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Przestrzeń pracy 

• Mieści 42 biurka do pracy 
• Wyciszone akustycznie 

pomieszczenie 
• 105 m2 powierzchni 

 



Przestrzeń pracy 



Przestrzeń konferencyjna 

• Mieści ok. 200 osób 
• Powierzchnia: 250 m2 

• Nagłośnienie i mikrofony 
• Rzutnik multimedialny i ekran 
• Możliwość organizacji cateringu 



Przestrzeń  
konferencyjna 



Przestrzeń wspólna 

• Powierzchnia: 300 m2 

• Przestrzeń kuchenna  
dużym, drewnianym stołem 

• Przestrzeń recepcyjna  
z kanapami i krzesłami 

• Idealnie się sprawdza na 
wspólne śniadania, ale także 
wieczorne imprezy 



Przestrzeń  
wspólna  



Przestrzeń warsztatowa 

• Mieści do 40 osób 
• Powierzchnia: 45 m2 

• Rzutnik multimedialny i ekran 
• Możliwość organizacji cateringu 



Przestrzeń  
warsztatowa   



DO TEJ PORY W MARZYCIELACH  
I RZEMIEŚLNIKACH 



• współorganizowaliśmy  
i gościliśmy ok 25 wydarzeń 
związanych z szeroko 
rozumianymi innowacjami 
społecznymi, 

• gościliśmy 150 innych 
wydarzeń związanych  
z kwestiami społecznymi, 
kulturalnymi i biznesowymi 

• uruchomiliśmy cykl spotkań 
„Szanowne Państwo”, 
dotyczący kwestii związanych 
z funkcjonowaniem państwa  
i relacjami z obywatelami, 

• przeprowadziliśmy 
kompleksową aranżację 
przestrzeni,  

• nawiązaliśmy i zbudowaliśmy 
sieć kontaktów. 

     Łącznie odwiedziło nas ok 9000 osób 





DOTYCHCZAS WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI 



NASZA OFERTA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla kogo? 
Dla organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę poza 
Warszawą, których przedstawiciele z różnych powodów bywają  
w Warszawie. 
 
Co oferujemy? 
• komfortową przestrzeń do pracy indywidualnej i grupowej  

(w tym dostęp do szybkiego WiFi oraz drukarki, kawa i herbata), 
• możliwość korzystania z salki do spotkań, 
• duże zniżki na wynajem sali warsztatowej i konferencyjnej, 
• uczestnictwo w Klubie Przyjaciół Marzycieli i Rzemieślników 

(skupiającym ciekawe i inspirujące towarzystwo), możliwość 
korzystania z Biblioteki miejskiej Marzycieli i Rzemieślników oraz 
pierwszeństwo w zapisach na organizowane przez nas wydarzenia 

• wsparcie przy pilnym dostarczaniu przesyłek na terenie Warszawy 
(np. odbieranie wniosków z pociągu i dowożenie ich pod wskazany 
adres) 

 
dostępne w ramach czterech abonamentów. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Płacąc 30 zł brutto miesięcznie mogą Państwo przez  
16 godzin korzystać z biurka w naszej Przestrzeni pracy.  
 
Jeśli opłacą Państwo abonament od razu na 3 miesiące  
z góry, to cena będzie niższa o 10%. Przy płatności od razu 
za rok – o 20, a przy opłacie za 2 lata - o 30%. 

Abonament 30 



 
 
 
 
 
 
 
 
Płacąc 50 zł brutto miesięcznie mogą Państwo przez  
16 godzin korzystać z biurka w naszej Przestrzeni pracy 
oraz przez 3 godziny z salki na spotkania, w której mieści 
się do 6 osób.   
 
Jeśli opłacą Państwo abonament od razu na 3 miesiące  
z góry, to cena będzie niższa o 10%. Przy płatności od razu 
za rok – o 20, a przy opłacie za 2 lata - o 30%. 

Abonament 50 



 
 
 
 
 
 
Płacąc 90 zł brutto miesięcznie mogą Państwo przez  
16 godzin korzystać z biurka w naszej Przestrzeni pracy 
oraz przez 4 godziny z salki na spotkania, w której mieści 
się do 6 osób.   
Ponadto w ramach abonamentu będą mieli Państwo 
możliwość zniżkowego wynajęcia naszej sali warsztatowej 
(promocyjna cena to 90 zł brutto/godz.) przez jeden dzień 
w miesiącu. 
 
Jeśli opłacą Państwo abonament od razu na 3 miesiące  
z góry, to cena będzie niższa o 10%. Przy płatności od razu 
za rok – o 20, a przy opłacie za 2 lata - o 30%. 

Abonament 90 



 
 
 
 
 
 
 
 
Płacąc 150 zł brutto miesięcznie mogą Państwo przez  
24 godziny korzystać z biurka w naszej Przestrzeni pracy 
oraz przez 4 godziny z salki na spotkania, w której mieści 
się do 6 osób.   
Ponadto w ramach abonamentu będą mieli Państwo 
możliwość zniżkowego wynajęcia: 
• sali warsztatowej (promocyjna cena to 90 zł 

brutto/godz.) przez jeden dzień w miesiącu; 
• sali konferencyjnej (promocyjna cena to 350 zł 

brutto/godz.) przez jeden dzień w miesiącu 
 
Jeśli opłacą Państwo abonament od razu na 3 miesiące  
z góry, to cena będzie niższa o 10%. Przy płatności od razu 
za rok – o 20, a przy opłacie za 2 lata - o 30%. 

Abonament 150 



Minimalny czas trwania abonamentu: 12 m-cy, w tym pierwszy miesiąc próbny. 
 
Kwoty brutto (zawierające podatek VAT). 
Powyższe ceny obowiązują przy nawiązaniu współpracy w 2016 r. 

opłata 
miesięczna 

płatności „z góry” 

za kwartał za rok za 2 lata 

Abonament 30 
• do 16 godzin w Przestrzeni pracy  

30  81 
(27 zł / m-c) 

288 
(24 zł / m-c) 

504 
(21 zł / m-c) 

Abonament 50 
• do 16 godzin w Przestrzeni pracy  
• do 3 godzin salki do spotkań 

50  135 
(45 zł / m-c) 

480 
(40 zł / m-c) 

840 
(35 zł / m-c) 

Abonament 90 
• do 16 godzin w Przestrzeni pracy  
• do 4 godzin salki do spotkań 
• zniżka na salę warsztatową 

90  243 
(81 zł / m-c) 

864 
(72 zł / m-c) 

1512 
(63 zł / m-c) 

Abonament 150 
• Do 24 godziny w Przestrzeni 

pracy  
• do 4 godzin salki do spotkań 
• zniżki na sale warsztatową  

i konferencyjną 

150  405 
(135 zł / m-c) 

1440 
(120 zł / m-c) 

2520 
(105 zł / m-c) 



Kontakt 
W przypadku zainteresowania naszą ofertą lub jakichkolwiek 
pytań prosimy o kontakt: 
 
Jacek Przeciszewski lub Magdalena Gawin 
mail: biuro@marzycieleirzemieslnicy.pl  
tel. 725 340 575 
 
www.marzycieleirzemieslnicy.pl  
 
Marzyciele i Rzemieślnicy to program partnerski Domu Towarowego Bracia 
Jabłkowscy, Grzegorza Lewandowskiego, Pracowni Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia” oraz Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę. 
Operatorem Marzycieli i Rzemieślników jest Stocznia. 
 

 

mailto:jprzeciszewski@marzycieleirzemieslnicy.pl
http://www.marzycieleirzemieslnicy.pl
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