się ze wszystkimi wypowiedziami świadków 
opublikowanymi na stronie internetowej;  

• na zaproszenie Komisji wypowiadać się jako świadek na wysłuchaniu 
publicznym; oraz  

• czytać zarejestrowane informacje i dokumenty opublikowane przez 
Komisję w ramach swoich prac, a także przygotowane przez nią 
raporty.  

Niektóre osoby będą mogły również stać się kluczowym uczestnikiem 
Komisji. 

 

https://www.covid19inquiry.scot/


Kluczowi uczestnicy Komisji 
Kluczowi uczestnicy Komisji to osoby, instytucje lub organizacje 
szczególnie zainteresowane jej pracą oraz pełniące formalne funkcje 
określone prawnie. Takim uczestnikom przysługują określone prawa.  

Przykłady: 

• wydawanie oświadczeń podczas wysłuchań publicznych Komisji, 
chyba że osoba przewodnicząca postanowi inaczej; 

• proponowanie pytań, które radca prawny Komisji mógłby zadać 
świadkom; 

• za zgodą osoby przewodniczącej zadawanie pytań świadkom 
podczas wysłuchań publicznych; oraz 

• otrzymywanie egzemplarza próbnego raportów Komisji dotyczących 
zakresu ich obowiązków. 

Procedurę rekrutacji na kluczowych uczestników Komisji zakończono 16 
września 2022 r. Regulamin kluczowych uczestników Komisji oraz 
informacje na temat ich rekrutacji nadal znajdują się na jej stronie 
internetowej. Może się zdarzyć, że osoby i organizacje, które nie starały się 
o status kluczowego uczestnika Komisji, będą mogły zawnioskować o 
niego na późniejszym etapie prac. Dalsze informacje o takich dodatkowych 
szansach będą udostępniane na stronie internetowej Komisji.  

Osoba przewodnicząca Komisji powiadomiła wszystkich wnioskodawców 
ubiegających się o status kluczowego uczestnika Komisji o swojej decyzji w 
dniu 7 listopada 2022 r. Opublikowała ona listę uczestników, która jest 
dostępna tutaj.   

Może się zdarzyć, że osoby i organizacje, które nie starały się o status 
kluczowego uczestnika Komisji, będą mogły zawnioskować o niego na 
późniejszym etapie prac. Dalsze informacje o takich dodatkowych 
szansach będą udostępniane na stronie internetowej Komisji.  

Aby brać udział w pracach Komisji, nie trzeba do niej należeć. Osoby i 
organizacje, które nie są mają statusu kluczowych uczestników, będą 
mogły angażować się w jej pracę na różne sposoby podane w sekcji 
powyżej.  

https://www.covid19inquiry.scot/protocols-and-notices
https://www.covid19inquiry.scot/protocols-and-notices
https://www.covid19inquiry.scot/core-participants


Projekt wysłuchań   
Taki projekt pozwoli obywatelom na opowiedzenie o swoich 
doświadczeniach życia w Szkocji w czasie pandemii, a także wnioskach 
dotyczących obszarów określonych w zakresie kompetencji Komisji. 

Projekt ten jest obecnie na etapie pilotażu przed jego oficjalnym 
uruchomieniem wiosną 2023 r. Informacje na temat tego, jak obywatele 
mogą zaangażować się w taki projekt, będą udostępniane na stronie 
internetowej Komisji. 

Celem projektu wysłuchań jest umożliwienie osobom, których objęła 
zdecentralizowana strategia walki z pandemią, opowiedzenia Komisji o 
swoich doświadczeniach, skutkach i wnioskach, które można wyciągnąć na 
przyszłość. Projekt okaże się ważny, jak chodzi o zewidencjonowanie tych 
doświadczeń i spostrzeżeń poszczególnych osób, a uzyskane w ten 
sposób wnioski staną się podstawą dochodzenia, sprawozdań i 
rekomendacji Komisji. 
 

https://www.covid19inquiry.scot/terms-reference
https://www.covid19inquiry.scot/news/inquiry-launches-listening-project-pilot
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