
 

 

 

Załącznik Nr 2  
do Regulaminu najmu przestrzeni 

 Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi  
 

 

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ i POWIERZCHNI  

W CENTRALNYM MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI 

 

POWIERZCHNIA 

MAKSYMALNA 

LICZBA OSÓB NA 

WYNAJMOWANEJ 

POWIERZCHNI 

OPIS 

WYNAJMOWANEJ 

POWIERZCHNI, 

WYPOSAŻENIE 

KWOTA NETTO 

1 2 3 4 

sala konferencyjna 

(167,76 m2) 
100 

ekran, nagłośnienie 

ogólne, rzutnik, Wi-

Fi, zaplecze 

kuchenne, w 

pobliżu winda 

300,00 zł/ h 

parter (482 m2) bud. 

D 
x  Wi-Fi 400,00 zł/ h 

Plac Żeliwny x x 400,00 zł/ h 

Dziedziniec x x 400,00 zł/ h 

Kościół - ślub 100 x 2.000,00 zł 

Wybrane miejsce 

(uzgodnione z 

CMWŁ) na ślub 

cywilny  

x 

Stół dla urzędnika,  

godło państwowe 

(gobelin w 

sztaludze). 

1.500,00 zł 

Wybrane miejsce 

(uzgodnione z 

CMWŁ) na sesję 

zdjęciową 

x x 300,00 zł/h 

Pokoje gościnne : 

1 doba dla 1 osoby 

będącej 

pracownikiem 

instytucji muzealnej 

2 pokoje  

1-osobowe/  

1 pokój 2 - 

osobowy 

Wspólny salonik , 2 

łazienki, 

wyposażona 

kuchnia. 

50,00 zł za dobę 



 

 

1 doba dla 1 osoby 

nie będącej 

pracownikiem 

instytucji muzealnej 

 100,00 zł za dobę 

 

UWAGA!  

 

1. Zawarte w tabeli kwoty to stawki godzinowe, nie uwzględniające podatku VAT. 

2. Opłata za 1 godzinę wynajmu na potrzeby przygotowania przestrzeni lub 

porządkowania jej po zakończeniu wynajmu, wynosi 50% stawki przewidzianej za 

wynajem danej przestrzeni.  

3. Wynajęcie wymienionych w cenniku przestrzeni poza godzinami otwarcia instytucji 

wymaga sporządzenia umowy z pracownikami Muzeum, których obecność jest 

konieczna do obsługi wydarzenia (minimalną wymaganą ilość osób wskazuje 

Muzeum). Sposób zatrudnienia przez wynajmującego - umowa zlecenie zawierana  

z każdą osobą obsługującą wynajem. Minimalna stawka godzinowa -  40 zł netto. 

4. W godzinach otwarcia Muzeum wynajmy obsługują osoby wyznaczone przez  

Kierownika DAG lub/ i  DPW  w uzgodnieniu z Sekretariatem. 

5. Wynajem wymaga także opłacenia dodatkowej ochrony (ilość pracowników ochrony 

uzależniona jest od czasu wynajęcia i liczby uczestników) oraz dodatkowego nadzoru 

elektryka. Firmę ochroniarską oraz świadczącą usługi elektryczne wskazuje Muzeum. 

6. W szczególnych przypadkach za zgodą dyrektora CMWŁ mogą być zastosowane 

umowne stawki ryczałtowe. 

7. W przypadku wynajmu innych przestrzeni, niż wskazane powyżej w tabeli, cena będzie 

ustalana indywidualnie. 

 

 

 

 


