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Belliardstraat

Stacja Europa to idealne miejsce do rozpoczęcia zwiedzania 
siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Mieści się 
ona w dawnym punkcie sprzedaży biletów stacji kolejowej 
Bruxelles-Luxembourg i zawiera najważniejsze informacje o 
wszystkich miejscach, które warto zobaczyć w siedzibie PE i 
w samej Brukseli.

Zwiedzający mogą skorzystać z pomocy pracowników, 
którzy chętnie wskażą im drogę, lub samodzielnie odkrywać 
Parlament Europejski: poznać siedzibę Parlamentu dzięki 
modelowi w technologii rozszerzonej rzeczywistości, 
zanurzyć się w historii dzięki stołom multimedialnym lub 
obejrzeć dioramy przedstawiające rozbudowę Parlamentu.

EP Spotter to całkiem nowa aplikacja, która pomoże 
Ci poznać i odkryć siedzibę Parlamentu Europejskiego. 
EP Spotter przekazuje informacje architektoniczne i 
wprowadza w kontekst polityczny, wykorzystując GPS/
geolokalizację w Twoim smartfonie, aby oprowadzić Cię po 
okolicach Parlamentu Europejskiego i opowiedzieć więcej 
o tej instytucji, budynkach i osobach, które im patronują ,
oraz o historii dzielnicy europejskiej. .

Jeśli chcesz się dowiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, 
pobierz EP Spotter z App Store Apple’a lub z Google Play! 
(Aplikacja dostępna obecnie tylko w języku angielskim.)

Esplanada im. Solidarności 1980 – honorująca wartości i 
osiągnięcia założonego w 1980 r. przez polskich robotników 
związku zawodowego „Solidarność” – z położoną w jej 
centrum Agorą im. Simone Veil, przecina siedzibę Parlamentu 
Europejskiego i łączy jego budynki z placem Luksemburskim, 
stacją kolejową Bruksela-Luksemburg i parkiem Léopolda.

Co roku na Esplanadzie odbywa się ponad 40 wydarzeń o 
charakterze publicznym organizowanych przez instytucje 
europejskie i inne organizacje. 

Oficjalne wejście prowadzące do budynku im. Paula-
Henriego Spaaka, w którym przedstawiciele Parlamentu 
Europejskiego witają ważnych gości: prezydentów, 
premierów, osoby ze świata kultury.. Znane osobistości i 
przedstawiciele władz regularnie odwiedzają Parlament 
Europejski. Przy wejściu protokolarnym można przy 
odrobinie szczęścia zobaczyć, jak znane osoby ze świata 
polityki spieszą na spotkania. 

Wejście to – numer 60 przy rue Wiertz – to oficjalny adres 
Parlamentu Europejskiego, pewnie dlatego skierował Cię tu 
Twój GPS!

Wizyta w sali posiedzeń plenarnych jest znakomitym 
sposobem na zdobycie podstawowej wiedzy o Parlamencie 
Europejskim. Pozwala poczuć parlamentarną atmosferę i 
rzucić okiem na ogromną kolekcję dzieł sztuki Parlamentu 
Europejskiego, a jeśli będzie miała miejsce w czasie 
sesji plenarnej, może uda Ci się nawet zobaczyć którąś z 
głównych debat lub któreś z głosowań. 

Indywidualni odwiedzający mogą odkrywać Parlament 
Europejski przy pomocy wielojęzycznego przewodnika 
medialnego. Wizyta trwa 30 minut i nie wymaga 
wcześniejszej rezerwacji. 

pon. – czw.: 09:00-16:00

pt.: 09:00-12:00 

sob. – nd.:  zamknięte

W lipcu i sierpniu są organizowane dodatkowe 
wizyty.

pon.  13.00 - 18.00

wt. – pt.:  09.00 - 18.00

sob. – nd.:  10.00 - 18.00

Ostatni wstęp 30 minut przed zamknięciem.

Godziny wstępu 

Godziny otwarcia

Witamy w Parlamencie Europejskim, sercu demokracji 
Unii Europejskiej (UE), reprezentującym 500 mln ludzi. 
Oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego jest Strasburg 
we Francji, jednak większość prac odbywa się w Brukseli. 
Jest w nim mnóstwo do zobaczenia i odkrycia, począwszy 

od wizyty w sali posiedzeń plenarnych po nowoczesne 
centrum dla zwiedzających, będące jedną z największych 
atrakcji Brukseli. Wszystko to zaplanowano z myślą o 
zaprezentowaniu Parlamentu Europejskiego, pokazaniu, 
 jak działa i co robi dla obywateli UE.  Dom Historii Europejskiej 

umożliwia wyjątkowy wgląd we wspólną europejską 
historię, której znajomość jest niezbędna dla zrozumienia 
dzisiejszej UE. Wszystkie atrakcje są w pełni bezpłatne, 
a większość z nich jest dostępna w każdym z 24 języków 
urzędowych UE.
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CENTRUM POWITALNE 
DLA ZWIEDZAJĄCYCH  
“STACJA EUROPA”

EP SPOTTER

ESPLANADE 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

OFICJALNE WEJŚCIE

ZWIEDZANIE SALI POSIEDZEŃ 
PLENARNYCH

Nasz personel chętnie odpowie również na pytania indy-
widualnych odwiedzających i udzieli im konkretniejszych 
informacji. Sesje informacyjne odbywają się w poniedział-
ki o godz. 11.00 i 15.00, a prowadzone są po angielsku lub 
francusku (w miarę możliwości proponowane mogą być 
inne języki). W lipcu i sierpniu organizowane są dodatkowe 
sesje. Prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową.

Grupy są również mile widziane: mogą poszerzyć wiedzę 
o Parlamencie Europejskim, korzystając z pomocy naszych
doskonałych prelegentów. Wizyta może nawet obejmować 
dyskusję z posłem do Parlamentu Europejskiego. Wymagana 
jest uprzednia rezerwacja. Dodatkowe informacje i godziny 
otwarcia można znaleźć na naszej stronie internetowej.

PARLAMENT EUROPEJSKI
PRZYJDŹ I ZOBACZ, JAK DZIAŁA

Zobacz Parlament Europejski z zupełnie nowej perspektywy w 
nowatorskim Parlamentarium mieszczącym się w budynku im. 
Willy’ego Brandta. 

Dzięki dynamicznym, interaktywnym narzędziom 
multimedialnym oraz przy pomocy osobistego przewodnika 
medialnego dorośli i dzieci mogą dowiedzieć się w fascynujący 
i zachęcający sposób, czym jest europejska demokracja. 
Znajdź się w centrum działania Parlamentu Europejskiego w 
oszałamiającym kinie panoramicznym i zobacz, jak posłowie 
Cię reprezentują. Następnie wybierz się na wirtualną wycieczkę 
po Europie, korzystając z naszej interaktywnej mapy, żeby 
zobaczyć, jaki wpływ wywarła UE na każde z państw 
członkowskich, albo usiądź w wygodnym fotelu i posłuchaj ludzi 
z całej Europy, którzy opowiadają o znaczeniu UE w ich życiu. 

Zwiedzanie Parlamentarium zajmuje zwykle ok. 90 minut. 
Organizowane są też krótsze, jednogodzinne wizyty dla rodzin 
i grup szkolnych – zapytaj o grę z Luną lub o Intergalaktyczny 
Konkurs Talentów.

Centrum, w tym kawiarnia i sklep z pamiątkami, jest w pełni 
dostępne dla osób o ograniczonej mobilności. 

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku:  09.00 - 18.00

od soboty do niedzieli:  10.00 - 18.00

Dom Historii Europejskiej umożliwia zwiedzającym w każdym 
wieku spojrzenie na historię kontynentu z różnych perspektyw 
i zastanowienie się, jakie znaczenie mają dziś dla nas różne 
wydarzenia historyczne. Wystawy i wydarzenia odbywające 
się w tym muzeum oraz jego kolekcja mają stanowić skarbnicę 
wspólnej pamięci europejskiej.

Wystawa obejmuje elementy przygotowane specjalnie z 
myślą o szkołach i rodzinach. Grupy powyżej 10 osób muszą 
dokonać rezerwacji. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej muzeum. 

W muzeum znajdują się też kawiarnia, sklep z upominkami 
i szatnia. Są one, podobnie jak dostępne materiały, w pełni 
przystosowane do użytkowania przez osoby o szczególnych 
potrzebach. 

Monday 13:00 - 18:00

Tuesday - Friday 09:00 - 18:00

Saturday - Sunday 10:00 - 18:00

Last entry 30 minutes before closing.

Godziny otwarcia

4 DOM HISTORII EUROPEJSKIEJ
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Rue de la Loi
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Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny
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Unii Europejskiej

Rada

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Dla zwiedzających

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/pl

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

W przypadku innych pytań dotyczących Parlamentu 
Europejskiego

europarl.europa.eu/askEP 
epthinktank.eu/author/epanswers

i OGÓLNE DANE KONTAKTOWE

Zwiedzając budynki Parlamentu Europejskiego, być 
może zauważysz, że nadano im imiona znanych postaci 
z europejskiej polityki i historii. Wszystkie te osoby 
przyczyniły się znacząco do powstania Unii Europejskiej 
w jej dzisiejszym kształcie: 

? KIM ONI SĄ?
ALTIERO SPINELLI

Włoski polityk Altiero Spinelli jest 
również uważany za ojca założyciela 
UE, który przyczynił się istotnie do 
wzmocnienia jej pozycji w latach 80. 
i 90. Od 1970 r. przez 6 lat był człon-
kiem Komisji Europejskiej, a od 1976 
r. przez 10 lat – posłem do Parlamen-
tu Europejskiego. 

SIMONE VEIL

Simone Veil to francuska polityk, 
znana z wielkiego zaangażowania 
na rzecz praw kobiet i równości płci. 
W 1979 r. została pierwszą przewod-
niczącą Parlamentu Europejskiego 
po pierwszych bezpośrednich wy-
borach we Wspólnocie Europejskiej.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, pierwszy kanclerz 
Niemiec po drugiej wojnie świato-
wej, umożliwił pojednanie między 
Francją a Niemcami, torując drogę 
dalszej integracji europejskiej. Ade-
nauer jest uważany za jednego z oj-
ców założycieli UE. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall był pierwszym 
demokratycznie wybranym premie-
rem Węgier po upadku komunizmu. 
Poprowadził Węgry ku Unii Europej-
skiej i opowiadał się za zjednoczoną 
Europą. 

PAUL-HENRI SPAAK

Jako minister spraw zagranicznych i 
premier Belgii, Paul-Henri Spaak ode-
grał kluczową rolę przy powstaniu 
Unii Gospodarczej Beneluksu i opraco-
waniu traktatów rzymskich, które 
określiły wstępne przepisy ustanawia-
jące UE. Dzięki swojej wizji współpracy 
europejskiej przyczynił się w nieza-
przeczalny sposób do rozwoju UE na 
pierwszych etapach i jest uważany za 

jednego z jej ojców założycieli.

WILLY BRANDT

Willy Brandt był czwartym kancle-
rzem Niemiec. Przyznano mu Pokojo-
wą Nagrodę Nobla za działania na 
rzecz poprawy stosunków z Niemca-
mi Wschodnimi, Polską i Związkiem 
Radzieckim. Brandt był posłem do 
Parlamentu Europejskiego w latach 
1979-1982.

Do Parlamentu Europejskiego łatwo dotrzeć autobusem, 
metrem i pociągiem. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc 
parkingowych w jego pobliżu zachęcamy gorąco do 
korzystania z transportu publicznego.

Najbliższe stacje metra

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Autobusy zatrzymujące się w pobliżu Parlamentu 
Europejskiego

2112

27 38 80 9522 34 64

Trains to Brussels-Luxembourg station

Stacja Bruksela-Luksemburg znajduje się pod Esplanadą.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Na piechotę

Na przejście z centrum miasta do Parlamentu 
Europejskiego potrzeba ok. 20 minut.

Na rowerze

Villo! jest brukselskim publicznym systemem 
wypożyczania rowerów, dzięki któremu 
możesz wziąć rower w jednym punkcie i 
zostawić go w innym. W pobliżu Parlamentu 
Europejskiego znajdują się trzy stacje 
wypożyczania rowerów.

JAK NAS ZNALEŹĆ?

➜ Wejście na teren Parlamentu Europejskiego 
➜ Do najbliższej stacji metra
➜ Do instytucji unijnych
➜ Do centrum miasta
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Twój kieszonkowy przewodnik
po Parlamencie Europejskim

Bruksela

Bruksela
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