Informacja o współpracy Kancelarii Senatu z aparatem urzędniczym
parlamentu Republiki Związku Mjanmy
Od 24 czerwca do 7 lipca 2013 r. z wizytą studyjną w Warszawie przebywała sześcioosobowa
grupa pracowników parlamentu Mjanmy. Wizyta została zorganizowana w wyniku ustaleń
pomiędzy marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem i przewodniczącym Izby
Narodowości Mjanmy Khin Aung Myintem.
Gospodarzem wizyty było Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, które
przygotowało i koordynowało program „Filary demokracji”. Główny cel tego programu to
ukazanie podstawowych mechanizmów i zasad funkcjonowania demokratycznego państwa.
Program został przygotowany we współpracy z Biurem Spraw Międzynarodowych i Unii
Europejskiej (sprawy logistyczne: przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, tłumacz,
program turystyczny) oraz Biurem Analiz i Dokumentacji (przygotowanie materiałów
informacyjnych, tłumaczenia prezentacji). W programie jako prelegenci uczestniczyli ponadto
pracownicy innych biur Kancelarii Senatu:
1. pan Marek Jarentowski – Biuro Legislacyjne,
2. pan Piotr Świątecki – Biuro Spraw Senatorskich,
3. pani Halina Sokołowska – Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych.
W pierwszym tygodniu pobytu goście poznali strukturę władzy w Polsce, przebieg procesu
legislacyjnego oraz najważniejsze zadania instytucji ustrojowych, takich jak: Państwowa
Komisja Wyborcza, Sejm i Senat, Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny,
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
W drugim tygodniu gości zapoznano z różnymi formami aktywności obywatelskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem fundacji, stowarzyszeń i organizacji działających w obszarze
obrony wolności i praw człowieka, wolności i niezależności mediów, pomocy rozwojowej
czy monitoringu wyborczego (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Solidarności
Międzynarodowej, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Stowarzyszenie SpołecznoOświatowe Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”, Instytut Lecha
Wałęsy, Centrum Edukacji Obywatelskiej). Program obejmował również jednodniowy
wyjazd. Chodziło o pokazanie na przykładzie działającego w Łomży Stowarzyszenia
„Edukator”, iż aktywność obywatelska nie jest ograniczona jedynie do organizacji
działających w stolicy.
W ramach programu turystycznego goście zwiedzili Warszawę i odwiedzili Gdańsk.

W trakcie wizyty w Kancelarii Senatu nie tylko zwiedzili Senat i uczestniczyli w
przewidzianych programem wykładach i prezentacjach, lecz także spotkali się z marszałkiem
Senatu Bogdanem Borusewiczem i szefem Kancelarii Senatu minister Ewą Polkowską.
Program „Filary demokracji” spotkał się z dużym zainteresowaniem strony birmańskiej.
Goście aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Szczególnie zainteresowały ich
problematyka wysłuchania publicznego, informacji publicznej i petycji obywatelskich. Goście
interesowali się nie tylko liczbą i problematyką petycji wnoszonych do Senatu, lecz również
procedurą ich rozpatrywania. W czasie dyskusji zwrócili się z prośbą o przekazanie projektu
ustawy regulującej kwestie petycji.
Kolejne zagadnienie, które zwróciło uwagę gości, to sprawy dotyczące kontaktów Senatu z
obywatelami – zarówno za pośrednictwem mediów, jak i bezpośrednich. W swych
wypowiedziach goście podkreślali, iż choć w Birmie nie ma jeszcze rozwiązań
umożliwiających obywatelom bezpośredni kontakt z władzą ustawodawczą, to uznają nasze
rozwiązania za bardzo potrzebne i warte przeniesienia do Birmy.
Podsumowując swój pobyt w Polsce, goście wyrazili nadzieję na kontynuację współpracy z
Kancelarią Senatu i zaprosili jej przedstawicieli do złożenia wizyty w parlamencie Republiki
Mjanmy.
Opracowanie: Joanna Urban, koordynator programu „Filary demokracji”

