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ZWIEDZANIE PARLAMENTU 
 
 

Centrum Informacyjne Senatu zaprasza do zwiedzania gmachów Senatu i skorzystania 
z oferty edukacyjnej. 
Zwiedzanie parlamentu jest bezpłatne. Podczas godzinnej wycieczki nasi przewodnicy: 
- przybliżają historię polskiego parlamentu, 
- wyjaśniają, jak funkcjonuje współczesny parlament, 
- omawiają proces legislacyjny, 
- zapoznają gości z codzienną pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów, 
- odpowiadają na pytania w sprawach, które wzbudzają szczególne zainteresowanie. 

Niezbędne jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. W tym celu zalecamy skorzystanie 
z rezerwacji internetowej. Link do strony rezerwacji: 
 
https://senat.edu.pl/edukacja/zwiedzanie/system-rezerwacji-wycieczek 
 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Informacyjnym Senatu: 
tel. 22 694-92-84 lub 22 694-92-65. 

 
Wnętrza Senatu RP można zwiedzać w poniedziałki i wtorki, a więc w dni, kiedy Senat 

i Sejm nie obraduje, zaś natężenie pracy parlamentu jest zwykle mniejsze, a możliwości 
odwiedzenia ciekawych miejsc – większe. 

Podczas zgłaszania wycieczki ustalamy: dokładny termin, datę i godzinę rozpoczęcia 
zwiedzania, liczbę uczestników zwiedzania (nie więcej niż 50 osób na ustaloną godzinę), nazwisko 
opiekuna grupy tzn. organizatora, nauczyciela, wychowawcy, dokładną nazwę szkoły czy 
organizacji zgłaszającej grupę, telefon kontaktowy do zgłaszającej szkoły lub organizacji. 

W dniu wizyty prosimy o stawienie się 15 minut wcześniej w dziale przepustek Straży 
Marszałkowskiej, ul. Wiejska 6/8. Listę uczestników zawierającą imiona i nazwiska oraz 
nr PESEL wszystkich osób (łącznie z opiekunami) opatrzoną pieczątką szkoły (lub innej instytucji) 
należy przesłać na adres cis@senat.gov.pl 48 godzin przed planowaną wizytą. W przypadku braku 
nr PESEL na liście uczestników należy podać datę urodzenia, oraz rodzaj i cechy identyfikacyjne 
dokumentu tożsamości: serię, nr i kraj wydania. Informacje o ochronie danych osobowych, w tym 
danych osób wchodzących do Senatu, znajdą Państwo na stronie internetowej Senatu: 
 
https://www.senat.gov.pl/kancelaria/ochrona-danych-osobowych/ 
 

Na terenie parlamentu można robić zdjęcia. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie pod opieką 
przewodnika w kilkunastoosobowej grupie. Większe grupy są dzielone. Przewodnicy oczekują na 
gości w wejściu głównym do Senatu (tzw. BII)1. 

Jeśli z jakichkolwiek powodów wycieczka nie będzie mogła odbyć się w ustalonym 
terminie, prosimy o wcześniejsze odwołanie drogą internetową lub telefoniczną. Umożliwi 
to innym chętnym skorzystanie ze zwolnionego terminu. Zastrzegamy też sobie prawo 
do odwołania wycieczek w przypadku zwołania ponadplanowych posiedzeń Senatu, Sejmu lub 
innych ważnych wydarzeń na terenie parlamentu. 
 
 

                                                           
1 Informacje o rozmieszczeniu obiektów na  terenie parlamentu są umieszczone pod adresem 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/bss/przewodnik_senatora/aktualizacja/teren_parlamentu
.pdf 
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