
Państwa wizyta w Szkockim Parlamencie  
Przewodnik po naszych usługach 

 
Godziny otwarcia 
 
Od poniedziałku do piątku 

• Dni robocze (zwykle wtorek - czwartek)  
Przez cały rok 09:00 do 18:30 
 

• Dni nierobocze (zwykle poniedziałki, piątki i każdy dzień od poniedziałku 
do piątku, kiedy Parlament ma przerwę w obradach) 
Od kwietnia do września  
10:00 do 17:30 
Od października do marca 
10:00 do 16:00 

 
Soboty i święta państwowe  
Przez cały rok 11:00 do 17:30 
 
W niedziele zamknięte 
 
Ostatni wstęp na 30 minut przed zamknięciem. Warunki dostępu mogą Państwo 
sprawdzić w Punkcie Informacji Osób Zwiedzających  [ang: Visitor Information 
Desk], na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc pod numer:  0131 348 5200 
(mówimy tylko po angielsku).  
 
Usługi i udogodnienia 
 

• Bilety na taras obserwacyjny 
W dni robocze mogą Państwo obserwować obrady odbywające się na Sali 
Obrad lub w salach obrad komisji. Bilety są bezpłatne i należy je 
rezerwować z wyprzedzeniem, aby zagwarantować sobie miejsce 
siedzące. Dostępność biletów mogą Państwo sprawdzić w Punkcie 
Informacji Osób Zwiedzających  .  
 

• Zwiedzanie z przewodnikiem 
W dni nierobocze oferowane są bezpłatne wycieczki z  przewodnikiem. 
Dodatkowe informacje o zwiedzaniu znajdują się poniżej. 
 

• Wystawa   
Ilustrowany przewodnik opisujący osoby i obiekty związane ze Szkockim 
Parlamentem, z którym mogą się Państwo zapoznać w dowolnej chwili. 
 

• Żłobek   
W celu zarezerwowania miejsca w żłobku lub uzyskania dodatkowych 
informacji, proszę wysłać e-mail na adres poczty elektronicznej: 



creche@scottish.parliament.uk. Dalsze, szczegółowe informacje o żłobku 
znajdują się poniżej. 
 

• Kanał informacyjny 
W dni robocze mogą Państwo oglądać obrady na naszych ekranach 
znajdujących się w Sali Głównej.  
 

• Kawiarnia  
 

• Sklep  
 
Wstęp  
W lipcu 1998 r., firma architektoniczna z siedzibą w Barcelonie, EMBT oraz jej 
firma partnerska, RMJM Scotland wygrały międzynarodowy konkurs na projekt 
nowego budynku Parlamentu Szkockiego w Holyrood. Enric Miralles był jednym 
z najważniejszych architektów w skali świata, a jego projekty cieszyły się 
międzynarodową renomą.  
 
W Sali Głównej [ang: Main Hall] znajduje się Centrum Informacji Osób 
Zwiedzających, wystawa, sklep, kawiarnia oraz nasze centrum edukacyjne. Z 
Sali Głównej przejść można do żłobka, miejsca obserwacji Sali Obrad oraz 
sześciu sal obrad komisji, znajdujących się w przyległych budynkach wieżowych.  
 
Zwiedzanie z przewodnikiem 
Zwiedzanie odbywa się w dni nierobocze, łącznie z dniami, kiedy Parlament ma 
przerwę w obradach i z sobotami. W czasie wycieczki zwiedzający mogą wejść 
na piętro Sali Obrad, odwiedzić jedną z sal obrad komisji oraz przejść przez Hol 
Ogrodowy i zobaczyć Budynek Posłów Parlamentu Szkockiego oraz budynek 
Queensberry House. Będą Państwo także mogli dowiedzieć się, co to jest 
dewolucja, jak działa Parlament oraz zasięgnąć informacji o projekcie budynku.  
 
Osoby chcące odbyć taką wycieczkę muszą posiadać bilety wystawione na 
konkretny czas, które radzimy kupować z wyprzedzeniem poprzez kontaktowanie 
się z Obsługą Zwiedzających [ang: Visitor Services].  
 
Zwiedzający mogą skorzystać z naszych odbiorników audio, za pomocą których 
mogą wysłuchać skróconej wersji wycieczki w języku polskim.  
 
Żłobek  
Publiczny żłobek Parlamentu Szkockiego jest pierwszym tego rodzaju w Europie. 
Korzystanie z niego jest bezpłatne i umożliwi Państwu obecność na debatach i 
posiedzeniach lub zwiedzanie Parlamentu, podczas gdy Państwa dzieci 
przebywać będą pod opieką w bezpiecznym miejscu. W żłobku mogą przebywać 
dzieci w wieku od sześciu tygodni do pięciu lat, a czas ich pobytu to 
maksymalnie cztery godziny.  
 



Informacje o wolych miejscach otrzymają Państwo w żłobku lub w Punkcie 
Informacyjnym Osób Zwiedzających. Proszę pamiętać, że żłobek jest nieczynny 
w weekendy i w święta państwowe.  
 
 
Parlament przy pracy  
Działalność Parlamentu mogą Państwo oglądać w salach obrad komisji lub na 
Sali Obrad, gdzie zasiada Parlament. Miejsca te wyposażone są w pętle 
indukcyjne dla osób korzystających z aparatów słuchowych. Osoby chcące 
przebywać na Sali Obrad i na spotkaniach komisji podczas posiedzeń muszą 
posiadać bilety, które radzimy kupować z wyprzedzeniem. Na naszej stronie 
internetowej mogą Państwo wcześniej sprawdzić, co będzie tematem dyskusji. 
Szczegóły dotyczące porządku dziennego znaleźć można Biuletynie Porządku 
Dziennego [ang: Business Bulletin], dostępnym w Punkcie Informacji Osób 
Zwiedzających. 
 
Sale Obrad Komisji 
Posiedzenia komisji zwykle odbywają się we wtorki i środy. W wieżach 1 i 2 
znajduje się sześć sal obrad komisji, każda mieszcząca od 20 do 50 świadków i 
innych członków społeczeństwa. Dostępne są miejsca dla osób korzystających z 
wózków inwalidzkich.  
 
Sala Obrad 
Posiedzenia Parlamentu odbywają się na Sali Obrad w środy po południu i w 
czwartki przez cały dzień.  
 
Taras widokowy na Sali ma 225 miejsc siedzących przeznaczonych dla członków 
społeczeństwa. Dla osób korzystających z wózków inwalidzkich przeznaczonych 
jest sześć miejsc, ale można uzyskać jeszcze dziewięć dodatkowych.  
 
W większość dni nieroboczych nie trzeba mieć biletu, aby wejść na Salę Obrad. 
Mogą Państwo po prostu wejść i się rozejrzeć.  
 
 
Informacje dodatkowe 
W celu uzyskania dalszych informacji o Parlamencie należy skontaktować się z  
Biurem Informacji Publicznej [ang: Public Information Service].  Można do nas 
pisać w każdym języku. 
 

 Adres:  Public Information Service  
   The Scottish Parliament  
   Edinburgh  
   EH99 1SP  
 
  

 Nr. faksu:    0131 348 5601 



 
@ E-mail:   sp.info@scottish.parliament.uk  

 
 Nr. tel:   0131 348 5000 (mówimy tylko po angielsku) 

 
 

W celu uzyskania informacji o złożeniu wizyty w Parlamencie lub 
zarezerwowania wycieczki z wyprzedzeniem, należy skontaktować się z Obsługą 
Zwiedzających: nr. tel: 0131 348 5200 (mówimy tylko po angielsku) lub wysłać e-
mail na adres poczty elektronicznej: sp.bookings@scottish.parliament.uk 


