BIURO INFORMACYJNE KANCELARII SEJMU
Budynek Administracyjny C-D parter wejście E, dyrektor Stanisław Kostrzewa,
telefon: 22-15
Sejmowe Centrum Prasowe - telefon 22-31 (pok. nr 11 oraz pokój dziennikarzy
przy loży prasowej):
* przekazuje środkom masowego przekazu komunikaty, oświadczenia i informacje o
pracy Sejmu i jego organów,
* akredytuje dziennikarzy krajowych i zagranicznych. Udostępnia dziennikarzom
druki sejmowe, stenogramy z posiedzeń Sejmu, sprawozdania z prac komisji oraz
inne materiały dokumentujące pracę Sejmu i Kancelarii,
* pomaga w nawiązywaniu kontaktów dziennikarzy z posłami, w tym w organizacji
konferencji prasowych i kontaktów dziennikarzy z Marszałkiem Sejmu,
przewodniczącymi komisji sejmowych oraz szefem i kierownictwem Kancelarii
Sejmu,
* przekazuje zapowiedzi o najważniejszych wydarzeniach mających odbyć się w
Sejmie za pośrednictwem wewnętrznej telewizji kablowej (kanał 3).
Wszechnica Sejmowa (pok. nr 2 telefon 22-38, 18-96);
* organizuje zwiedzania gmachu Sejmu przez grupy i gości indywidualnych oraz
pomaga w przeprowadzaniu spotkań z posłami,
* organizuje pobyt grup na galerii w trakcie posiedzeń Sejmu,
* organizuje spotkania i seminaria dla nauczycieli i dziennikarzy oraz inne
przedsięwzięcia służące masowej edukacji dotyczącej roli Sejmu w dawnych i
współczesnych dziejach Polski,
* współorganizuje ogólnopolską olimpiadę wiedzy o parlamentaryzmie dla uczniów
klas maturalnych,
* rozpowszechnia materiały informacyjne i edukacyjne o Sejmie,
* współorganizuje corocznie obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Redakcje
“Kronika Sejmowa” (pok. nr 4 telefon 14-17):
(adres w Internecie: http://kronika. sejm. gov. pl/),
* tygodnik - zawiera relacje z posiedzeń Sejmu, komisji, Prezydium, prac klubów
poselskich, informacje o kontaktach międzyparlamentarnych Sejmu, komunikaty,
bibliografię wydawnictw związanych z Sejmem, aneksy tematyczne,
* dwutygodniowy dodatek do Kroniki zawiera dziennikarskie relacje z parlamentów
krajów europejskich.
“Biuletyny z posiedzeń komisji sejmowych” (pok. nr 14, telefon 14-08):
* zawierają szczegółowe relacje z posiedzeń stałych i nadzwyczajnych komisji
sejmowych,. Biuletyny są rozprowadzane wśród członków danej komisji, biurach
Kancelarii Sejmu oraz prenumeratorów.
Wydawnictwa BI dostarczane są do Biblioteki Sejmowej, bibliotek centralnych
oraz do wiodących biur poselskich.

