
O nas
Powstanie Biblioteki Sejmowej łączy się z odzyskaniem 

przez Polskę niepodległości w 1918 i wyborami do Sejmu 

Ustawodawczego w 1919 roku. Została ona utworzona 

na wniosek posłów pod koniec 1919 r., a po licznych 

zmianach organizacyjnych pełniła w okresie międzywo-

jennym funkcję biblioteki i archiwum zarówno Sejmu, 

jak i Senatu.

Księgozbiór, obejmujący pozycje z zakresu prawa, nauk 

społecznych, ekonomicznych i historycznych, wzbogacany 

materiałami Sejmu i Senatu oraz drukami urzędowymi, 

liczył w 1939 r. 78 tys. woluminów. Podczas pożaru bu-

dynku Sejmu we wrześniu 1939 r. część zbiorów uległa 

zniszczeniu, a ocalałe 48 tys. woluminów książek nie-

mieccy okupanci wywieźli do Berlina, gdzie zaginęły 

w okolicznościach dotąd niewyjaśnionych.

Po wojnie, jako biblioteka jednoizbowego wówczas parlamentu, otrzymała nazwę „Biblioteka Sejmowa” i roz-

poczęła kształtowanie swoich zasobów praktycznie od początku. W 1991 r. przejęła księgozbiór byłego Cen-

tralnego Archiwum KC PZPR, liczący 145 tys. woluminów, a w roku 1993 przyłączono do niej Archiwum Sejmu.

Biblioteka Sejmowa jest komórką organizacyjną Kancelarii 
Sejmu, a od 1989 r. służy też odrodzonemu Senatowi. Zbiory 
i usługi BS są dostępne dla użytkowników zewnętrznych, 
zwłaszcza pracowników urzędów i instytucji centralnych, 
a także pracowników nauki i innych osób zainteresowanych 
problematyką parlamentarną.
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Biblioteka Sejmowa jest biblioteką naukową; realizuje ponadto 
zadania archiwum wyodrębnionego oraz muzeum polskiego 
parlamentaryzmu.

Profil Biblioteki Sejmowej
prawo, zwłaszcza prawo konstytucyjne, parlamentarne, administracyjne, samorządowe, międzynarodowe, 

prawo UE, a także filozofia i socjologia prawa oraz zasady tworzenia i interpretacji prawa

ustroje państw i systemy polityczne

stosunki i organizacje międzynarodowe

nauki polityczne

 ekonomia

 historia

Misja Biblioteki Sejmowej
wspieranie procesu legislacyjnego poprzez świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych na rzecz 

Sejmu i jego organów oraz służb badawczych, zaplecza doradczego i pozostałych pracowników administracji 

parlamentarnej,

dokumentowanie procesu legislacyjnego poprzez gromadzenie i trwałe przechowywanie wszystkich 

rodzajów dokumentów powstałych w toku prac legislacyjnych Sejmu,

gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z działalnością Sejmu oraz z historią parla-

mentaryzmu polskiego.
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Nasze kolekcje
Zbiory główne
Biblioteka Sejmowa gromadzi wydawnictwa parlamen-

tarne i urzędowe oraz książki i opracowania, będące 

teoretyczno-metodyczną podstawą prac legislacyjnych.

Kolekcja zawiera pełną dokumentację Sejmu i Senatu 

od 1919 r. (druki, sprawozdania stenograficzne, biu-

letyny z posiedzeń komisji itp.) oraz komplet polskich 

wydawnictw urzędowych (dzienników ustaw, dzien-

ników urzędowych ministrów i urzędów centralnych 

oraz województw), a także analogiczne wydawnictwa 

z ok. 30 krajów, głównie europejskich.

Biblioteka Sejmowa dysponuje również urzędowymi wydawnictwami Unii Europejskiej, ONZ, Rady Europy 

i NATO, wśród których znajdują się m.in. teksty prawa UE oraz konwencji, traktatów i innych umów między-

narodowych wypracowanych przez te organizacje. Od 2003 r. Biblioteka ma status elektronicznej biblioteki 

depozytowej ONZ.

Wielkość zbiorów głównych BS wynosi ogółem 391 300 jednostek (stan na grudzień 2016 r.), w tym m.in.:

 wydawnictwa parlamentarne i urzędowe – ok. 88 500 woluminów

 wydawnictwa organizacji międzynarodowych – ok. 21 560 woluminów

 książki – ok. 201 300 woluminów

 czasopisma – ok. 76 800 woluminów
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Zbiory Historii Społecznej (ZHS)
Na zasób Wydziału ZHS składają się zbiory biblioteczne byłego Centralnego Archiwum KC PZPR, przejęte 

przez BS w 1991 r., w tym wydawnictwa dotyczące działalności PZPR, publikacje źródłowe z historii polskich 

ruchów: robotniczego, ludowego, zawodowego, a także polska prasa do roku 1939, prasa konspiracyjna 

i powstańcza z okresu II wojny światowej, emigracyjna, kolekcja wydawnictw podziemnych, tzw. drugiego 

obiegu, z lat 1970–1989.

Po 1991 r. zbiory te są uzupełniane o literaturę poświęconą historii społeczno-politycznej Polski oraz przemia-

nom w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Znajdują się tu także edycje dzieł klasyków myśli lewicowej 

oraz opracowania dotyczące filozofii i historii idei.

Odrębną kolekcję stanowi zbiór dokumentów obrazujących życie polityczne w Polsce po 1989 r., 

zwłaszcza działalność partii politycznych.

Zbiory ZHS liczą 172 600 jednostek (wg stanu na grudzień 2016 r.), w tym m.in.:

książki 111 290 woluminów

czasopisma    38 000 woluminów

kolekcja dokumentów życia politycznego    19 300 dokumentów.
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Zbiory Archiwum Sejmu
Archiwum Sejmu zostało utworzone w 1991 r. jako państwowe archiwum wyodrębnione – obecnie archiwum 

wyodrębnione. W 1993 r. zostało włączone do Biblioteki Sejmowej na prawach jednego z jej wydziałów.

Archiwum Sejmu gromadzi dokumentację wytworzoną w wyniku działalności Sejmu i jego organów, m.in.: 

protokoły posiedzeń Sejmu, Prezydium Sejmu oraz komisji sejmowych, a także materiały zgromadzone w wy-

niku prac podkomisji sejmowych, zapisy ustaleń Konwentu Seniorów, dokumentację procesu legislacyjnego, 

sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu, zapytania i interpelacje poselskie, jak również nagrania audio 

i wideofoniczne posiedzeń Sejmu i komisji sejmowych oraz foniczne posiedzeń podkomisji.

Ponadto Archiwum Sejmu przejmuje, na prawach depozytu, dokumentację archiwalną wytworzoną przez kluby 

parlamentarne i koła poselskie, biura poselskie, jak również przez Polską Grupę Unii Międzyparlamentarnej.

Archiwum Sejmu pełni także funkcję archiwum zakładowego Kancelarii Sejmu.

Do zadań Archiwum Sejmu należy również gromadzenie i przygotowanie edycji źródeł archiwalnych do 

historii polskiego parlamentaryzmu.

Zasób Archiwum Sejmu stanowią (wg stanu na grudzień 2016):

dokumentacja aktowa z lat 1956–2016 – 1467 m.b., w tym akta kategorii A – 996 m.b.

dokumentacja audio z lat 1962–2016 (taśmy i kasety) – 69 000 jednostek

dokumentacja wideo z lat 1981–1982 i 1991–2007 – 5128 jednostek (kaset)

fotografie z lat 1919–2008 – 2478 jednostek (zestawów tematycznych)

dokumentacja na mikrofiszach z lat 1919–1939 i 1982–1984 – 1691 jednostek

Nasze kolekcje



Sejmowe muzealia
W zbiorach Wydziału Muzealiów, liczących ok. 8 tys. obiektów, znajdują się przedmioty sztuki (obrazy, grafiki, 

rysunki, plakaty, numizmaty), dokumenty (stare druki, rękopisy, ulotki z kampanii wyborczych itd.) oraz obiekty 

obrazujące historię parlamentaryzmu polskiego od XV w., w tym zbiór fotografii z okresu międzywojennego 

i powojennego.

Zadania Wydziału Muzealiów

 gromadzenie przedmiotów historycznych związanych z dziejami polskiego parlamentaryzmu

 prowadzenie prac badawczych oraz upowszechnianie wiedzy o historii Sejmu

 ochrona obiektów i udostępnianie ich zwiedzającym

 tworzenie kolekcji z myślą o przyszłej stałej ekspozycji

 przygotowywanie wystaw upamiętniających rocznice historyczne (42 wystawy własne 

od 1989 r.)

 organizacja przestrzeni wystawienniczej dla ekspozycji czasowych (376 wystaw 

od 1989 r.)
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Informacja
i dokumentacja 
europejska
Ośrodek Informacji i Dokumentacji 
Europejskiej (OIDE) jest wydziałem Biblioteki 

Sejmowej, który wspiera parlamentarzystów i pracow-

ników Kancelarii Sejmu w wyszukiwaniu informacji eu-

ropejskiej. Ułatwia dotarcie do dokumentacji zarówno 

działalności Unii, jak i przede wszystkim działań Sejmu 

w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE. 

Głównym narzędziem w tym zakresie jest serwis inter-

netowy OIDE.

Prezentacja europejskiej aktywności Sejmu obejmuje 
informacje o:

 sejmowych debatach i uchwałach w sprawach UE,

 pracy Komisji do Spraw UE, w szczególności nad projektami aktów prawnych i innymi dokumentami Unii 

– sekcja Dokumenty UE w Sejmie, w tym baza EDL-S (Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie),

 współpracy międzyparlamentarnej Sejmu RP w zakresie spraw europejskich – sekcja Współpraca 

międzyparlamentarna,

 stanie wykonania prawa Unii Europejskiej w pracach legislacyjnych Sejmu – Ustawy wykonujące prawo 

UE – baza UST.

Oddzielną sekcję stanowi temat badania pomocniczości, obejmujący zarówno działania Sejmu (uchwały 

w sprawie niezgodności projektów ustawodawczych UE z zasadą pomocniczości), jak i płaszczyznę współpracy 

międzyparlamentarnej (baza IPEX).

Przegląd europejskiej aktywności Sejmu jest prezentowany co miesiąc w Biuletynie OIDE, 

także w języku angielskim.

Informacja i dokumentacja europejska
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OIDE informuje o Unii Europejskiej poprzez:
organizowanie i ułatwianie dostępu do informacji i dokumentów publikowanych w oficjalnym portalu 

europa.eu, w tym do unijnych aktów prawnych,

monitorowanie zmian zachodzących w źródłach informacji,

prezentowanie w serwisie internetowym Materiałów OIDE i informacji nt. bieżących zagadnień integracji 

europejskiej, bibliografii wybranych, ważniejszych z punktu widzenia parlamentu tematów, linków do 

czasopism, publikacji ośrodków badawczych i serwisów informacyjnych.

Strona OIDE stanowi również archiwum informacji dotyczących działań Sejmu poprzednich kadencji w spra-

wach UE (w tym wymiaru parlamentarnego polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r.).

Informacja i dokumentacja europejska



Czytelnia
książki i czasopisma z dziedziny prawa, ekonomii, historii, spraw społecznych i polityki

dokumentacja drukowana prac Sejmu i Senatu, w tym:

– sprawozdania stenograficzne

– druki sejmowe i senackie

– interpelacje i zapytania poselskie

– biuletyny / pełne zapisy posiedzeń komisji

gazety codzienne i czasopisma

Informatorium
Poza typowymi działaniami (usługi informacyjne: bibliograficzne i faktograficzne dla czytelników) 

wspieramy posłów i senatorów w wyszukiwaniu materiałów niezbędnych dla prac legislacyjnych.

Oferujemy
na miejscu
Wszystkie agendy usługowe Biblioteki Sejmowej udo-

stępniają na miejscu swoje zbiory/kolekcje oraz prowa-

dzą obsługę informacyjną. Ponadto użytkownicy mogą 

zamawiać kopie wybranych przez siebie dokumentów.

Oferujemy na miejscu



Katalogi dostępne w Informatorium oraz w Internecie
Elektroniczny katalog główny – katalog zbiorów bibliotecznych Biblioteki Sejmowej oraz Biblioteki Biura 

Analiz Sejmowych (BAS) Kancelarii Sejmu, obejmujący wszystkie rodzaje materiałów bibliotecznych, z wy-

jątkiem starych druków:

książki znajdujące się w zbiorach głównych BS, opublikowane po 1978 r.

książki nabyte do zbiorów Wydziału ZHS po 1993 r.

bieżące wydawnictwa ciągłe wpływające do BS od 1994 r.

parlamentaria polskie od 1820 r.

polskie wydawnictwa urzędowe od 1807 r.

zagraniczne wydawnictwa parlamentarne i urzędowe

dokumenty elektroniczne

zbiory Biblioteki Biura Analiz Sejmowych

Elektroniczny katalog klamrowy książek ze zbiorów głównych BS – obejmuje pozycje opublikowane 

przed 1979 rokiem.

Elektroniczny katalog klamrowy książek ze zbiorów Wydziału ZHS – zawiera wyłącznie pozycje wydane 

przed 1994 rokiem.

Elektroniczne katalogi klamrowe zawierają zeskanowane obrazy kart katalogowych z indeksami autorów, 

tytułów, sygnatur i lat wydania.

Stare druki – kompletny katalog starych druków (pozycji wydanych przed 1801 r.) znajdujących się w zbiorach 

głównych oraz w Wydziale Muzealiów.

Oferujemy na miejscu



Bazy intranetowe dostępne w Informatorium
wybrane czasopisma

baza PRESSUS zawierająca materiały prasowe o pracach Sejmu

prawnicze bazy danych: Lex, Akty wewnętrzne Kancelarii Sejmu, The Polish Law Collection

OIDE
Świadczy usługi informacyjno-wyszukiwawcze w zakresie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględ-

nieniem działań i dokumentów Sejmu.

Mediateka
Wykonuje i udostępnia nagrania wideofoniczne przebiegu posiedzeń Sejmu bieżącej kadencji 

oraz nagrania wybranych programów telewizyjnych o tematyce politycznej i społecznej z ostat-

nich sześciu miesięcy.

Oferujemy na miejscu



Biblioteka
w sieci
http://biblioteka.sejm.gov.pl
Biblioteka Sejmowa utrzymuje 17 własnych baz 

w systemie ALEPH, z czego większość jest dostępna 

w Internecie, oraz kilka serwisów internetowych.

Katalogi i bazy Biblioteki Sejmowej
Katalog główny i katalogi klamrowe

Artykuły z wybranych czasopism polskich

Nagrania z posiedzeń Sejmu RP

Ustawy wykonujące prawo UE – baza UST

Parlamentaria polskie 1919–1991

Teksty konstytucji

Stare druki

Archiwum Sejmu – zdjęcia

Ze strony Biblioteki Sejmowej są udostępniane
elektroniczna wersja dokumentacji prac legislacyjnych Sejmu i Senatu od 1989 r.

 Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP (baza pełnych tekstów aktów prawnych opublikowanych 

w Dzienniku Ustaw (Dz.U.) i Monitorze Polskim (M.P.))

 elektroniczne dzienniki urzędowe: Dz.U., M.P., dzienniki urzędowe ministrów, urzędów centralnych i wo-

jewództw, Dz. Urz. Unii Europejskiej oraz orzecznictwo (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego 

i Naczelnego Sądu Administracyjnego)

Pełna informacja nt. dokumentacji prac Sejmu i Senatu na stronach:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/proces.xsp – prace Sejmu

http://senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/ – prace Senatu

Biblioteka w sieci



Parlamentarzyści polscy

Biogramy i wizerunki marszałków sejmów, poczynając od I Rzeczypospolitej, oraz posłów i senatorów od 1919 r.

Prasa konspiracyjna 1940–1945

Cyfrowe kopie czasopism wydawanych na okupowanych terenach Polski w czasie II wojny światowej.

Wystawy

Dokumentacja fotograficzna z wystaw organizowanych przez Bibliotekę Sejmową.

Wyszehrad – VDPL+

Zasoby Parlamentarnej Biblioteki Cyfrowej Państw Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad Digital Parlamentary Library – VDPL+).

Wirtualne Muzeum Sejmu

Wybór muzealiów ilustrujących historię polskiego parlamentaryzmu od czasów I Rzeczypo-

spolitej w układzie chronologicznym wraz z opisami.

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej

Prezentacja aktywności Sejmu w sprawach związanych z członkostwem Polski w UE, także 

w ramach współpracy międzyparlamentarnej, oraz publikacja właściwych dokumentów.

Biblioteka w sieci

Szczególnie polecamy
Parlamentaria polskie 1919–1991

Komplet druków i sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.

Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego 1992–1997

Komplet biuletynów z posiedzeń Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Komisja Kodyfikacyjna RP 1919–1939

Komplet wszystkich wydawnictw komisji powołanej przez Sejm do przygotowania projektów jednolitego 

ustawodawstwa odrodzonego państwa polskiego.

Okrągły Stół

Komplet stenogramów z posiedzeń plenarnych oraz wszystkich zespołów obradujących w ramach porozu-

mienia Okrągłego Stołu.

Konstytucje Świata

Dostęp do pełnych tekstów tłumaczeń na język polski konstytucji opublikowanych przez Bibliotekę Sejmową; 

odesłania do tekstów konstytucji nietłumaczonych na język polski.



Publikacje Biblioteki Sejmowej
Słownik biograficzny Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939

Seria „Konstytucje Świata” (np. Konstytucje państw Unii Europejskiej, Konstytucja Królestwa Maroka, Konstytucja 

Republiki Kenii – pełny wykaz na stronie BS)

Seria „Informacja OIDE” (np. Wybory do PE 2014, Dokumenty Sejmu w bazach IPEX, Komisji Europejskiej i Par-

lamentu Europejskiego / Documents of the Sejm in the IPEX, European Commission and European Parliament 

databases – pełny wykaz na stronie OIDE)



Biblioteka Sejmowa
Informatorium

e-mail: biblioteka@sejm.gov.pl

tel. 22 694 10 73 

fax 22 694 17 78  

Czytelnia Główna, Informatorium i Mediateka

czynne: poniedziałek–piątek 8.30–20.00 

W dni posiedzeń Sejmu Biblioteka jest niedostępna 

dla użytkowników zewnętrznych.

Czytelnia Wydziału Zbiorów Historii Społecznej 

(ZHS)

ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 

tel. 22 843 42 69

czynna: poniedziałek, czwartek, piątek 8.30–15.30;

wtorek, środa 8.30–18.00

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej 

(OIDE)

e-mail: oide@sejm.gov.pl

tel. 22 694 15 96 

czynny: poniedziałek–piątek 8.30–16.00

Pracownia Archiwum Sejmu

e-mail: biblioteka@sejm.gov.pl

tel. 22 694 24 84 

czynna: poniedziałek–piątek 9.00–15.00 

W dni posiedzeń Sejmu pracownia jest niedostępna 

dla użytkowników zewnętrznych.
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546 000 jednostek materiałów
bibliotecznych

313 000 książek

115 000 woluminów czasopism

 89 000 woluminów wydawnictw
parlamentarnych i urzędowych

 22 000 woluminów wydawnictw
organizacji międzynarodowych

    7 000 jednostek mikroform
i dokumentów elektronicznych

    1 000 metrów bieżących materiałów
archiwalnych

    3 300 użytkowników rocznie

    7 000 odwiedzin w czytelniach rocznie

           600 kwerend rocznie

800 000 połączeń z bazami Biblioteki
Sejmowej rocznie

Biblioteka Sejmowa 2017 w liczbach




