
Informacja o współpracy z administracją parlamentu Gruzji 

Współpraca została nawiązana we wrześniu 2011 r. Impulsem do tego było zaproszenie 

Kancelarii Senatu przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej do udziału w 

długoterminowym programie doradztwa dla pracowników parlamentu Gruzji. Celem tego 

programu jest przekazywanie dobrych praktyk i rozwiązań funkcjonujących w polskiej 

administracji w obszarze określonym przez stronę gruzińską. 

Zgodnie z zakresem działania biur KS, gospodarzem programu jest Biuro Komunikacji 

Społecznej. Ponadto w programie uczestniczą biura, w zakresie działania których leży 

problematyka będąca w danym okresie przedmiotem szczególnego zainteresowania strony 

gruzińskiej. 

W latach 2011–2012 realizowano komponent programu pod roboczym tytułem „Z Tbilisi do 

Kutaisi”. Jego celem było wsparcie dla pracowników departamentu kadr. Komórka ta w 

związku z przeniesieniem parlamentu Gruzji do nowej siedziby w Kutaisi była 

odpowiedzialna za przygotowanie przeprowadzki aparatu urzędniczego oraz organizację i 

usprawnienie obsługi parlamentarzystów w nowej siedzibie. Zadanie to wymagało wdrożenia 

wielu nowych rozwiązań z zakresu zarządzania personelem i wsparcia dla parlamentarzystów. 

Od 28lipca do 3sierpnia 2012 r. z wizytą studyjną w Warszawie przebywała pierwsza grupa 

pracowników parlamentu Gruzji, w tym pracownicy Departamentu Kadr Wydziału 

Kierowania, Analizowania, Planowania i Rejestracji Personelu: 

1. pan Nikoloz Kartvelishvili – naczelnik wydziału 

2. pani Natela Magradze – główny specjalista, 

3. pani Dali Chilindrishvili – główny specjalista, 

4. pani Nino Makashvili – specjalista wiodący, 

5. pan Zaza Akhveldiani – tłumacz. 

Zgodnie z oczekiwaniami strony gruzińskiej, program obejmował zagadnienia z zakresu 

obsługi senatorów przez aparat urzędniczy i zarządzania zasobami pracy.  

W przygotowaniu i realizacji programu, oprócz Biura Komunikacji Społecznej, 

uczestniczyły: 

 Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych, 

 Biuro Spraw Senatorskich, 

 Biuro Legislacyjne, 

 Biuro Analiz i Dokumentacji. 



Prezentacje przygotowane i przedstawione przez pracowników Kancelarii Senatu spotkały się 

z dużym zainteresowaniem strony gruzińskiej. Goście bardzo aktywnie uczestniczyli we 

wszystkich zaplanowanych zajęciach. Ze szczególnym uznaniem przyjęli ćwiczenia 

warsztatowe, podkreślając ich wymiar praktyczny i dostosowanie do oczekiwań. 

Głównym założeniem programu było przedstawienie praktycznych rozwiązań stosowanych w 

Kancelarii Senatu, które po wdrożeniu wpłyną na podniesienie jakości działania aparatu 

urzędniczego parlamentu Gruzji w wybranych obszarach.  

Za możliwe do szybkiego wdrożenia goście uznali przygotowanie i wydanie broszury dla 

nowo wybranych parlamentarzystów z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych przez BKS. 

Publikacja taka będzie nie tylko bardzo użyteczna ze względu na zbliżającą się nową kadencję 

(nowi parlamentarzyści), lecz także ułatwi adaptację w nowym budynku parlamentarnym 

również pracownikom, którzy znajdą się w zupełnie nowym otoczeniu. Postanowiono, że 

publikacja taka będzie wznawiana na początku każdej nowej kadencji. 

Rozwiązaniem, którego wdrożenie wymagać będzie dłuższego czasu i dalszej współpracy z 

Kancelarią Senatu, jest budowa kompleksowego systemu zarządzania zasobami pracy na 

bazie kompetencji. Zgodnie z kompetencjami, stosowane będą podstawowe procedury 

zarządzania personelem: rekrutacja i selekcja nowych pracowników, oceny okresowe oraz 

planowanie rozwoju zawodowego. 

Kolejnym etapem realizacji programu „Z Tbilisi do Kutaisi” była robocza wizyta delegacji 

Kancelarii Senatu w Tbilisi. W delegacji uczestniczyły pani Joanna Urban (BKS) i pani 

Halina Sokołowska (BPiSP). Od 20 do 26 września 2012 r. obie panie prowadziły szkolenie 

dla pracowników Departamentu Kadr w Wydziale Kierowania, Analizowania, Planowania i 

Rejestracji Personelu. Program obejmował wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania 

zasobami pracy: 

1. rozmowa kwalifikacyjna (wywiad behawioralny), 

2. procedury selekcyjne, 

3. proces oceniania. 

Szkolenie miało charakter warsztatowy i obejmowało głównie zajęcia praktyczne. Uczestnicy 

wykonywali ćwiczenia indywidualne i grupowe, pozwalające w praktyce wykorzystać wiedzę 

i umiejętności zdobyte podczas wizyty studyjnej w Kancelarii Senatu. Gruzińscy partnerzy 

wysoko ocenili przeprowadzone szkolenie, podkreślając potrzebę kontynuowania współpracy 

z Kancelarią Senatu.  

10 kwietnia 2013 r. szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska spotkała się z 

przebywającym w Warszawie wraz z grupą parlamentarzystów gruzińskich sekretarzem 



generalnym parlamentu Gruzji Zurabem Marakvelidze. Wyraził on zainteresowanie i wolę 

kontynuowania współpracy między aparatami urzędniczymi Kancelarii Senatu i parlamentu 

Gruzji.  

 

Opracowanie: Joanna Urban 

                       koordynator programu 

 

 


