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Centrum Konferencyjne POLIN to prestiżowa przestrzeń 
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która 
pozwala na zorganizowanie wydarzenia w miejscu 
kojarzonym z poruszającą wystawą, znakomitymi 
koncertami, fascynującymi debatami, imponującym 
holem i wybitną architekturą. Funkcjonalne i eleganckie 
sale mieszczą się w jednym z najnowocześniejszych 
budynków Warszawy. A wszystko to w miejscu 
wyróżnionym tytułem Europejskiego Muzeum Roku.

POLIN Conference Center is a prestige space within 
POLIN Museum of the History of Polish Jews, which 
enables you to organize an event at the place famous 
for a stirring exhibition, superb concerts, fascinating 
debates, impressive entrance hall and exquisite 
architecture. The functional and elegant rooms are 
located in one of the most modern buildings in Warsaw 
which houses an institution granted the European 
Museum of the Year title.
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perła architektury architectural gem
Muzeum POLIN to dzieło fińskiego projektanta 
Rainera Mahlamäkiego, obsypane najważniejszymi 
nagrodami architektonicznymi w Polsce i za granicą. 
Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów RP, 
International Architecture Award, czy Property 
Design Award – to tylko kilka przykładów. 
Mahlamäki stworzył budynek, który z zewnątrz ma 
spokojne, geometryczne kształty, ale zaskakuje 
niezwykłym wnętrzem. Dynamiczne ściany, dające 
złudzenie falowania, przecinają cały bryłę tworząc 
zalany światłem hol. Fasadę budynku zdobią szklane 
panele, na których litery hebrajskie i łacińskie 
układają się w słowo Polin.

POLIN Museum building, designed by Finnish 
architect Rainer Mahlamäki, was granted most 
prestigious prizes in the field of architecture,  
both in Poland and abroad, amongst them the 
Prize of the Year of the Association of Architects 
of the Polish Republic, International Architecture 
Award or Property Design Award. Despite its plain, 
geometrical form, Mahlamäki’s building boasts 
a unique interior. Dynamic, as if undulating walls 
divide the building’s volume; the fissure they create 
opens up onto a well-lit hall. The façade is clad  
with glass panels adorned with Hebrew and Latin 
letters which form the word ‘Polin.’



main hall
The hall is an obvious showcase of POLIN Museum, 
as well as of the POLIN Conference Center. It is the 
only structure of that kind in Europe: undulating 
sandstone walls create a monumental, 20 metres 
high hall. During the day, the hall is full of sunlight let 
in by an enormous glazing with the view to a park. 
In the evenings, the hall transforms–with the help 
of delicate lighting or multimedia screenings–into 
a fantastic space, easily adapted to stage design of 
a specific event. Up to several hundred guests may 
attend events held here; it is equally easy to arrange 
space for catering or a stage for musicians.

hol główny
To architektoniczna wizytówka Muzeum i Centrum 
Konferencyjnego POLIN. W Europie nie ma drugiej  
takiej konstrukcji: pofalowane ściany w kolorze piaskowca 
tworzą olśniewający hol o wysokości 20 metrów.  
W ciągu dnia rozświetla go słońce przenikające przez 
olbrzymie okno z widokiem na park. Wieczorami przy 
odrobinie świateł lub projekcji multimedialnych, 
hol zmienia się w fantastyczną przestrzeń poddającą  
się scenografii wydarzenia. Hol może pomieścić do 
kilkuset gości, w dogodny sposób można w nim również 
zaaranżować catering czy  przestrzeń dla muzyków. liczba osób / maximum numer of people: 

500

powierzchnia / area:  

748m²



audytorium
The largest space of the conference center, it features spare, 
modern design and natural materials - timber, textiles and copper 
- which account for its class and elegance. Even with no particular 
arrangement or props, designed solely with the use of lighting, 
the space is most impressive. Comfortable chairs, arranged in 
a continental seating plan, can accommodate 480 guests, while 
the auditorium scene can be adapted for the needs of modern-
day conferences and presentations. The walls, panelled with 
copper net, convey the impression of extra depth and are ideal 
for projecting graphics or logos. The auditorium is fitted with the 
professional sound, projection and lighting systems, as well as 
booths for interpreters, backstage and changing rooms. 

audytorium
Największa sala w Centrum Konferencyjnym. Oszczędny, 
nowoczesny design i naturalne materiały: drewno,  tkaniny 
i miedź nadają jej klasę i elegancję.  Ta przestrzeń nawet bez 
dodatkowej scenografii, podkreślona tylko światłem, robi 
wrażenie. Na wygodnych fotelach w układzie teatralnym może 
zasiąść do 480 gości, a  scena audytorium może być elastycznie 
dostosowywana do potrzeb nowoczesnych konferencji 
i prezentacji. Ściany wyłożone miedzianą siatką dają wrażenie 
głębi i znakomicie sprawdzają się przy projekcji grafiki lub 
logotypów. Audytorium wyposażone jest w profesjonalny  
system nagłośnieniowy,  projekcyjny i oświetleniowy, a także 
kabiny dla tłumaczy, zaplecze i garderoby. 

liczba osób / maximum numer of people: 

480

powierzchnia / area:  

645m²



conference rooms 
A and B
Two adjacent conference rooms, each with  
a separate entrance and soundproof, are fitted  
with a high-performance sound and projection 
system. Their flexible arrangement allows for 
organising conferences, debates and workshops. 
conference rooms, located next to the foyer and 
the auditorium, are ideal for holding events attended 
by several dozen participants, as well as big events 
which require running parallel sessions or panels.

sale konferencyjne  
A i B
Dwie sąsiadujące sale konferencyjne (A i B) są izolowane 
akustycznie i posiadają odrębne wejścia. Wyposażone  
są w wysokiej klasy system nagłośnieniowy i projekcyjny. 
Ustawienie krzeseł można zmieniać w zależności od 
charakteru wydarzenia: konferencji, debaty, warsztatów. 
Sale konferencyjne, zlokalizowane w sąsiedztwie foyer 
i audytorium, świetnie sprawdzają się podczas wydarzeń 
przeznaczonych dla kilkudziesięciu uczestników,  
ale także podczas dużych eventów, których program 
wymaga prowadzenia równoległych sesji czy paneli.

liczba osób / maximum numer of people: 

100

powierzchnia / area:  

115m²

liczba osób / maximum numer of people: 

63

powierzchnia / area:  

86m²

sala konferencyjna A / conference room A

sala konferencyjna B / conference room B



foyer
The foyer is a space shared by the auditorium  
and the conference rooms (A&B). Undulating wall 
running along the foyer serves as a natural backdrop 
for organising events which involve displaying 
exhibits or arranging trade stands. The foyer may  
also serve as a perfect space to arrange catering  
or a registration point for the participants of events. 

foyer
Foyer to przestrzeń wspólna audytorium i sal 
konferencyjnych (A i B). Pofalowana ściana ciągnąca  
się wzdłuż foyer jest naturalnym tłem do organizacji 
imprez wystawienniczych, czy aranżacji stanowisk  
o charakterze targowym. Foyer znakomicie funkcjonuje 
również jako przestrzeń do organizacji cateringu  
oraz jako punkt rejestracji uczestników wydarzeń. 

liczba osób / maximum numer of people: 

500

powierzchnia / area:  

557m²
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Centrum konferencyjne POLIN
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa

centrumkonferencyjne@polin.pl
00 48 22 471 03 46
centrumkonferencyjnepolin.pl

POLIN Conference Center
6 Anielewicza St.
00-157 Warsaw

conferencecenter@polin.pl
00 48 22 471 03 46
polinconferencecenter.pl

http://www.polin.pl/pl/centrum-konferencyjne
http://www.polin.pl/en/the-polin-conference-centre

