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W początkach czerwca przyszłego roku minie dwadzieścia lat od
powołania mnie na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu i rozpoczęcia przeze
mnie jej reformowania (przerwanego wymuszoną rezygnacją po wyborach 1993
r.). To skłania mnie do złożenia pewnego wniosku.
Częścią reformy Kancelarii Sejmu była komputeryzacja. Kancelaria
Senatu była tworzona od początku po wyborach 1989 r. Jej szefem był Wojciech
Sawicki. W obydwóch przypadkach komputeryzacja została wydatnie
ułatwiona dzięki pomocy udzielonej nam przez Kongres Stanów
Zjednoczonych Ameryki. W kwietniu 1990 r. Speaker Izby Reprezentantów
utworzył Special Task Force on the Development of Parliamentary Institutions In
Eastern Europe. Na jej czele stał kongresman Martin Frost. Większa część
komputerów (i urządzeń peryferyjnych) zainstalowanych w obydwóch
kancelariach na samym początku ich tworzenia/reformy pochodziła z zasobów
Kongresu (Kancelaria Senatu) albo została zakupiona przy udziale
przedstawicieli szefa Kancelarii Sejmu w USA ze środków USAID
przeznaczonych na finansowanie działalności Frost Task Force (Kancelaria
Sejmu). Ponadto, Biblioteka Sejmowa otrzymała kilkaset tytułów książek.
Finansowano też podróże do Polski pracowników obsługi parlamentarnej.
Pełnych danych nie miałem albo ich nie pamiętam. Zamierzam to ustalić w
korespondencji z b. kongresmanem Martinem Frostem.
Większość pomocy została skierowana do innych krajów i akcja tam
trwała znacznie dłużej, kontynuowana co najmniej do 1995 r. Potem
realizowano ją wyłącznie poza Polską, przy pomocy instytucji będących
pośrednio następcami zespołu Frosta. Dystrybucja pomocy wynikała głównie
ze zróżnicowania okresu oraz tempa transformacji parlamentów i rozwoju
kancelarii parlamentarnych w Europie Wschodniej. (Konferencja oceniająca
rozwój w tej dziedzinie została zorganizowana przez Kancelarię Sejmu w 1992
r. Wzięło w niej udział 70 uczestników i obserwatorów z 18 krajów, w tym
pracownicy biur Kongresu. Jej wyniki zawarto w: H. Suchocka, red., Tworzenie
prawa w demokratycznym państwie prawnym, Wydawnictwo Sejmowe 1992.)
Nie byliśmy głównymi beneficjentami tej pomocy Kongresu dla
wymienionych krajów, ale powinniśmy pokazać, że pamiętamy o niej. Wnoszę
o wyrażenie b. kongresmanowi Martinowi Frostowi podziękowania za jego
wkład w modernizację infrastruktury Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu. W
ten sposób uhonorowani zostaną też pozostali uczestnicy programu.
Jednocześnie chciałbym jednak z całą mocą podkreślić, że prowadzenie
reformy Kancelarii Sejmu w latach 1900-1993, programowanie reformy i jej
realizacja, to wyłącznie polskie dzieło. Podobną ocenę można odnieść do
procesu tworzenia Kancelarii Senatu.
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