
 

Multicowork, ul. Bernardyńska 19 / 33, 02-904 Warszawa 

FAQ o Multicowork dla organizacji NGO 
 

Czy koszt miesięczny dotyczy jednego pracownika? 
Tak, koszt abonamentu Multicowork jest przypisany do każdego pracownika z osobna. 

Czy dopuszczana jest możliwość zakupu przez NGO np. pakietu 15 wejść / miesięcznie 

do wykorzystania przez cały zespół?  
Nie. W najniższym abonamencie są do wykorzystania cztery wejścia w miesiącu na osobę. Każdy 

wyższy abonament daje większą liczbę wejść. Sposób zarządzania wejściami do biur coworkingowych 

jest przypisany do każdego z użytkowników z osobna. System pozwala Organizacji NGO, na 

monitoring aktywności korzystania z biur coworkingowych przez każdego z użytkowników.  

Czy sale konferencyjne w biurach coworkingowych są dodatkowo płatne?  
Tak. Każde z biur coworkingowych ma swoje zasady korzystania z sal konferencyjnych. O takich 

zasadach informujemy drogą mailową, a docelowo informacje te będą zaprezentowane na stronie 

internetowej Multicowork dostępnej również na urządzeniach mobilnych. 

Czy można wprowadzać gości/umawiać się na spotkania biznesowe z osobami z 

zewnątrz w biurze coworkingowym?  
Tak. Większość biur coworkingowych dopuszcza takie wejścia i spotkania odbywają się w otwartej 

przestrzeni, którą takie biuro dysponuje (tzw. Open space). Na spotkania z osobami z zewnątrz 

można także (odpłatnie) rezerwować sale konferencyjne.  

W jaki sposób przypisywana jest stawka rabatu 50% 
Rabat jest udzielany organizacji NGO, która przy rejestracji poda kod „Pro NGO”. 

Rabat dla NGO - ważna do końca marca - dotyczy 50% zniżki na 1 miesiąc, czy na 

dłuższy okres?  
50% rabat obowiązuje przez pierwszy miesiąc korzystania z usługi Multicowork. Okres ten może być 

wydłużony maksymalnie do 6 miesięcy pod warunkiem oznaczania każdej wizyty użytkownika w 

biurze coworkingowym w mediach społecznościowych.  

Na jaki okres czasu podpisywana jest umowa i jakie jest wypowiedzenie? 
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa, w której obowiązują zniżki (np. 50% rabat) ma 

trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Umowy bez przypisanych rabatów mają jednomiesięczny okres 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

Zgłoszenie chęci dołączenia do systemu Multicowork. 
Wszelkie zgłoszenia zarówno organizacji NGO, jak i jej użytkowników zainteresowanych korzystaniem 

z usługi Multicowork należy kierować do Piotra Boulange na adres email: piotr@multicowork.com.  
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