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Informacja o Europejskim Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej 

ECPRD - The European Centre for Parliamentary Research and Documentation 

 

1. Co to jest ECPRD? 

Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji jest międzynarodową siecią 

ustanowioną w celu specjalistycznej współpracy służb parlamentarnych, łączącą parlamentarne 

ośrodki informacji i badań oraz biblioteki parlamentarne. 

ECPRD powstało w wyniku decyzji Przewodniczących Europejskich Zgromadzeń 

Parlamentarnych podjętej w 1977 roku na konferencji w Wiedniu. Realizację i zarządzanie 

powierzono przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy. 

Parlament Europejski, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, wszystkie parlamenty krajów 

członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz parlamenty mające status 

obserwatora w tym Zgromadzeniu, a także Kongresowa Służba Badawcza (Congressional 

Research Service), działająca jako wyodrębniona jednostka Biblioteki Kongresu USA i Biblioteka 

Parlamentu Kanady należą do sieci ECPRD. Demokratyczne przemiany w krajach Europy 

Środkowej i Wschodniej zachodzące od roku 1989 włączyły parlamenty tych krajów w obszar 

współpracy. 

ECPRD skupia obecnie 54 kraje oraz instytucje europejskie i pozaeuropejskie. W przypadku 

parlamentów dwuizbowych – każda z izb jest uczestnikiem Centrum na własnych prawach. 

Obecnie w pracach Centrum bierze udział 66 izb parlamentarnych (w tym 41 z krajów Unii 

Europejskiej). 114 korespondentów i ich zastępców reprezentuje parlamenty i stanowi 

o aktywności ECPRD.  

 

2. Jakie są cele i formy działania ECPRD? 

Cele ECPRD to: 

 promowanie wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk pośród urzędników 

parlamentarnych w Europie; 

 umacnianie bliskiej współpracy służb parlamentarnych w sprawach parlamentarnej 

administracji, legislacji, informacji, w sprawach badawczych i dokumentacyjnych; 



 

 

 gromadzenie, wymiana i publikowanie opracowań i studiów dokonanych przez służby 

parlamentarne. 

 

ECPRD jest w istocie siecią łączącą pracowników parlamentów, a nie konkretnym ośrodkiem. 

Współpraca w ramach ECPRD opiera się głównie na dobrowolnym zaangażowaniu pracowników 

parlamentów. 

Wymiana informacji, dzielenie się przykładami rozwiązań w zakresie prawa parlamentarnego i 

administracji parlamentarnej oraz wymiana idei dokonują się poprzez: 

 zapytania i opracowania porównawcze; 

 konferencje i seminaria; 

 rozwijanie dziedzin zainteresowań i forów dyskusyjnych; 

 rozbudowywanie strony www jako elektronicznej platformy. 

 

3. Struktura ECPRD 

 Sieć korespondentów 

Izby wyznaczają urzędnika wyższego szczebla na stanowisko korespondenta. 

Korespondenci – jako przedstawiciele izb w ramach konferencji – zapewniają skuteczność 

działania ECPRD. 

 Europejska Konferencja Przewodniczących Parlamentów, która odbywa się co dwa lata, 

jest najwyższym organem w sprawach ECPRD. 

 Spotkania Sekretarzy Generalnych w trakcie Europejskiej Konferencji Przewodniczących 

Parlamentów, które odbywają się co dwa lata. 

 Doroczne konferencje korespondentów, podczas których odbywa się debata nad istotnymi 

zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania instytucji oraz podejmowane są decyzje w 

tym zakresie. 

 Zarząd: współdyrektorzy i pięciu korespondentów (powołanych przez konferencję 

korespondentów). Zarząd zapewnia ciągłość prac Centrum w okresie pomiędzy 

konferencjami korespondentów. Zbiera się dwa razy w roku. 

 Współdyrektorzy – jeden z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, drugi 

– Parlamentu Europejskiego. Funkcje w ECPRD sprawują oni obok wypełniania swoich 

obowiązków i odpowiadają za bieżącą aktywność Centrum. Współdyrektorów wspomagają 

sekretarze  

– funkcjonariusze odpowiednio: Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy. 

 Sekretariat ECPRD usytuowany jest w Parlamencie Europejskim. Nie jest wyodrębniony 

jako samodzielna jednostka. Osoby pracujące na rzecz sekretariatu, wypełniają zadania w 

tym zakresie w uzupełnieniu swoich obowiązków. 

 

 



 

 

Od roku 2006 funkcjonują w ramach ECPRD cztery grupy (obszary) zainteresowań: 

 biblioteki – służby badawcze – archiwa, 

 praktyka parlamentarna i procedury, 

 sprawy ekonomiczne i budżetowe, 

 sprawy informatyczne. 

Każda z grup skupia specjalistów w danej dziedzinie z parlamentów członkowskich. Ułatwia to 

wymianę informacji i dobrych praktyk, w szczególności podczas seminariów tematycznych 

odbywających się w parlamentach państw członkowskich. Czterej koordynatorzy prac tych grup 

powoływani są przez Zarząd ECPRD. 

 

4. Strona internetowa: www.ecprd.europarl.europa.eu 

Podstawę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami ECPRD stanowi strona 

internetowa. Prócz informacji ogólnych o Centrum, listy adresowej korespondentów i innych 

ważnych informacji i adresów parlamentarnych oraz kalendarza wydarzeń strona zawiera bazę 

danych zapytań, odpowiedzi parlamentów na te pytania oraz studia porównawcze. Jest to bardzo 

ważne źródło informacji dotyczących legislacji, spraw parlamentarnych oraz innych zagadnień 

leżących w zakresie zainteresowań parlamentarzystów. Na stronie znajduje się biuletyn 

informacyjny, publikacje centrum oraz studia nadesłane z parlamentów narodowych. Zawiera ona  

również sprawozdania z działalności ECPRD, wytyczne do organizowania seminariów, do zapytań 

porównawczych i wysyłania opracowań w celu umieszczenia ich w sieci oraz informacje o 

aktywności grup zainteresowań.  

Na stronie znajdują się również linki do najświeższych informacji Parlamentu Europejskiego, 

Rady Europy, IPEX, studiów porównawczych, europejskich baz legislacyjnych, bibliotek 

parlamentarnych i narodowych. 

Stronę ECPRD prowadzi pracownik sekretariatu w strukturach biur Parlamentu Europejskiego. 

 

5. Finansowanie 

ECPRD nie ma własnego budżetu ani nie jest finansowane przez parlamenty członkowskie. Koszty 

funkcjonowania sekretariatu i strony internetowej pokrywane są z linii budżetowych Parlamentu 

Europejskiego z udziałem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 

Pośrednie finasowanie odbywa się poprzez organizowanie przez parlamenty narodowe 

seminariów i spotkań Centrum, zapewnianie miejsca i tłumaczy. Parlamenty pokrywają koszty 

uczestnictwa swoich urzędników w seminariach i spotkaniach. W ten sam sposób finansowane są 

również niektóre publikacje. 

 

6. ECPRD a Senat 

Senat RP jest członkiem sieci ECPRD od roku 1990. Obie izby polskiego parlamentu aktywnie 

uczestniczą w pracach Centrum, odpowiadając na zapytania porównawcze, uczestnicząc w 

konferencjach i seminariach, w pracach zarządu, a także poprzez organizację spotkań, seminariów 

http://www.ecprd.europarl.europa.eu/


 

 

i konferencji. Począwszy od pierwszego seminarium w 1992 roku w Pułtusku, którego tematem 

były Parlamentarne instytucje badawcze, w Polsce odbyło się łącznie 10 spotkań ECPRD 

zorganizowanych przez Sejm i Senat. 

W 2006 roku Senat gościł uczestników seminarium „Ponadnarodowe zgromadzenia 

parlamentarne i międzyparlamentarne w Europie XXI wieku”. W 2013 roku obie izby polskiego 

parlamentu wspólnie zorganizowały w Sali Kolumnowej Sejmu Konferencję korespondentów 

ECPRD, a w 2015 roku – seminarium „Polityka fiskalna a rozliczalność, bezpieczeństwo socjalne 

i postęp technologiczny”. 

W latach 2013-2015 senacka korespondentka ECPRD była członkinią Zarządu ECPRD. 

 

Senat, poprzez swojego korespondenta (pracownika Biura Analiz, Dokumentacji 

i Korespondencji), rozesłał dotychczas ponad 50 zapytań dotyczących rozwiązań prawnych lub 

kwestii parlamentarnych w innych krajach europejskich. Na podstawie odpowiedzi nadesłanych 

z parlamentów, członków ECPRD, przygotowywane są zestawienia, raporty i analizy na potrzeby 

senatorów i organów Senatu. 

Pracownicy Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji rocznie udzielają odpowiedzi na średnio 

150 pytań nadesłanych przez korespondentów innych krajów.  

Specjaliści senaccy z zainteresowanych tematem biur Kancelarii Senatu biorą udział 

w organizowanych w ramach ECPRD spotkaniach i konferencjach (4-5 rocznie).  

 

 


