
CENNIK 

udostępniania sal
w celach naukowo-badawczych,
dydaktycznych, na konferencje

prasowe i naukowe
oraz wystawy 



Państwowy Zakład Higieny

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zloka-

lizowany jest w centrum miasta posiada sale o łącznej powierzchni ponad 

473m². 

● aula im. dr Ludwika Rajchmana  mieszcząca do 200 osób z klasycznym 

spadem i mównicą, zlokalizowana na III piętrze  

● sala konferencyjna im. prof. Feliksa Przesmyckiego mieszcząca do 80 osób, 

zlokalizowana na III piętrze   

● sala laboratoryjna im. prof. Maksyma Nikonorowa mieszcząca do 36 osób, 

zlokalizowana na parterze

● sala konferencyjna im. prof. Włodzimierza Kuryłowicza mieszcząca do 60 

osób 



Państwowy Zakład Higieny

Aula im. dr Ludwika Rajchmana 



Państwowy Zakład Higieny

AULA IM. DR LUDWIKA RAJCHMANA 

AULA  do 200 os.

powierzchnia 181m²

● cena za każdą rozpoczętą godzinę  120zł

(w cenie: klimatyzacja, nagłośnienie, tablica, wyjście audio dla mediów)

● rzutnik    200zł

● laptop z  dostępem do Internetu  200zł

● flipchart z kompletem pisaków  50zł

● obsługa techniczna /1h   30zł 

      

* podane ceny są kwotami netto 



Państwowy Zakład Higieny

Sala konferencyjna
im. prof. Feliksa Przesmyckiego 



Państwowy Zakład Higieny

SALA KONFERENCYJNA IM. PROF. FELIKSA PRZESMYCKIEGO

SALA KONFERENCYJNA  do 80 os.

powierzchnia 77m²

● cena za każdą rozpoczętą godzinę  90zł

(w cenie: nagłośnienie, tablica)

● rzutnik    200zł

● laptop z  dostępem do Internetu  200zł

● flipchart z kompletem pisaków  50zł

● obsługa techniczna /1h   30zł 

      

* podane ceny są kwotami netto 



Państwowy Zakład Higieny

Sala laboratoryjna
im. prof. Maksyma Nikonorowa 



Państwowy Zakład Higieny

SALA LABORATORYJNA IM. PROF. MAKSYMA NIKONOROWA

SALA LABORATORYJNA do 36 os.

powierzchnia 139m²

● cena za każdą rozpoczętą godzinę  200zł

(36 miejsc siedzących i 36 stanowisk do pracy przy cieplarkach)

● rzutnik    200zł

● laptop z  dostępem do Internetu  200zł

● flipchart z kompletem pisaków  50zł

● obsługa techniczna /1h   30zł 

      

* podane ceny są kwotami netto 



Państwowy Zakład Higieny

Sala konferencyjna
im. prof. Włodzimierza Kuryłowicza 



Państwowy Zakład Higieny

SALA KONFERENCYJNA IM. PROF. WŁODZIMIERZA KURYŁOWICZA

SALA KONFERENCYJNA do 60 os.

powierzchnia 74m²

● cena za każdą rozpoczętą godzinę  30zł

● rzutnik    200zł

● laptop z  dostępem do Internetu  200zł

● flipchart z kompletem pisaków  50zł

● obsługa techniczna /1h   30zł 

      

* podane ceny są kwotami netto 



Państwowy Zakład Higieny

DODATKOWE USŁUGI

● catering (usługa zewnętrzna)

● wypożyczanie sprzętu: rzutnik, laptop, nagłośnienie, flipchart

● obsługa techniczna

● możliwość zorganizowania stoiska/wystawy

● fotografowanie, filmowanie spotkań  100zł/1h

      

* podane ceny są kwotami netto 



Państwowy Zakład Higieny

CENNIK 

udostępniania sal na potrzeby organizacji wydarzeń związanych z wewnętrzną 

działalnością komórek organizacyjnych NIZP-PZH

● Koszt wynajmu poszczególnej sali: nie mniej niż 20% kwoty wynajmu podmio-

tom zewnętrznym

● Sprzęt – w gestii komórki organizującej wydarzenie 



Państwowy Zakład Higieny

KONTAKT

     

Dział Administracyjny

● Tel. (22) 54 21 275/284

● e-mail: administracja@pzh.gov.pl 


