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Oferta wynajmu sal  
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

 

 

Ścisłe centrum Poznania 

Bezproblemowy dojazd: tramwajami, autobusami.  

W pobliżu możliwość wynajęcia miejsc parkingowych 

Całodobowa ochrona 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane 

firmy, instytucje oferując do wynajęcia sale na  szkolenia i konferencje. 

 

 

 

 

 



 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu - oferta wynajmu sal  
 

 

 

Oferujemy: 

• 3 sale  : 

• Różne możliwości aranżacji miejsc, pojemność od 25 do 120 osób 

• Możliwość wynajmu sal na godziny 

• Możliwość zamówienia obsługi cateringowej 

• Całodobowa ochrona budynków 

• Profesjonalny sprzęt do prezentacji 

• Możliwość udostępnienia łączności z Internetem 

• Korzystne ceny 

      Spis treści: 
Dojazd i lokalizacja ..............................................................................................................................................  1 

Sale przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu: 

Sala 319  - 120 miejsc siedzących .......................................................................................................................  2 

Sala 315 - 25 miejsc siedzących ...........................................................................................................................  3 

Sala przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu: 

Sala 401 - 120 miejsc siedzących .........................................................................................................................  4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dojazd i lokalizacja 

   Tramwaje: 2, 15, 17, 18 - 3 minuty spaceru z Ronda Kaponiera, 5 minut spaceru od przystanku Most  Teatralny lub 

Rynku Jeżyckiego 

   Tramwaje: 19, 6, 13 – z Dworca PKP 

    Autobusy: 48 ,59 ,69, 77, 64 

   samochodem: parkowanie na strzeżonych parkingach przy budynkach (Jackowskiego 18, Słowackiego 8) 



 

 

Sala 319 (ul. Jackowskiego 18) 

 
Wyposażenie:  

 

• mikrofony bezprzewodowe i pełne nagłośnienie, 

• klimatyzacja, 

• możliwość pełnego zaciemnienia Sali, 

• ekran projekcyjny, 

• mównica, 

• rzutnik multimedialny, 

• możliwość połączenia konferencji z salą 315, 

• klimatyzowana palarnia. 

 

 

Możliwość wyboru czterech sposobów aranżacji sali - zależnie od potrzeb: 

                                     

Sala 319 - 120 miejsc siedzących 
 

 

 

 

 

cena za  godzinę – 300 zł w tym VAT 



 

 

     Sala 315 (ul. Jackowskiego 18) 

 
Wyposażenie:  

 

• mikrofony bezprzewodowe i pełne nagłośnienie, 

• klimatyzacja, 

• możliwość pełnego zaciemnienia Sali, 

• ekran projekcyjny, 

• rzutnik multimedialny, 

• klimatyzowana palarnia. 

 

Możliwość wyboru trzech sposobów aranżacji sali - zależnie od potrzeb: 

                                     

 

Sala 315 - 25 miejsc siedzących 

 

 

 

 

 

cena za 1 godzinę – 180 zł w tym VAT 



 

 

Sala 401 (ul. Słowackiego 8) 

 
Wyposażenie:  

 

• mikrofony i pełne nagłośnienie, 

• możliwość pełnego zaciemnienia Sali, 

• mównica, 

 

Możliwość wyboru czterech sposobów aranżacji sali - zależnie od potrzeb: 

                                     

 

Sala 401 – 120  miejsc siedzących 
 

 

cena za 1 godzinę – 200 zł w tym VAT 



 

 

 

 
Kontakt: 

Sale przy ul. Jackowskiego 18: 

Aleksandra Waszak - Dyrektor Wydziału Administracyjnego 

pokój 308A, ul. Jackowskiego 18 

tel. (061)8410-574 

e-mail: aleksandra.waszak@powiat.poznan.pl 

 

Sala przy ul. Słowackiego 8: 
Hanna Kwiatkowska - Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem  

pokój 419, ul. Słowackiego 8  

tel. (061)8418-804 

e-mail: hanna.kwiatkowska@powiat.poznan.pl 

 

 
 


