
 
 

   

Oferta wynajmu przestrzeni  

w Muzeum Narodowym 

we Wrocławiu 



Oferta wynajmu przestrzeni 
 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu oferuje do wynajęcia powierzchnie 
muzealne w gmachu głównym Muzeum przy ul. Powstańców Warszawy 5 
oraz w swoich pozostałych oddziałach: 
 

➸ Pawilonie Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 
➸ Muzeum Etnograficznym przy ul. Traugutta 111/113 

 
Prezentowane przestrzenie doskonale nadają się do urządzenia zarówno 
kameralnych spotkań jak i wydarzeń na większą skalę w postaci koncertów, 
spektakli czy bankietów. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 
 



  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzenie do wynajęcia   



   



HOL GŁÓWNY/PATIO – gmach główny Muzeum Narodowego 
 
powierzchnia:  177 m² 
liczba osób: 

ustawienie teatralne: 150 osób 
ustawienie bankietowe stojące: 250 osób 
ustawienie bankietowe zasiadane: 110 osób 

 
koszt:   1500 zł/h + VAT 
 
 
Przestrzenne patio w gmachu głównym Muzeum Narodowego stanowi 
najbardziej reprezentacyjne miejsce w centralnej części budynku. 
Monumentalny charakter nadają wnętrzu wysokie arkady wzorowane na 
włoskich renesansowych dziedzińcach oraz świetlik wykonany z matowego 
szkła. Eleganckie, historyzujące elementy architektury, wysoki sufit oraz 
dobre oświetlenie tworzą doskonałą przestrzeń do organizacji imprez 
okolicznościowych w  postaci bankietu, konferencji czy też spektaklu. 
Kameralna przestrzeń patio była wykorzystywana również jako miejsce 
zaręczyn oraz ceremonii zaślubin. 
 



 



 

 

   



SALA AUDIOWIZUALNA – gmach główny Muzeum Narodowego 
 
 
powierzchnia:  82 m² 
liczba osób:  50 osób 
koszt:   400 zł/h + VAT 
 
 

Obecna sala audiowizualna jest częścią ciągu pomieszczeń w zachodnim 
skrzydle gmachu głównego znajdującym się na drugim piętrze budynku. 
Wyposażona jest w projektor dzięki czemu stanowi odpowiednią przestrzeń 
dla wykładów, konferencji, szkoleń czy warsztatów. 

 

 

 
   



  



SALA KAWIARNIANA – gmach główny Muzeum Narodowego 
 
 
powierzchnia:  100 m² 
liczba osób:  60 osób 
koszt:   400 zł/h + VAT 
 
 
Przestrzeń kawiarniana w Muzeum ulokowana jest obok reprezentacyj- 
nego patio gmachu głównego. W pomieszczeniu znajdują się różnej 
wielkości stoliki oraz krzesła i fotele. Układ sali doskonale nadaje się do 
organizacji kameralnych spotkań czy warsztatów. 
 
 
 
 



 
 

 



  



SALA BAROKOWA – Muzeum Etnograficzne 
 
powierzchnia:  97 m²  
liczba osób:  100 
koszt:   600 zł/h + VAT 
 
Sala Barokowa znajduje się na parterze w centralnej części Muzeum 
Etnograficznego zaraz za głównym wejściem do budynku. Wnętrze 
zbudowane w neobarokowym stylu, zostało odrestaurowane w latach 60. 
Na początku XX wieku w obecnym Muzeum mieścił się Urząd Stanu 
Cywilnego, a w dawniej rokokowych wnętrzach dzisiejszej Sali Barokowej 
składane były przysięgi małżeńskie. Ze względu na historię oraz wystrój  
sala tworzy dobrą przestrzeń do wszelkiego rodzaju bankietów, konferencji 
ale również do organizacji ślubu cywilnego. Jedno z wyjść z sali barokowej 
prowadzi bezpośrednio na ogród zewnętrzny, gdzie można zorganizować 
przyjęcie czy poczęstunek dla gości.* 
 
 
 
 

 
 
 
*Koszty wynajmu ogrodu zewnętrznego ustalany jest według indywidualnych 
porozumień 
 



  



DZIEDZINIEC – Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej 
 
 
powierzchnia:  3170 m² 
liczba osób:  700 osób* 
koszt:   4000 zł/h + VAT (pn.–czw.) 

5000 zł/h + VAT (pt.–nd.) 
 
 
Dziedziniec w Pawilonie Czterech Kopuł stanowi największą przestrzeń do 
wynajęcia w ofercie Muzeum. Obecnie zadaszony przeszklonym sufitem, 
znajduje się we wnętrzu jednego z najważniejszych przykładów 
architektury modernistycznej XX-wiecznego Wrocławia. Historyzujący, 
monumentalny styl w połączeniu z dobrym oświetleniem tworzy jasną 
i otwartą przestrzeń. Bardzo dobrze sprawdzi się do organizacji większych 
imprez okolicznościowych czy kameralnych koncertów. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

*Szatnia Muzealna jest w stanie obsłużyć ok. 400 osób. W przypadku większej 
liczby gości prosimy o uwzględnienie informacji w trakcie wynajmu  



 
 
 
 

 
 
 
 
 



Dodatkowe usługi 
 
Oferujemy Państwu również: 
 
▶ możliwość przeprowadzenia sesji fotograficznej (w tym ślubnej) 

w ogólnie dostępnych ciągach komunikacyjnych na terenie Muzeum 
Narodowego oraz pozostałych oddziałach 
▶ bilet na kameralną sesję fotograficzną w ciągach komunikacyj- 

nych do max. 15 uczestników można nabyć w kasie biletowej  
w oddziałach Muzeum 
➸ koszt 200 zł +VAT 

▶ sesja powyżej 15 uczestników wymaga wynajmu przestrzeni 
muzealnej; decyzja o wynajmie ustalana jest według harmono- 
gramu wydarzeń i godzin otwarcia Muzeum  
➸ koszt według stawki godzinowej wynajmu powierzchni 

▶ wynajem innych pomieszczeń, krużganków, klatek schodowych 
w gmachu głównym Muzeum Narodowego, Muzeum Etnograficzne- 
go oraz Pawilonu Czterech Kopuł  
➸ koszty według indywidualnych porozumień 

▶ wynajem nagłośnienia  
➸ koszt 100 zł + VAT / 1 h 

w ramach nagłośnienia Muzeum posiada:  
▶ Mikser Soundcraft EPM–6 
▶ Końcówka mocy QSC GX 5 
▶ Kolumny Electrovoice ZX1–90 
▶ 4 mikrofony bezprzewodowe Senheiser 
▶ dodatkowo odtwarzacz CD, MP3, USB 

▶ możliwość wprowadzenia cateringu do wynajmowanych przestrzeni  
▶ zwiedzanie ekspozycji poza godzinami otwarcia Muzeum – możliwe 

jest jedynie z przewodnikiem po uprzednim uzgodnieniu oraz podlega 
dodatkowym opłatom 

   



Szczegóły wynajmu 
 
Decyzja o wynajmie podejmowana jest przez Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu na podstawie harmonogramu i scenariusza planowanego 
wydarzenia. Czas wydarzenia, montażu i demontażu jest ograniczony 
godzinami otwarcia Muzeum dla zwiedzających. 
 
Do podanych cen wynajmu należy doliczyć dodatkowe koszty obowiąz- 
kowej obsługi przestrzeni muzealnej. Najemca zobowiązany jest do 
zatrudnienia na umowę zlecenie na czas przygotowania oraz trwania 
wydarzenia pracowników muzealnych, na co dzień zatrudnionych 
w strukturach Muzeum. Za nadzór opłaty naliczane są od godz. 16.00  
pn.–pt. oraz całodobowo w dzień wolny od pracy. Liczba pracowników 
niezbędnych do prawidłowej obsługi imprezy ustalana jest indywidualnie 
w zależności od charakteru i skali imprezy. 
 
Czas udostępniania pomieszczeń liczony jest od chwili wejścia ekip 
technicznych do momentu opuszczenia przez nie Muzeum na postawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 
W ramach opłat za wynajem przestrzeni posiadają Państwo dostęp do 
mediów – prądu, wody. 
 
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z warunkami i kosztem wynajmu 
oraz dostępnością sal prosimy kierować do Działu Marketingu MNWr.  
Na Państwa życzenie przygotujemy wycenę obsługi wydarzenia. 
   



Kontakt: 

wynajem@mnwr.pl 


