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Pierwsza w tym roku Krakowska Giełda Domów i Miesz-
kań za nami. Z relacją z targów i towarzyszącej im konferencji 
prasowej można się zapoznać na łamach aktualnego numeru.

Warto również sięgnąć po najnowsze aktualności prawne 
poświęcone nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów 
oraz kwestiom dotyczącym służebności przesyłu. O dylema-
tach dewelopera związanych z dostawą lokali mieszkalnych 
i użytkowych w wyczerpujący sposób pisze zaś Eugenia 
Śleszyńska.

W bieżącym numerze znajdą Państwo też raporty na temat 
cen wynajmu w Krakowie w 2009 roku oraz rynku powierzchni 
magazynowej w Polsce w ubiegłym roku, a także listę dewe-
loperów i inwestycji wyróżnionych w konkursie „Kryształowe 
Apartamenty”.

Polecamy także komentarz Romana Nowickiego na temat 
danych GUS dotyczących wyników budownictwa mieszka-
niowego w ubiegłym roku.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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Mieszkańcy konsultują wygląd placu Wolnica. Już 16 lutego od-
będzie się kolejna debata na temat zagospodarowania placu Wolni-
ca. Wiąże się ona z konkursem na koncepcję zagospodarowania tego 
miejsca. W konkursie rywalizowało 37 pracowni architektonicznych 
i projektowych. Pierwszą nagrodę zdobyło Biuro Projektowe Lewic-
ki Łatak. Zwycięska praca wzbudziła uznanie sądu konkursowego 
przede wszystkim dzięki pomysłowi na drewnianą podłogę placu, 
nawiązującą do tradycji folkloru miejskiego. Konsultacje społecz-
ne były elementem konkursu – otwarta debata na temat przyszłości 
placu odbyła się jeszcze przed jego ogłoszeniem. Wszyscy zainte-
resowani mogli wziąć udział w dyskusji o tym, jaki charakter placu 
widzieliby najchętniej. Uczestnicy konkursu mogli więc uwzględnić 
oczekiwania, zapoznać się z głosem mieszkańców i wziąć go pod 
uwagę w swoim projekcie. Wszystkie prace, które zakwalifikowały 
się do finału konkursu, można oglądać w holu budynku głównego 
urzędu miasta przy pl. Wszystkich Świętych.
Gmina walczy z zadłużeniem. Blisko 260 tys. zł odzyskała Gmi-
na Miejska Kraków z tytułu realizowanych od IV kwartału 2009 r. 
dobrowolnych zamian lokali zadłużonych na inny lokal w zamian 
za spłatę zadłużenia. Łącznie w latach 2007–2009 przeprowadzono 
107 zamian dobrowolnych. Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Krakowa pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany 
w sytuacji, gdy co najmniej jeden z zainteresowanych jest najemcą 
lokalu znajdującego się w gminnym zasobie. Drugim kontrahentem 
może być dowolna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. Do 
skorzystania z zamian zapraszane są osoby zajmujące zadłużone 
lokale komunalne lub te, które utraciły tytuł prawny wskutek za-
dłużenia za opłaty związane z korzystaniem z lokalu bądź posiadają 
prawomocny wyrok eksmisyjny z przyznaniem prawa do lokalu so-
cjalnego z zasobu gminy. 
Nowa komisja ds. mieszkalnictwa. Podczas sesji 13 stycznia rad-
ni połączyli dwie komisje: Mieszkalnictwa oraz Rodziny i Polityki 
Społecznej w jedną. W ten sposób powstała Komisja Mieszkalnic-
twa oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Do jej zadań należeć będzie 
m.in. przygotowywanie strategii i polityki mieszkaniowej Gminy 
Miejskiej Kraków, rozpoznawanie poziomu życia rodzin w mieście, 
w tym problemów społecznych wpływających na życie rodzinne 
oraz inicjowanie i opiniowanie działań w kierunku poprawy warun-
ków materialnych rodzin głównie wielodzietnych.
Będzie tramwaj na Górkę Narodową. Z doniesień „Gazety Kra-
kowskiej” wynika, że pierwszy krok do budowy linii tramwajowej 
biegnącej przez Prądnik Biały do osiedla Górka Narodowa został 
zrobiony. Powstał właśnie projekt planu zagospodarowania dla ob-
szaru, przez który będzie przebiegać nowa linia. Nowa linia tram-
wajowa ma mieć około 4 km długości. Jak czytamy, będzie ona pro-
wadzić od pętli w Krowodrzy Górce, wzdłuż nowej, projektowanej 
ul. Generała Sosabowskiego, przez rejon skrzyżowania ul. Biało-
prądnickiej i Pleszowskiej. Dalej ma biec wzdłuż ul. Pachońskiego, 
Bociana, aż na północ miasta do nowej pętli przy skrzyżowaniu ul. 
Arsenał z Al. 29 Listopada. Gazeta dodaje, że nie należy jednak zbyt 
szybko spodziewać się budowy linii tramwajowej. Na razie najważ-
niejszą sprawą pozostaje załatwienie dokumentacji potrzebnej do jej 
budowy. Miasto zobowiązało się do zbierania środków na tę inwe-
stycję przez kolejne 3 lata.
Najem uregulowany. Krakowscy radni podjęli uchwałę w spra-
wie wprowadzenia szczególnych zasad regulacji tytułów prawnych 
do bezumownie zajmowanych lokali mieszkalnych, stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy. W uzasadnieniu do uchwały czytamy: 
„W Krakowie w mieszkaniach zasobu komunalnego mieszka znacz-
na liczba rodzin, które nie mają uregulowanej sytuacji najmu. Ni-
niejsza uchwała stosuje się do rodzin, które przed 31 grudnia 2008 
r. zamieszkiwały dany lokal, pozostając po śmierci lub opuszczeniu 
lokalu przez głównego najemcę co najmniej przez 3 lata przed tym 
terminem i nadal ten lokal zajmują. (…) Roboczo można powie-
dzieć, że uchwała ta wdraża abolicję mieszkaniową dla rodzin, które 
od lat «zasiedziały» dany lokal”.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 25/A/NBP/2010 na dzień 05.02.2010
1 USD 2,9915
1 EUR 4,0921
1 CHF 2,7837
1 GBP 4,7009
1 UAH 0,3723
1 CZK 0,1561
1 RUB 0,0981

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3165,04 zł
 sprzedaż   3639,80 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 08.02.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 08.02.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,19 
EURIBOR EURO 0,6610
LIBOR
 CHF 0,2500

EUR 0,6088
USD 0,2491
GBP 0,6162

(dane na dzień 08.02.2010, źródło: NBP)
LIBOR - stopa procentowa kredytów międzybankowych na rynku międzynarodowym w Londynie.
WIBOR - stopa procentowa kredytów międzybankowych w Warszawie, w PLN.
EURIBOR – stopa procentowa kredytów międzybankowych w Brukseli, w EUR.

Statystyki indeksów giełdowych w ciągu miesiąca:
styczeń 2010 (wartość w pkt.)
 Wolumen transakcji (tys.) Kurs końcowy ceny Zmiana ceny (w %)
WIG 77 570,06 40 711,47 -5,22
WIG20 26 144,92 2432,91 -6,81
mWIG40* 14 672,28 2388,24 -1,97
SWIG-80 17 751,20 11 309,58 -6,26
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 08.02 .2010)

Odsetki (w skali roku)
– budżetowe 11,5% (od dnia 27.01.2009)
– ustawowe 13% (od dnia 15.12.2008)

Wybrane stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w Krakowie
 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków – 0,69 zł od 1 m2 powierzchni

 od budynków mieszkalnych (lub ich części) – 0,57 zł od 1 m2  
powierzchni użytkowej

 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej od budowli – 2 % ich wartości

Podstawa ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  1887,6 zł  (od dnia 01.01.2010)
19,52% – ubezpieczenie emerytalne  368,46 zł
6,00% – ubezpieczenie rentowe   113,26 zł
2,45% – ubezpieczenie chorobowe    46,25 zł
2,45% – ubezpieczenie wypadkowe    46,25 zł
Razem ubezpieczenia społeczne 574,22 zł
9,00% – ubezpieczenie zdrowotne* 233,32 zł
Składka na Fundusz Pracy  – 2,45% podstawy    46,25 zł
RAZEM 853,79 zł
* Podstawa 2592,46 od dnia 01.01.2010 r.

UWAGA! Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą rozliczać 
się według niższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku 
łączna kwota odprowadzanych składek wynosi w miesiącu grudniu 2008 - 337,80 zł

NIEZBĘDNIK
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Jednolita stawka dla najmu. Zgodnie z nowymi przepisami, 
dotyczącymi ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, które weszły w życie 28 stycznia, 
podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego zapłacą w 
tym roku podatek ryczałtowy według jednej 8,5-proc. stawki. Do 
końca 2009 r. ryczałt w wysokości 8,5 proc. płacili podatnicy, 
których przychody z najmu nie przekraczały równowartości 4 tys. 
euro (13 510 zł w 2009 r.). Po przekroczeniu tej kwoty podatek 
od nadwyżki wzrastał do 20 proc. Znowelizowane przepisy 
wprowadzają także nowe regulacje w zakresie tzw. najmu 
okazjonalnego – również w tym wypadku zastosowanie będą 
miały regulacje w zakresie opodatkowania najmu ryczałtem.
Nagroda dla Cezarego Grabarczyka. Honorowy tytuł „Tego, 
który zmienia polski przemysł” został przyznany ministrowi 
infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi za zdecydowane kroki, 
jakie podjął w celu pokonania impasu w polskiej infrastrukturze. 
Minister odebrał nagrodę podczas uroczystej gali zamykającej 
Forum „Zmieniamy Polski Przemysł”, która odbyła się 25 
stycznia w Warszawie. Traktuję tę nagrodę jako zachętę do 
dalszej pracy. Na sali są dziś obecni moi współpracownicy, 
którzy pomogli uwierzyć Polakom, że dobre drogi: autostrady, 
drogi ekspresowe, obwodnice w Polsce będą zbudowane. Nie 
zwolniliśmy tempa inwestowania także w czasie kryzysu; w 
ubiegłym roku zainwestowaliśmy w polską gospodarkę ponad 
3 mld zł ze środków europejskich. W tym roku powiększymy 
tę wartość – podkreślał Cezary Grabarczyk, dziękując za 
wyróżnienie. Przyznanie honorowego tytułu „Tego, który zmienia 
polski przemysł” za rok 2009 to kontynuacja wieloletniego 
projektu, którego celem jest promowanie inicjatyw na rzecz 
rozwoju polskiej gospodarki.
W trosce o bezpieczeństwo obrotu. Senacki projekt nowelizacji 
ustawy Prawo o notariacie przewiduje, że jeśli dokonywana 
przed notariuszem czynność obejmuje przeniesienie prawa za 
zapłatą ceny, wynagrodzenia lub innych należności, na żądanie 
jednej ze stron kwota powinna zostać złożona na prowadzonym 
przez rejenta rachunku powierniczym. Od takiej czynności nie 
będzie pobierana żadna opłata. Rejent nie będzie miał obowiązku 
sporządzenia przez notariusza protokołu z tej czynności. Protokół 
zostanie spisany tylko na żądanie jednej ze stron. Obecnie 
notariusz ma prawo, a nie obowiązek, przyjąć na przechowanie, 
w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością, papiery 
wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej.
Moment zakończenia inwestycji ma znaczenie. Jednym z 
celów mieszkaniowych, który dawał prawo do ulgi odsetkowej, 
była samodzielna budowa domu oraz nadbudowa lub rozbudowa 
czy przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego. 
Zgodnie z przepisami, inwestycja ta musiała zostać jednak 
zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku, w 
którym uzyskano pozwolenie budowlane. Moment zakończenia, 
który ma istotne znaczenie dla rozliczania ulgi, to data 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego 
albo zawiadomienia o zakończeniu budowy (tylko, gdy nie 
ma obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Zatem 
osoby, które uzyskały pozwolenie budowlane w 2006 r., 
musiały skończyć budowę do końca 2009 r., aby zachować ulgę 
odsetkową. 

Wynagrodzenia i świadczenia
Przeciętny dochód w indywid. gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2008 r. 2056,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2009 r. 3081,48 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2009 r.  3271,39 zł
Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 r. 
 kwota brutto 100% – 1276,00 zł
Przeciętny dochód w gosp. rolnych – wskaźnik służy m.in. do ustalania wysokości miesięcznych 
spłat kredytu mieszkaniowego uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – wskaźnik ten służy celom określonym w ustawie  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku – 
wskaźnik ten służy m. in. określeniu wysokości kredytu lub udzielanej przez bank pożyczki studenckiej.
(źródło: GUS)

Inflacja miesięczna ww listopadzie 2009 roku
Złoty  3,5% w porównaniu z rokiem 2008
Euro  -0,3% we wrześniu 2009 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  4,1% w listopadzie 2009 r. 
w Małopolsce:  9,4% w listopadzie 2009 r.  
w kraju:  11,4% w listopadzie 2009 r. 
(dane na dzień 08.02.2010, źródło: GUS)

Ryczałty używania samochodów prywatnych (od 1 stycznia 2006 r.)
Samochody do 900 cm3 0,5214 zł/km 
          powyżej 900 cm3 0,8358 zł/km 
Motocykle 0,2302 zł/km 
(dane na dzień 08.02.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury)

Dieta i ryczałty (od 1 stycznia 2007 r.)
Dieta 23,00 zł 
Ryczałt za nocleg 34,50 zł 
Ryczałt za dojazdy 4,60 zł 
(dane na dzień 08.02.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,49 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,25
Olej napędowy  3,89
(dane na dzień 08.02.2010, źródło: PKN Orlen)

Średnia krajowa cena skupu pszenicy za 1 dt w II półroczu 2008 r.:  53,70 zł 
Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.
(źródło: GUS)

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budownictwa mieszkaniowego, 
ustalona przez prezesa GUS 21.05.2009 r.
II kwartał 2009 r. 3924 zł
III kwartał 2009 r. 3783 zł
Cena ta jest ustalana w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo 
mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
(dane na dzień 08.02.2010, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy - dla Krakowa: 6055 zł/m2 

Jest to wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.  

Wartość wskaźnika podaje wojewoda.

Energia elektryczna w Krakowie
Cena w zł/kWh:
dla gospodarstw mieszkalnych 0,4821 zł
dla przedsiębiorstw 0,4623 zł

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 4,94 zł/m3.

Z kraju

Niezbędnik jest zestawem wskaźników i cen, które obrazują stan gospodarki i mogą być wykorzy-
stywane przez naszych Czytelników. W wypadku użycia tych danych w oficjalnych dokumentach 
i opracowaniach należy uzyskać potwierdzenie w instytucjach udostępniających wyżej wymienione 
informacje.
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KRAKÓW, BOLESŁAWA PRUSA - BH609 
2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 64m2 położone na wysokim 

parterze w 3-piętrowej kamienicy na Salwatorze. Rozkład: 2 oddzielne 
pokoje, kuchnia z balkonem, spiżarka, łazienka, korytarz. Mieszkanie w 

bardzo dobrym standardzie wykończenia. Łazienka i kuchnia po remoncie. 
Do mieszkania przynależy piwnica. Bardzo dobra infrastruktura. Lokal 

idealnie nadaje się również na cele biurowe, usługowe. 
Cena: 480 000 zł

BUY HOUSE Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1, 31−112 Kraków

tel. 012 428 5058
fax 012 428 5059

e−mail: biuro@buyhouse.pl

GSM: 722 108 722; 722 300 309

www.buyhouse.pl
TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

KRAKÓW, RETORYKA - BHw215 
Słoneczne mieszkanie o pow. 47m2 usytuowane na piątym piętrze w 
bloku mieszkalnym z lat 90tych przy ul. Retoryka - tylko kilka minut 

spacerem do Rynku Głównego. Mieszkanie w stanie idealnym, gotowe 
do zamieszkania, po remoncie generalnym w zeszłym roku. Rozkład: 

pokój dzienny, kuchnia, sypialnia, łazienka z toaletą, przedpokój, 2 
balkony. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone. W budynku 

winda. Miejsca parkingowe przy ulicy.  
Cena miesięcznie: 1200 zł + czynsz + media wg zużycia 

KRAKÓW, SENATORSKA  - BHw213 
Komfortowe, w pełni umeblowane i wyposażone mieszkanie o pow. 

60m2 usytuowane na trzecim piętrze w bloku mieszkalnym z lat 60tych 
na Salwatorze. Rozkład: 2 oddzielne pokoje, w tym jeden z wyjściem 

na loggię, jasna kuchnia z wyjściem na loggię, łazienka z toaletą, 
przedpokój. Mieszkanie zadbane, w bardzo dobrym stanie, gotowe do 

zamieszkania. Teren budynku ogrodzony.  
Przed blokiem miejsca parkingowe.  

Cena miesięcznie: 1000 zł (2 osoby) lub 1200 zł (3 osoby) + czynsz 
+ media  

 KRAKÓW, UJEJSKIEGO - BH612 
Mieszkanie o pow. 54m2 usytuowane na trzecim piętrze w 

trzypiętrowym budynku na Salwatorze. Rozkład: przedpokój, kuchnia 
z wyjściem na balkon, pokój dzienny, sypialnia, łazienka z toaletą . Do 

mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie i super 
lokalizacji: spacerowy dystans na Błonie, Bulwary Wiślane, Wawel, Kopiec 
Kościuszki, czy Rynek Główny. Miejsce bardzo dobrze skomunikowane. 

Cena: 455 000 zł

ZIELONKI - BH616 
Luksusowy, komfortowy dom w zabudowie szeregowej - segment skrajny, 

usytuowany na kameralnym, monitorowanym osiedlu w Zielonkach. 
Budynek piętrowy z poddaszem użytkowym, oddany do użytkowania w roku 

2009. Na parterze: przestronny salon z kominkiem i wyjściem na taras i 
do ogrodu, kuchnia, toaleta, przedpokój. Na piętrze: 2 sypialnie, łazienka z 
toaletą, komunikacja. Na poddaszu: 2 pokoje oraz garderoba. dom w pełni 

umeblowany i wyposażony, gotowy do zamieszkania! 
Cena: 890 000 zł 

ZIELONKI - BHw202 
Funkcjonalny dom w zabudowie szeregowej usytuowany na osiedlu w 

Zielonkach - atrakcyjnej dzielnicy Krakowa. Pow. użytkowa 161m2. Budynek 
czterokondygnacyjny: w przyziemiu: garaż, kotłownia z pralnią i pom. 

gospodarcze; na parterze: kuchnia, pokój dzienny z wyjściem na taras i 
zejściem do ogródka, łazienka, przedpokój; 1 piętro: 3 sypialnie, garderoba, 

pokój kąpielowy, przedpokój; poddasze o pow. 36m2. Dom wykończony 
w wysokim standardzie, w pełni umeblowany i wyposażony. Działka o 

powierzchni 250m2. Możliwość zakupu domu! 
Cena miesięcznie: 2800 zł  + media wg zużycia 

Odkrywamy urocze miejsce w Krakowie!
•	 Kraków,	Podgórze	–	Soboniowice

•		20	domów	w	zabudowie	bliźniaczej

•		Budowane	w	technologii	tradycyjnej

•		Wykonane	z	materiałów	wysokiej	jakości

•		Domy	137	m2	z	garażami	i	widokowymi		
tarasami!

•		Działki	od	3	do	5	a

•		Brama	wjazdowa	na	pilota

•		W	cenie	domów	wykonanie	elewacji		
zewnętrznej!

•		Szybki	i	prosty	dojazd	do	centrum	miasta

•		Oferta	dla	amatorów	komfortu	i	przestrzeni

•		Termin	realizacji	I	Etapu:	II	kwartał	2010	r.

•  Stan surowy zamknięty lub deweloperski

OSIEDLE KUKIEŁEK GOLKOWICKICH

Oferta	spełnia	wymogi	programu	„RODZINA NA SWOIM”

WYNAJEM

CENA: 466 000 zł + 7% VAT

SPRZEDAŻ
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Kraków, ul. Balicka 35
Tel. 012−636−54−97
polnoc@polnoc.pl

Więcej ofert: www.polnoc.pl

Otwórz własne biuro pod marką PÓŁNOC.
Sieć franczyzowa Biur Nieruchomości PÓŁNOC działająca w całej Polsce poszukuje kolejnych Partnerów.

Oferta promocyjna i szczegóły www.polnoc.pl

ZABIERZÓW, ul. Rodziny Poganów
Pozostało jeszcze kilka działek widokowych o pow.  

od 5,62 a do 7,78 a. Na działce możliwość postawienia 
domu 2-kondygnacyjnego z użytkowym poddaszem. Media 

w zasięgu inwestycji. SUPER PROMOCJA na pierwsze  
dwie działki tylko do końca lutego 2010  

cena: 99.000 zł brutto ( z VAT). SPIESZ SIĘ…!
BNP-123

CENA od: 99.000 zł brutto     KONTAKT: 510-180-034
         KONTAKT: 510-180-028

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

STARE MIASTO ul. Felicjanek 8  
(przecznica ze Zwierzynieckiej)

Lokal/mieszkanie na parterze o pow. 46 m² po general-
nym remoncie. Oddzielne pomieszczenia. Do lokalu przy-
należy piwnica. Sąsiedztwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Wawelu, Plant. Idealny na inwestycje. Możliwość wynajmu.

BNP-109 i 110
CENA: 449.000 zł KONTAKT: 510-259-399

BNP-1586
CENA WYNAJMU: 2.400 zł

GM. MICHAŁOWICE, TEREN INWESTYCYJNY, 

Działka o pow. 6,5 ha wraz z istniejącymi stawami  
z przeznaczeniem pod zabudowę hoteli, domów 

wypoczynkowych itp. Teren uzbrojony.  
Dojazd do działki drogą asfaltową.

BNP-466
CENA: 4000 zł/a netto KONTAKT: 509-951-803

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

MODLNICZKA, ul. Wspólna 
Osiedle na Wzgórzu, dom wolnostojący, gotowy do odbioru o 
pow. całkowitej 187 m², położony na widokowej działce ok. 7,5 a. 
Zewnętrznie wykończony, wewnątrz stan deweloperski. Działka 

ogrodzona, ogród zagospodarowany. Piękna panorama na 
odległość kilku kilometrów. Kameralne osiedle.

BNP-1542

CENA: 699.000 zł brutto KONTAKT: 510-180-034

   KONTAKT: 510-180-028GOTOWY DO ODBIORU - OSTATNI DOM

TOMASZOWICE, gm. 
Wielka Wieś,

 Działka rolna o pow. ok.  
30 ar, idealna pod inwestycje. 

CENA: 140.000 zł. 
Możliwość kupna większej 

ok. 65 a za 220.000 zł. 
BNP- 1673, 1672

KONTAKT: 510-259-399

STARE PODGÓRZE, ul. Węgierska,
 Garsoniera o pow. 20 m², położona w kamienicy, doskonała 

również na lokal użytkowy. Dobra lokalizacja. 
BNP-1482

CENA: 159.000 zł                 KONTAKT: 510-259-399

GRZEGÓRZKI, ul. W. Pola 6,
Lokal usługowo-biurowy o pow. 57m2 (sąsiedztwo  Galerii Kazimierz).                                                                                                 

BNP- 1671
CENA: 120.000 zł  z VAT.              KONTAKT: 510-259-399 
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej ofert: www.polnoc.pl

*KUPIMY BUDYNEK BIUROWY STARY/NOWY/MAGAZYN W KRAKOWIE O POW. do 5000 m2 lub DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ 
BUDYNKU BIUROWEGO O POW. do 5000 m2
*KUPIMY ZA GOTÓWKĘ (płatne od ręki) GARSONIERY, 1-POKOJOWE do 100-120 tys. zł. 

KONTAKT: 509-580-818, lub psumara@polnoc.pl

ul. ZYBLIKIEWICZA 5 / Stare Miasto
Trzy  garsoniery o pow. od. 18,65 m² do 22 m². 

Mieszkania w pięciopiętrowej kamienicy, do odświeżenia. 
Świetna lokalizacja – 3 min do Rynku Głównego.  Idealne 
dla osoby samotnej, studenta lub pod przyszły wynajem.

BNP-1324, 1478, 1681

CENA od: 199.900 zł            KONTAKT: 510-259-399

ul. WYBICKIEGO 16/Krowodrza
Mieszkanie jednopokojowe o pow. 
30 m² na drugim piętrze. Bardzo 

dobra lokalizacja. Dobrze rozwinięta 
sieć komunikacji miejskiej.  

Mieszkanie do odświeżenia.
BNP-1391

CENA: 219.000 zł
KONTAKT: 510-259-399

ul. SPÓŁDZIELCÓW 12/Kozłówek

Mieszkanie w bardzo niskiej cenie, 1- pokojowe o pow. 
ok. 25 m², po remoncie. Do mieszkania przynależy 

piwnica. Dobry i szybki dojazd do Centrum.  
Świetne jako inwestycja.

BNP –1559 

Cena: 149.000 zł  KONTAKT: 510-259-399

ul. GURGACZA 16/Śródmieście

Mieszkanie jednopokojowe o pow. 18,07 m² na drugim 
piętrze. Bardzo dobra lokalizacja – 15 min do Rynku 

Głównego. Mieszkanie do odświeżenia.
BNP-1479

CENA: 169.000 zł KONTAKT: 510-259-399

os. SPORTOWE 33/7, Nowa Huta

Mieszkanie 1-pokojowe w dwukondygnacyjnym 
budynku o pow. ok. 15 m². Położone w cichej okolicy. 

Idealne dla osób samotnych, emerytów lub studentów.
BNP-940

CENA: 125.000 zł KONTAKT: 510-259-399

Al. SŁOWACKIEGO 11B/ Krowodrza
Mieszkanie o pow.18,92 m2 na 3 piętrze 

w sześciopiętrowym bloku.  
W bloku jest winda.  

Możliwość parkowania pod  blokiem. 
Super oferta pod inwestycję!!! 

BNP- 1682
CENA: 170.000 zł

KONTAKT: 510-259-399
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Kraków, Armii Krajowejnieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6
tel. 422−95−18, 411−18−96, fax 431−01−15

www.taraba.gratka.pl

Mieszkania – sprzedaż
Garsoniery, 1 – pokojowe

36,4 m2 - ul. Prusa - II/III, k.j., po remoncie - 320 000 zł
40 m2 - ul. Bosaków - III/IV, NOWE, winda - 300 000 zł
49,2 m2 p.c. - ul. Loretańska - III/III, nowe studio na poddaszu  
- 520 020 zł
52 m2 - ul. Moniuszki - II/III, balkon, łatwo zrobić 2 pokoje - 410 000 zł

2 – pokojowe
36,5 m2 - rejon Siewnej - I/II, NOWE, balkon - 280 000 zł
37,4 m2 - rejon Siewnej - 0/II, NOWE - 270 000 zł
41,7 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, do wyk. - 359 000 zł
44 m2 - ul. św. Filipa - III/III, NOWE, na poddaszu - 450 000 zł
50,5 m2 - ul. Krupnicza - IV/V, k.j., rozkładowe - 475 000 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 395 000 zł
56 m2 - ul. Brodowicza - II/III, balkon - 460 000 zł
56 m2 - ul. Głowackiego - II/IV, 9-letnie, bardzo ładne, duży balkon 
- 475 000 zł
59,6 m2 - ul. Spokojna - III/III, loggia - 447 000 zł + 35 000 zł garaż
59,7 m2 p.c. - Kazimierz - V/V, balkon, nowe studio na poddaszu 
- 465 000 zł
65,4 m2 - ul. Mazowiecka - II/V, balkon - 570 000 zł
73 m2 - ul. Kielecka - I/III, balkon, loggia - 660 000 zł
74 m2 - ul. Moniuszki - III/III, balkon, do rem., C.O. nowe - 480 000 zł
86,3 m2 - al. Mickiewicza - II/V, balkon, winda - 680 000 zł

3 – pokojowe
50 m2 - os. Oficerskie ul. Bandurskiego - II/II - 399 000 zł
59,1 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, po remoncie, balkon - 
529 000 zł
61,3 m2 - ul. Galla - III/III, balkon, do wykończenia - 519 000 zł
64,7 m2 - ul. Ujejskiego - 0/III, balkon, po remoncie - 570 000 zł
68 m2 + garaż - rejon Heltmana - II/III, 7-letnie - 590 000 zł
69,1 m2 p.c. - ul. Loretańska - III/III, nowy apartament na poddaszu 
- 730 810 zł
70,8 m2 p.c. - Salwator - VI/VI, nowy apartament na poddaszu, 
winda - 523 000 zł
78 m2 - rejon Pylnej - 0/III, 10-letnie, 2 balkony - 538 000 zł
85 m2 - ul. Radziwiłłowska - I/III - 720 000 zł
92 m2 - ul. Fieldorfa Nila - VII/VII, nowe, balkon - 600 000 zł
101 m2 - rejon Grottgera - III/IV, balkon, elegancka kamienica  
- 700 000 zł

4–5 – pokojowe
108 m2 - Kazimierz - III/III, nowa adaptacja - 980 000 zł
176 m2 - rejon Biskupiej - III/IV, winda, do remontu, elegancka 
kamienica - 1 600 000 zł

Kamienice, udziały, strychy
ul. Rakowicka - cała kamienica 610 m2 - 3 200 000 zł
ok. Pl. Bohaterów Getta - cała kamienica 1500 m2, wynajęta, 
dochodowa - 9 000 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą  
- 500 000 zł
ul. Bonerowska - strych 200 m2, dwupoziomowy nad II piętrem  
- 780 000 zł
ul. Miodowa - strych 268 m2 nad II piętrem - 1 258 000 zł
ul. Piłsudskiego - strych 326 m2 - 930 000 zł
al. Mickiewicza - strych 273 m2, z pozwoleniem na budowę  
410 PUM - 890 000 zł
Kazimierz - strych 300 m2 z pozwoleniem i rozpoczętą budową  
- 1 200 000 zł
ul. św. Krzyża - strych 392 m2, z pozwoleniem na budowę  
475 PUM - 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
Piaski 50 m2 +5,25 a - drewniany, po rem. - 390 000 zł, of.DK/209
Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a - 1/2 domu,  
do remontu - 350 000 zł
ok. Rudawy 75 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, podpiwni-
czony, do zamieszkania, atrakcyjny - 395 000 zł, of.DZ/231
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła - wolnosto-
jący, murowany, do remontu, działka widokowa - 195 000 zł
Okleśna 90 m2 + 12 a + stodoła - drewniany dom wolnostojący, 
do generalnego remontu - 70 000 zł, DZ/99
Wielkie Drogi k.Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, 
murowany, do remontu - 250 000 zł, of.DZ/215
Czaple k. Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak - 4-letni, 
wolnostojący, murowany, działka widokowa, zagospodarowana  
- 365 000 zł, of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewnia-
ny, wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor,  
do remontu - 280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy,  
z klimatem, drewniany z bali - 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a - do remontu lub rozbiórki, piękna 
działka z miejscem na drugi dom - 1 580 000 zł, of.DK/197
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu - parter domu - 873 000 zł, 
of.DK/188
Skawina - Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a - dom wolno-
stojący, parterowy, do niewielkiego remontu - 349 000 zł, of.DZ/221
Łączany gm. Brzeźnica 120 m2 + 7,23 a + 80 m2 bud. gospod.  
- wolnostojący, murowany, po remoncie - 320 000 zł,
Wołowice 120 m2 + garaż + 7 a - wolnostojący, możliwość 
adaptacji poddasza, do remontu - 280 000 zł, of. DZ/232
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a - wolnostojący, stan dewelo-
perski, wys. jakości materiały, widokowa dz. - 695 000 zł, of.DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a - stan surowy otwarty z 2009 r., ładny,  
na atrakcyjnej działce - 380 000 zł, 
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż - wolnostojący, do wykoń-
czenia - 620 000 zł, of.DZ/195
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła - wolnostojący, po generalnym 
remoncie, do wykończenia - 425 000 zł, of.DZ/216
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż - 7-letni, pięk-
ny ogród, oczko wodne, stacjonarny grill - 1 450 000 zł, of.DK/193
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, w pięknym 
ogrodzie, monitoring - 890 000 zł, of.DZ/182
Bieżanów 168 m2 z garażem + 5 a - wolnostojący, do remontu  
- 690 000 zł, of.DK/194
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a - wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka - 490 000 zł, of.DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a - NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, 
na pięknej, widokowej działce - 385 000 zł, of.DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a - NOWY, wolnostojący, stan 
deweloperski - 650 000 zł, of.DZ/193
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a - NOWY 1/2 bliźniaka, stan 
surowy zamknięty - 450 000 zł, of.DZ/193
Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a - wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka 
- 530 000 zł, of.DZ/236
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona  
 I kondygnacja, działka widokowa - 495 000 zł, of.DZ/201
ok. Paszkówki 230 m2 + 93 a + stodoła - drewniano-murowany, 
dom po remoncie, wyjątkowo urokliwy - 600 000 zł, of.DZ/228
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a - NOWY wolnostojący, 
atrakcyjny, stan deweloperski - 490 000 zł, of.DZ/229
Zakamycze 290 m2 + 17 a - 10-letni dworek w pięknym ogrodzie 
- 2 300 000 zł
Wola Justowska - rejon Kasztanowej 400 m2 + 7,2 a - 1/2 
bliźniaka, do remontu - 1 600 000, of.DK/203

Działki – sprzedaż
ul. Dobrego Pasterza 3,1 a - bez WZ - 390 000 zł
Bieżanów 4,21 a - atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów  
- 300 000 zł, of.D/395
Łuczanowice 6,28 a - budowlana, pozw. na budowę, przy parku  
- 120 000 zł, of.D/393
Swoszowice Wróblowice 6,5 a - atrakcyjna - 245 000 zł, of.D/384
ul. Spacerowa 6,56 a - budowlana - 250 000 zł, of.D/435
Giebułtów Trojadyn 7 a - budowlana, uzbrojona - 270 000 zł
Piaski Wielkie 7,3 a - budowlana z WZ, uzbr. - 380 000 zł, of.D/411
Wola Justowska ul. Rzepichy 7,53 + 9,93 a - widokowe z WZ  
- 90 000 zł/a, of.D/404
Korzkiew 8 a - budowlana, uzbrojona, widokowa - 185 000 zł
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a - piękne, widokowe, budowlane, 
uzbrojone - 17 000 zł/a, of.D/385
Lasek Łegowski 9,62 + 11,42 a - budowlane, WZ - 239 000 zł  
i 269 000 zł, of.D/429
Soboniowice 9,84 a - działka widokowa, atrakcyjna z pozwoleniem 
- 235 000 zł, of.D/365
Brzezie 10 a - budowlana, widokowa - 240 000 zł, od.D/383
ul. Księcia Józefa 10 a - budowlana z WZ, z widokiem na Wisłę  
- 550 000 zł, of.D/418
Okleśna 10 a - budowlana - 70 000 zł, of.D/438
Przegorzały 10 a - budowlana, uzbrojona - 800 000 zł, of.D/434
Świńczów gm. Skała 2x10 a i 12 a - piękne, widokowe, budowlane 
- 20 000 zł/a, of.D/372
Kobylany 10,38 a - budowlana, widokowa - 175 000 zł, of.D/432
Nowa Wieś gm. Skała 11 a - budowlana - 85 000 zł, of.D/374
Tonie 11,31 a - budowlana, WZ - 340 000 zł, of.D/366
Bolechowice 11,55 a - budowlana, uzbrojona - 388 000 zł, of.D/394
Branice 11,7 a - budowlana, obok dworu w Branicach  
- 125 000 zł, of.D/359
Bielany 12 a - ładna, bez WZ - 420 000 zł, of.D/97
Maszyce 12 a - widokowa, budowlana - 190 000 zł, of.D/387
Baczyn 2x13 a - budowlane, widokowe, obok siebie  
- po 195 000 zł, of.D/403
Smroków k.  Słomnik  2x13  a  -  budowlana,  widokowa  
- po 75 000 zł, of.D/436
Smardzowice 15 a - budowlana, ładnie położona - 180 000 zł, 
of.D/427
Piaski 15,95 a - budowlana, aktualna WZ - 550 000 zł, of.D/396
Czułówek 3 x 17 a - budowlane, widokowe - po 170 000 zł, 
of.D/398
Poręba Żegoty 19,32 a - budowlana, uzbrojona, ładnie położona, 
możliwość podziału -160 000 zł
Giebułtów 20 a - cała budowlana, widokowa - 420 000 zł, of.D/402
Marcyporęba 2 x 20 a - piękne, panoramiczne - po 160 000 zł, 
of.D/381
Zelków 20 a -  budowlano-rolna,  widokowa, uzbrojona  
- 500 000 zł, of.D/401
Karniowice 23,5 a - budowlana, widokowa - 360 000 zł, of.D/260
Brzesko 27,52 a - komercyjna, obok dużego węzła drogowego  
- 700 000 zł, of.D/419
Giebułtów 30 a - z pozwoleniem na budowę 6 segmentów  
- 24 000 zł + VAT, of.D/405
Brody gm. Kalwaria Zebrzydowska 45,5 a - budowlana, widokowa 
- 160 000 zł, of.D/340
Sosnowice 50 a - rolna, atrakcyjna - 80 000 zł, of.D/380
Barbarka k. Skały 55,5 a - piękna, widokowa, uzbrojona działka  
z pozwoleniem na 2 budynki - 250 000 zł, of.D/328
Krzęcin 59 a - budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona, z możliwością 
podziału - 270 000 zł, of.D/344
Cholerzyn 62 a - cała budowlana, symbol MU3 - 550 000 zł, of.D/197
Korczowa 100 a - komercyjna, 2 km od przejścia granicznego,  
wykonany wjazd z krajowej 4-ki - 600 000 zł, of.D/351

ul. Chopina – 57,6 m2, 2–pokojowe, III/III p., 
słoneczne, 2 balkony – 480 000 zł

ul. Mazowiecka – 82,6 m2, 2–pokojowe, III/V p., 
ciche, od ogrodu, balkon, winda – 590 000 zł

ok. Słomnik ok. 100 m2 + 34 a – dom murowa-
ny, wolnostojący, do niewielkiego remontu  

– 270 000 zł, of.DZ/235
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MIESZKANIA

1-POKOJOWE/GARSONIERA
155.000	 26	m2	 ŚW.	BENEDYKTA	do	rem.,	udział	ze	wskazaniem,	ogrz.	elektr.	10220
186.000	 26	m2	 JAREMY	urządzenie	zostaje	w	cenie	10214
199.000	 30,7	m2	 STOIGNIEWA	1	piętro,	stan	dewelop.	9998
200.000	 36	m2	 RŻĄKA	jasna	kuch.,	balkon	10081
209.000	 32,5	m2	 KUŻNICY	KOŁŁĄTAJOWSKIEJ	stan	dewelop.,	balkon,	9929
247,000	 36	m2	 ŁOKIETKA	do	remontu	kuchnia	i	łazienka	10148
260.000	 32,6	m2	 BAŁUCKIEGO	studio	po	gen.	rem.,	widok	na	Wawel	10191
299.000	 30	m2	 WIELOPOLE	po	rem.	stan	bdb,	piwnica	20	m2	10231
320.000	 36	m2	 PRUSA	po	rem.	w	2000	r.	2/3	p.	10221
350.000	 40	m2	 KOCHANOWSKIEGO,	parter,	udział	10162

2-POKOJOWE
220.000	 35,8	m2	 KALINOWE	jasne	zadbane	po	gen.	rem.,	okna	PCV	10194
230.000	 30	m2	 KROWODERSKICH	ZUCHÓW	c.	kuch.	nowe	okna,	drzwi,	łaz.	po	rem.	10156
230.000	 35	m2	 STACHIEWICZA	kuch.	i	łaz.	po	rem.	10195
231.000	 44,4	m2	 REJ	NOWEGO	KLEPARZA	poddasze	małe	skosy,	okna	pionowe	10008
250.000	 53	m2	 SKAWINA	stan	dobry	cena	do	neg	!10204
245.000	 36	m2	 AL.	POKOJU	do	rem.,	ciemna	kuch	9164
260.000	 38,3	m2	 STOIGNIEWA	1	piętro,stan	dewelop	9998
270.000	 36	m2	 SIEMASZKI	1	piętro,	jasna	kuchnia	9953
290.000	 50	m2	 PASTERNIK	część	domu	po	rem.	2	pok.,	ciemna	kuch.	9588
319.900	 45,5	m2	 BERKA	JOSELEWICZA	3/4	p.	do	remontu	10217
450.000	 49	m2	 ARIAŃSKA	po	rem.,	1	piętro,	balkon	10222
456.000	 59	m2	 SPOKOJNA	do	rem.	ogrz.	miejskie,	loggia,	ew.	garaż	10200
450.000	 50	m2	 KRUPNICZA	po	część	rem.	parkiety,	flizy,	4/4	p.	10202
500.000	 45	m2	 WOLA	JUSTOWSKA	nowe	wyk.	aneks	umebl.	wys.	stand.,	syp.	z	tarasem	8748
570.000	 96,6	m2	 LUBELSKA	do	gen	ren	10192
600.000	 80	m2	 STAROWIŚLNA	do	remontu,	wys.	3,80	m,	do	neg.	10168
610.000	 76	m2	 WOLA	JUSTOWSKA	wys.	stand.	wykończ.,	2	balkony,	8474
675.000	 90	m2	 REJ	RYNKU	PODGÓRSKIEGO	wyposaż.	i	umebl.	wys.	stand.	10117

3-POKOJOWE
360.000	 68,3	m2	 JAGODOWA	11/11	p.,	piękny	widok,	stan	bdb,	duża	kuch.,	meble	na	wymiar,	loggia	10097
390.000	 59	m2	 MEISSNERA	3/10	p.,	mozaika	flizy,	garaż	25.000	8902
410.000	 65	m2	 KIJOWSKA	3	p.,	do	bieżącego	rem.	loggia	9862
500.000	 64	m2	 DUNIN-WĄSOWICZA	do	rem,	ogrz	miejskie	10226
510.000	 67	m2	 OBOŻNA	do	wykończ	słoneczne	balkon	piwnica	10207
530,000	 101	m2	 OS.	SREBRNYCH	ORŁÓW	rok	bud.2001,	pow.	użytk.	ok.	90m2,	10173
540.000	 74	m2	 KRÓLEWSKA	parter	do	rem.,	ogrz.	miejskie	10213
540.000	 82	m2	 REJ	SIEMIRACKIEGO	po	rem.	4/4	p.,	nowy	dach	9677
549.000	 74,7	m2	 NIEZAPOMINAJEK	salon	42	m2	z	aneksem,	balkon	9602
560.000	 64	m2	 MONIUSZKI	4/4	p.	wys.	stand.	marmury	balkon,	garaż	34.000	10070
560.000	 74	m2	 LEA	pięknie	wykończone,	parter	z	osobnym	wejściem	10196
610.000	 76	m2	 WOLA	JUSTOWSKA	wys.	stand.,	2	balkony	8474
615.000	 66,65	m2	 ŻUŁAWSKIEGO	ogrz.	elektr.,	2	piętro	8031
750.000	 90,2	m2	 BATOREGO	do	bież.	rem.,	kuch.	z	balkonem,	ogródek	10095
866.000	 103	m2	 UŁANÓW	wys.	standard	wyk.,	wyp.	umebl.,	antresola-syp.,	balkon,	garaż	8333

4 i więcej POKOJOWE
360.000	 81,3	m2	 RYDYGIERA	bardzo	słoneczne	8538
650.000	 100	m2	 BERKA	JOSELEWICZA	do	remontu	3/4	p.	10218
820,000	 89	m2	 KOCHANOWSKIEGO	do	rem.	10165
890.000	 101	m2	 KONARSKIEGO	po	remoncie,	2-poziom.	10225
970.000	 109,7	m2	 POMORSKA	do	rem.,	2	piętro	ogrz	miejskie	8600
980.000	 108	m2	 JÓZEFA	stan	bdb	nowe	instalacje,	3/3p	8988

STRYCH
500.000	 123	m2	 KARMELICKA	WZ	z	10.2006	na	2-3	mieszkania	8660

LOKAL HANDLOWY/UŻYTKOWY
408.000	 36,7	m2	 REJON	WAWELU,	oficyna	parter	ogrz	elektr	8984

DOMY / KAMIENICE w Krakowie
550.000	 160	m2	 5	a	 STARY	BIEŻANÓW	4	sypialnie,	do	bież	rem.	10176
550.000	 100	m2	 6,3	a	 TYNIEC	4	pok.,	2	łaz.,	ogrz.	węglowe,	balkon,	garaż,	10129
720.000	 210	m2	 6	a	 ZAKOPIAŃSKA	świetny	na	działalność	7695
1.050.000	 210	m2	 3,5	a	 BOREK	FAŁĘCKI	3	mieszkania	po	gen.	rem.	9427
3.300.000	 600	m2	 4,3	a	 ŁOBZÓW	7	mieszkań	instalacja	wymieniona	9000
13.950.000	 4720	m2	 57,5	a	 KLINY	stan	surowy	97	mieszkań	10177

DOMY poza Krakowem
130.000	 45m2	 6,3	a	 MIRÓW	GM.	ALWERNIA	bud	mieszk-użytk	9939

14 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

190.000	 107m2	 2,4	a	 CHARSZNICA	K.MIECHOWA	mieszk-użytk	po	rem.	10065
230.000	 70	m2	 18	a	 rej.	CZERNICHOWA	drewniany,	parter,	piwnica,	strych,	piękna	widokowa 
	 	 	 ogrodzona	działka	9861
300.000	 100	m2	 2,5	a	 RZĄSKA	3	pok.,	kuch.,	łaz.,	poddasze	do	wykończ.	10157
380.000	 120	m2	 7,65	a	 KARNIOWICE	gm.	Trzebinia	po	gen.	rem.	3	pok.,	kuch.,	łaz.,	 
	 	 	 do	dużej	neg.!!	10004
455.000	 160	m2	 6	a	 WIELKA	WIEŚ	st.	sur.	zamk.,	p,w,g,kan.	rozpr.,	asfalt	blisko	10049
510.000	 140	m2	 5,63	a	 WIELICZKA-LEKARKA	do	wykończenia	5	pok.,	kuch.,	2	łaz.	9571
708.000	 145	m2	 8,28	a	 REJON	MICHAŁOWIC	stan	dewelop	ogrodzenie,	dachówki	,	garaż	10134
860.000	 160	m2	 8,35	a	 REJ	MICHAŁOWIC	stan	dewelop	ogrodzenie,	dachówki	,	garaż	10136
1.400.000	 450	m2	 7,6	a	 RZĄSKA	rezydencja	do	remontu	9082

DZIAŁKI w Krakowie
127.200	 10,4	a	 NOWA	HUTA	OS.	ŁUCZANOWICE	aktualna	WZ	9967
156.000	 7,2	a	 SKOTNIKI	szer.	26	m	10163
189.000	 11,1	a	 BIEŻANÓW	szer.	12	m,	można	bud	w	granicy,	p,w,g,kan	9780
233.000	 9	a	 rej.	BALICE	szer.	20	m	p,	w,	g,	k	10181
240.000	 12	a	 ZESŁAWICE	pozwolenie	na	bud	jedn.,	p,w,g	9963
300.000	 6,7	a	 WITKOWICE	szer.	19	m,	kształt	trapezu,	jest	PZP,	p,w,g,kan	9262
375.000	 5,6	a	 BIELANY	szer.	19	m,	aktualna	WZ,	p,w,g	10063
380.000	 7,3	a	 REJ	OJCOWSKIEJ	akt	pozw	na	budowę,	p,w,g	na	działce	9657
370.000	 4,4	a	 PRĄDNIK	BIAŁY	stary	dom,	p,w,g,kan	8742
399.000	 2,4	a	 OLSZA	WZ	na	dom	jednorodz,	szer.	14	m,	p,w,g,kan.	9522
399.000	 10,9	a	 REJ.	CHEŁMOŃSKIEGO	również	na	bliźniak,	szeregówkę,	p,w,g	9996
130.000	EURO	10,27	a	 PRZEGORZAŁY	szer.	18	,	p,w,g,	aktualna	wz	na	dom	jednorodz	8581

DZIAŁKI poza Krakowem
62.000	 8	a	 WOLA	FILIPOWSKA	szer.	25	m	p,w,g	10244
100.000	 20	a	 RYBNA	szer.	24	m,	p,w,g,kan.,	widokowa,	9886
119.000	 16	a	 WOLA	FILIPOWSKA	szer.	25	m	p,w,g	10245
110.000	 112	a	 IWANOWICE	DWORSKIE	szer.	42	m,	również	pod	osiedle	domków	8335
110.000	 16	a	 ŁUCZYCE	GM.	KOCMYRZÓW	szer.	23	m,	4	działki	obok	siebie	p,w,g	9821
130.000	 10,2	a	 WOŁOWICE	szer.	23	m,	p,w	9858
150.000	 10	a	 NIELEPICE	szer	20m,	p,w,g,kan	stary	sad	10036
187.000	 14	a	 BALICE	szer	35m,	widokowa,	p,w,g	10055
190.000	 16,08	a	 CZUŁÓW	GM.	LISZKI	szer	19	m,	12,5	a	bud,	widok	na	góry	i	Kraków,	 
	 	 rzadka	zabudowa,	p,w,g	8710
195.000	 8,4	a	 ZABIERZÓW	kształt	trójkąta	ogrodzona	p,w,g	10187
200.000	 19,5	a	 RATAJÓW	K./SŁOMNIK	szer.	26	m2	płaska	słoneczna	las	blisko	p,	w	9747
285.000	 30	a	 WOŁOWICE	prąd,	woda	8468
318.000	 1	ha	6	a	 GM.	KAMIENICA	koło	SZCZAWY	południowy	stok,	prąd,	woda	10227

DLA INWESTORA - DZIAŁKI
700.000	 60	a	 ZABIERZÓW	szer.	38	m,	pod	1-10	domów,	p,	w,	g,	k	7873
1.300.000	 48,63	a	 TONIE,	UL.	PĘKOWICKA	28a	pod	bud	wielorodzinne,	do	4	kondygn	10093
1.350.000	 16,48	a	 LUBOSTROŃ	pod	bud	wielorodzinne,	do	4	kondygn	9653
6.000,000	 52,7	a	 RUCZAJ-ZABORZE	pozwolenie	na	2	budynki	7.000	PUM,	10178
8.000.000	 49	a	 CZYŻYNY	bud	wielorodzinne,	przewidziane	6.000	PUM

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
750	PLN	 50	m2	 ZABIERZÓW	UL.	KRZYŻOWA	parter	lub	piętro	domu	10234
950	PLN	 24,5	m2	 BRONOWICKA	umeblowane	10205
1.000	PLN	 54	m2	 MEIERA	5	p./10	p.,	pok.	z	aneksem+	syp,	umebl.	10236
1.495	PLN		 45	m2	 REJON	ZAWIERZYNIECKIEJ	na	mieszkanie	lub	biuro,	usługi,	 
	 	 umebl,	kominek	8475
1.500	PLN	 110	m2	 ZABIERZÓW	UL.	KRZYŻOWA	część	umebl.	9467
1.500	PLN	 60	m2	 ODROWĄŻA	po	rem.,	kuch.	umebl.,	pok.	do	uzgodn.,	pralka,	lodówka,	 
	 	 również	wynajem	1	pokoju	za	800	zł/m-c	10099
1.800	PLN	 44,3	m2	 ARMII	KRAJOWEJ	TARASY	VERONA	apartament	umebl.,	pralka,	 
	 	 lodówka,	zmywarka	9439
1.980	PLN	 49	m2	 KOŁOWA	umeblowany	apartament,	pok.	dzienny,	aneks	kuch.	wyposaż,	 
	 	 sypialnia,	umeblowane	10237
2.500	PLN	 60	m2	 ZAMKOWA	w	pełni	stylowo	umebl	i	wyposaż	10098
2.700	PLN	 74	m2	 PASTERNIK	apartament,	lux	umebl	i	wyposaż	9977
4.000	PLN	 71	m2	 	REJ	RONDA	MOGILSKIEGO	witryna,	wejście	z	ulicy	10247
4.000	PLN	 110	m2	 18	a,	BIAŁOPRĄDNICKA	4	pok.,	kuch.,	łaz.,	wys.	3,3	m,	na	mieszkanie,	 
	 	 przedszkole	10223
5000	PLN	 100	m2	 STARE	MIASTO	zabytkowa	piwnica,	na	sklep,	biuro,	10166
6.500	PLN	 370	m2	 14	a,	WOLA	JUSTOWSKA	umeblowany,	po	remoncie,	kominek,		jacuzzi,	 
	 	 garaż	na	3	auta	2692	

Oferty specjalne !

DO WYNAJĘCIA
ARMII KRAJOWEJ Tarasy Verona 44,3 m2 piękny nowy apartament 2 pok. 

z aneksem, 2 tarasy, pralka, zmywarka, lodówka, pokoje umeblowane, 
basen, sauna, siłownia 1.800 PLN w tym garaż of 9439



91

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 03/2010  12.02 – 25.02.2010

Licencja nr 3051

NOWE INWESTYCJE
!!!Biskupia - 39 - 110 m2, www.biskupia4.com 12 000 - 14 000 PLN brutto/m2

!!!Siemiradzkiego - 45 - 63 m2, www.siemiradzkiego25.com  
 10100 - 10300 PLN brutto/m2

!!!Willa Awangarda - 57-114 m2, BEZ PROWIZJI !!! od 7490 PLN brutto/m2

Łobzowska - 44 - 90 m2, wykończone 14 000 PLN brutto/m2

Macedońska - 29 - 71 m2, stan surowy, BEZ PROWIZJI!!! od 6527 PLN brutto/m2

ok. Starowiślnej - 30 - 141 m2, garaż podziemny od 11 200 PLN brutto/m2

LOKALE HANDLOWE/USŁUGOWE − WYNAJEM
(21 ofert na stronie)

Al. Mickiewicza - 130 m2, biurowy, po remoncie 5000 PLN
Floriańska - 130 m2, 1 p., do wejścia 6500 PLN
Floriańska - 83 m2, wysoki parter, 3 pomieszczenia 4950 PLN
Karmelicka - 17 m2, frontowy, do wejścia 4000 PLN
Krakowska - 102 m2, front, parter 9200 PLN netto
Krupnicza - 115 m2, I piętro 60 PLN/m2

Kazimierz - 69m2, parter, front, witryna, 2 wejścia 5900 PLN
Miodowa - 24 m2, do wejścia, parter, biurowy 4500 PLN
ok. Rynku Głównego - 150 m2, parter, front, witryna 45 000 PLN
ok. Wybickiego - 650 m2, budynek wolnostojący, parking 38 000 PLN
Plac Axentowicza - 220 m2, 7 pokoi, 4 a, dom do wynajęcia 7000 PLN
Rondo Mogilskie - dom, 180 m2 pow. użytkowej, parking na 6 aut 9000 PLN
Rynek Główny - 120 m2, 1 p., po remoncie 4500 PLN
Zwierzyniecka - 150 m2, parter, biurowo - usługowy 8500 PLN
Zwierzyniecka - lokale handlowe, 55 i 60 m2 150 PLN / m2

OBIEKTY HANDLOWE/USŁUGOWE − SPRZEDAŻ 
(20 ofert na stronie)

Al. Krasińskiego - 266,5 m2 426 752 PLN
Długa - 158 m2, przyziemie, 2 wejścia, stan dewelop. 600 000 PLN
Grzegórzecka - 47 m2, sklepowy, parter, witryna 570 000 PLN
Kazimierz - 200m2, piwnice pod pub 1 260 000 PLN
Meiselsa - 97 m2, gastronomiczny, parter 1 200 000 PLN
ok. Floriańskiej - 100 m2, parter, front, działający lokal 28 000 PLN/m2

ok. Lea - 42 m2, front, drzwi przeszklone 9 000 PLN/m2

ok. Małego Rynku - 100 + 66 m2, parter i piwnica, witryna, udział 3 600 000 PLN
ok. Poczty Gł. - 45 m2, parter, witryna + 160m2 przyziemie 1 400 000 PLN
ok. Starowiślnej - 44 m2, 80 m2, front, witryny 10 500 PLN netto/m2

Podgórze - 3000 m2, biurowiec, wynajęty, stopa zwrotu 8,3% 20 000 000 PLN neg.

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Karmelicka - 1260 m2 p. uż.+ WZ na 500 m2, 5,5 a, wolna 21 000 000 PLN
Kościuszki - 1730 m2 mieszkań + garaż podziemny, 12a, WZ  7 000 000 PLN
Krakowska - p.c. 620 m2, działka 2,7 a, stan dobry, WZ na rozbudowę do neg.
Królowej Jadwigi - p.c. 450 m2, 10 a, do częściowego remontu 3 650 000 PLN
Krowoderska - wolna, WZ na 1200 m2 w trakcie, działka 4,5 a 4 000 000 PLN
ok. Józefińskiej - pensjonat, 500 m2, 33 miejsca nocleg., WZ na piętro 6 000 000 PLN
ok. Placu Wolnica - 1630 m2 p.uż, pozw. na budowę, 2 lokale, 6,5 a 4 500 000 PLN
ok. Placu Nowego - 1150 m2 mieszkań + 500m2 strychu + 350m2 piwnic,  
lokale 5 000 000 PLN
ok. Rynku - 1280 m2, pozw. na remont, działka 496 m2 16 500 000 PLN
ok. Straszewskiego - 463 m2 + 92 m2 oficyna, rozbud. do 3500 m2, wolna  11 000 000 PLN
ok. Wawelu - 8100 m2, WZ na hotel lub apartamenty, wolna 62 000 000 PLN
Topolowa - 1000 m2 PUM + strych (wysoki) 300 m2 + piwnica 200 m2 2 200 000 EUR
Wieliczka - 879,11 m2, dobry stan, trzy kondygnacje, 10 a 1 865 000 PLN
Zyblikiewicza - WZ na 1102 m2, wolna, stan dobry 3 700 000 PLN neg.

MIESZKANIA 1−2 pok. − SPRZEDAŻ
(79 ofert na stronie)

Angel City - 40 m2, 6p., ładny widok, do wyk., garaż, piwnica 450 000 PLN
Bosacka - 51 m2, 2 piętro 450 000 PLN
Kazimierza Wielkiego - 63 m2, wykończone 565 000 PLN
Kordeckiego - 45,66 m2, 5 p. do wejścia 460 000 PLN
Kordeckiego - 63 m2, 2 pokoje, wysoki standard, wyposażone 620 000 PLN
Kraszewskiego - 50 m2, 1 pokój, wykończone 340 000 PLN
Oboźna - 56 m2, do wejścia, ładne 520 000 PLN
ok. Śląskiej - 60 m2, 2 p., do remontu 324 000 PLN
ok. Wileńskiej - 35 m2, do wejścia  300 000 PLN
Sereno Fenna - 36 m2,wysoki parter, do wejścia 330 000 PLN

Kraków ul. Krakowska 7
tel. 012 292 02 65, 0601 21 31 79

tel./fax 012 421 98 39
e–mail:	magnat@informer.pl

www.magnat.informer.pl			www.magnat.krn.pl członek MSPON

REAL	ESTATE	TRANSACTIONS	IN	ENGLISH	+48	601	52	76	30

PEŁNA AKTUALNA OFERTA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

OFERUJEMY DUŻE POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA

Smocza - 59 m2, parter, do remontu 735 000 PLN

MIESZKANIA 3−4 pok. − SPRZEDAŻ
(72 oferty na stronie)

Al. Krasińskiego - 107 m2, 2 p. 760 000 PLN
!Blich - 102 m2, 1 p., 2 balkony, stylowo wyk., po gen rem. 850 000 PLN neg.
Długa - 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 1 200 000 PLN
Monte Cassino - 78m2, garaż, stan deweloperski 750 000 PLN
ok. Poczty Gł. - 98 m2, 4 p., dwustronne, balkon, do remontu, winda 8900 PLN/m2

ok. Starowiślnej - 99,15 m2, 2 p. 2 balkony, do remontu 793 000 PLN
ok. Św. Sebastiana - 100 m2, 2 balk., wyjątkowe, idealna lokaliz.,  
do wł. aranż. 1000000 PLN
Plac Nowy - 85 m2, 1 piętro, 4 pokoje, do wejścia, do neg. 895 000 PLN
Radziwiłłowska - 94 m2, 3 pokoje 3 piętro, wykończone 1 120 000 PLN
Rajska - 109 m2, 1 p., 5 pokoi, stylowe, umeblowane 1 308 000 PLN
!Salwator - 97m2, 4p., winda, wid. na Kopiec Kościuszki, wys. std., 2 balk. 1 164 000 PLN
Starowiślna - 88 m2, 2p., nowe, stan dewelop., loggia, piwnica 8500 PLN/m2

Szlak - 88 m2, 3p. do remontu, winda 8000 PLN/m2

Wrocławska - 68 m2, 2 p., do wejścia + garaż 646 000 PLN

DOMY − SPRZEDAŻ
(30 ofert na stronie)

28 lipca 1943r. - 250 m2, 2 garaże, 6,8 a, rok. bud. 2002, wyk. 2 500 000 PLN neg.
Michałowice - 250 m2, 27 a, wykończony, wys. stand. 1 800 000 PLN
ok. Grunwaldzkiej - 140 m2, 3 a 1 150 000 PLN
Radzikowskiego -200 m2, do remontu, 14 a 900 000 PLN
Rydla - 200m2, 5 a, wysoki standard 2 200 000 PLN 
!Swoszowice - 160 m2 p. m., domy w zab. szeregowej, 2,5 - 4,5 a,  
garaże 650 - 690 000 PLN neg.
Węgrzce - 173 m2, 3,5 a stan developerski 599 000 PLN
Wola Justowska - 130 m2, garaż, 3.5 a wykończony 1 350 000 PLN
Wola Justowska - 130 m2, garaż, 3.5 a stan deweloperski 1 220 000 PLN
Wola Justowska - 125 m2, garaż, 13 a, wolnostojący 1 750 000 PLN 
Wola Justowska - 300 m2, wysoki standard 3 000 000 PLN
Wola Justowska - 320 m2, 16 a, 2 garaże, basen, r. bud. 2003, wys. std. 2200 000PLN neg.
Wola Justowska - 320 m2, 6,8 a, lata 90., garaż, + osobne mieszk. 1 900 000 PLN neg.
Wróblowice - 250 m2, wykończony, ładny 19,5 a 1 200 000 PLN
Zakamycze - 350 m2, 7,7 a, wysoki standard 2 400 000 PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
(50 ofert na stronie)

Gm. Michałowice - 21 a, budowlana 300 000 PLN
Mogilany - 10 a, budowlana, widokowa 200 000 PLN
Marszowiec - 10;11;12;15 a, budowlane, uzbrojone, widokowe 45 000 PLN/a
Marszowiec - 40 a, budowlana, widokowa 30 000 PLN/a
Michałowice-Komora - 18 a, ładna, bud., pozw. na dom 260 m2 600 000 PLN
Opatkowice, Petrażyckiego - 22 a, prostokąt, media 50 m, 2 linia. zabud.  300 000 PLN
Wola Justowska - 13 a, budowlana 1 100 000 PLN
Wróblowice - 7 a, budowlana, dom do rozbiórki 330 000 PLN
Zielonki-Marszowiec - 12 a, wszystkie media w działce, płaska 600 000 PLN

NDLA INWESTORA
ok. ul. Krakowskiej - 5,5 a z WZ na 900 m2 p. m. + 240 m2 komerc. 9 500 000 PLN
!ok. ul. Olszanickiej - 31 a, bud., WZ i pozwol. 2000 m2 PUM 3 200 000 PLN
ok. ul. Wadowickiej - 90 a, WZ bud. biurowy o pow. uż. 23 580 m2 30 000 000 PLN
Pachońskiego - 2,2 ha, 24 064 m2 PUM,  27 000 000 PLN
Pachońskiego - 75 a, 5694 m2 PUM 10 000 000 PLN
Tomaszowice - 60 a, projekt na 8 domów jednorodz. 28 000 PLN netto/a
Witkowicka - 41,38 a, bud., wg planu zagosp. domki szereg., ok. 2000 m2 PUM 50 

000 PLN/aPLNMIESZKANIA − WYNAJEM
(35 ofert na stronie)

Bandurskiego - 63 m2, umeblowane, do wejścia 1800 PLN
Długa - 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 5000 PLN
Grzegórzecka- 60 m2, 2 pokoje, 3 piętro, do wejścia 1800 PLN
Hetmańska - 49 m2, wyposażone, dwustronne, 3 pokoje 2500 PLN
Jana - 84 m2, 4 p., po remoncie, wyposażone, 3 pokoje 4000 PLN 
Krakowska - 85,50 m2, do wejścia, 3 pokoje 2000 PLN
Krowoderska - 94 m2, 3 pokoje, wyposażone, ładne 2700 PLN
ok. Pędzichów - 125 m2, 3 p., wyp., wys. standard, balkon, parking 4000 PLN
ok. Willi Decjusza - 200 m2 piękny dom wolnost. wys. stand., 2 garaże, dz. 5 a 6 500 PLN
Rydla - 53 m2, 1 p., 2 pokoje, do wejścia, garaż 1900 PLN
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

tel./fax (012) 632−25−38
poniedziałek - piątek

w godz. 10.00 - 17.00

www.gordon−webster.com.pl, e−mail: info@gordon−webster.com.pl

Domy i apartamenty

Wynajem
ul. StaSzica 22,65 m2, parter, oficyna, po remon-
cie, 800 zł + opłaty

ul. KrowoderSKa, 41 m2, umeblowany pokój 
z aneksem kuchennym na poddaszu, ogrzewanie 
własne gazowe, 1500 zł  + opłaty

ul. Karłowicza 51,80 m2, blok z 2002 roku, 
wysoki parter, samodzielny, garaż, częściowo ume-
blowane,1850 zł + opłaty

ul. Grażyny 59,80 m2, dwupoziomowe miesz-
kanie, umeblowana kuchnia, miejsce postojowe na 
ogrodzonym terenie, 1500 zł + opłaty, of. 1552

wola JuStowSKa –rej. Strzelnicy 70 m2, ume-
blowana tylko kuchnia, wysoki standard, 2800 zł  
ze wszystkimi opłatami

ul. StaSzica 72 m2, 3 pokoje, nieumeblowane, 
2500 zł + opłaty

PaSterniK ul. StareGo dębu nowe super 
wykończone mieszkanie o pow. 74 m2, przynależy 
taras 30 m2, miejsce parkingowe w garażu podziem-
nym, komórka lokatorska, 3 500 zł + opłaty, of.1531

ul. MazowiecKa 90 m2,  IV piętro z windą, 
aranżacja wnętrza wykonana przez architekta, 
klimatyzacja, alarm, 2500 zł + oplaty, of.1536

ul. KrowoderSKa 94 m2, umeblowane, 2 700 
zł + opłaty

ul. PiJarSKa apartament 105 m2, I piętro, wysoki 
standard, klimatyzacja, 6 000 zł + opłaty, of.1532

ul. Podwale 105 m2, I piętro, trzy pokoje, ume-
blowana tylko kuchnia, 4 000 zł + opłaty

ul. witKowicKa nowy , nieumeblowany dom o 
pow. 480 m2, dz. 15 a, 8000 zł + opłaty, of.1533

Domy - sprzedaż

JerzManowice nowy, oddany do użytkowania 
dom o pow. całk. 256 m2 , częściowo wykończony, 
działka 8a, nieogrodzona, 820 000zł, of.1541

wołowice GM. czernichów dom w trakcie 
budowy, będzie oddany w stanie deweloperskim, 
pow. całk. 250m2, dz. 11 a, 570 000 zł, of.1525

ruczaJ ul. norMandzKa segment w zabudo-
wie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 roku, działka 
280 m2, 1 285 000 zł, of.1515

SzczyGlice gm. Zabierzów dom o pow. użytk. 
310 m2 w trakcie remontu generalnego, będzie 
oddany w stanie deweloperskim, nadaję się również 
pod działalność usługowo-biurową, dodatkowo na 
działce stoi wolnostojący budynek gospodarczy o 
pow. 36 m2, działka  14,69 a, 650 000 zł

SzczyGlice gm. Zabierzów dom ok. 240 m2, po 
remoncie generalnym sześć lat temu, dz. 9,28 a, istnie-
je możliwość jeszcze rozbudowy budynku poprzez 
adaptację poddasza, 900 000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
ul. StaSzica 22,65 m2, parter, samodzielna oficyna 
po remoncie generalnym, 800 zł + VAT 22%

wola JuStowSKa rej. Strzelnicy 70 m2, wysoki 
parter, trzy pokoje, umeblowana kuchnia, dobry 
standard, 2800 zł z wszystkimi opłatami

rej. ul. SzlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, po remoncie generalnym, 2 500 zł 
+VAT 22%

ul. KrólewSKa 79 m2, II piętro z windą, trzy, 
samodzielne pokoje, duży hol,  2 400 zł 

ceGielniana powierzchnia biurowa ok. 120 m2 w 
budynku biurowym, 50 zł/m2 + VAT 22% 

ryneK Główny wyposażony, atrakcyjny lokal 
biurowy o pow. 166 m2, 13 000 zł ze wszystkimi 
opłatami,  of.1528

reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 powierzchni 
handlowo-usługowo-biurowej, parter, witryna, „open 
space”, do wykończenia, 65 zł/m2 + VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna
KalwaryJSKa dwupokojowe mieszka-
nie o pow. 50,66 m2 położone na II piętrze 
w plombie z cegły z lat 60., zadbana 
klatka, własność hipoteczna, 380 000 zł, 
of.1544
Grażyny do wynaJęcia dwupozio-
mowe mieszkanie o pow. użytkowej  
59,80 m2, o następującym rozkładzie: 
poziom dolny – pokój dzienny z aneksem 
kuchennym, łazienka, balkon; poziom 
górny – dwa pokoje, garderoba, łazienka; 
umeblowana kuchnia, ogrzewanie indywi-
dualne gazowe, miejsce postojowe na ogro-
dzonym terenie, 1 500 zł + opłaty, of. 1552
warSzawSKa strych do adaptacji o 
pow. 107,60 m2, IV piętro, wys. strychu od 
1 m do 3,45 m, solidna kamienica,  
390 000 zł, of.1540
radziKowSKieGo dwupoziomowy 
lokal biurowy z 2001 roku o pow. 190 m2, 
800 000 zł
Kobylany GM. zabierzów budow-
lana działka dla konesera o pow. 20,95 a 
położona pośród drzew, na działce stary 
sad, dojazd od drogi asfaltowej ostat-
nie 150 m drogą utwardzoną przez las, 
600 000 zł, of.1548
olSzanica działka o pow. 1997 m2 z 
decyzją WZ dla  zabudowy bliźniaczej 
(maksymalnie 4 bliźniaki), dojazd drogą 
asfaltową, wszystkie media w drodze,  
1 150 000 zł

Grunty
Kobylany GM. zabierzów budowlana działka 
dla konesera w otoczeniu lasu, pow. 20,95 a, wymiary 
ok. 48 x 42 m,  600 000 zł, of.1548

libertów działki przeznaczone pod budownictwo 
jednorodzinne o powierzchni od 10 do 12 a , 29 000 zł/a

KraKów ul. PółłanKi pow. 2 ha, użytkowanie 
wieczyste,  dla części działki wydana decyzja WZ dla 
budynku usługowo-biurowego, 3 500 000 zł + VAT 22%, 
of.1538

KraKów – boreK FałęcKi rej. ul. Sielskiej, pow. 
11,33 a, klasyfikacja gruntu-  B, 70 000 zł/a 

Siedlec GM. KrzeSzowice działka o łącznej pow. 
57 a obejmującą trzy wydzielone geodezyjnie działki 
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne,  dojazd 
drogą asfaltową z dwóch stron , wystawa południowa, 
media w drodze, 18 500 zł/a, of.1517

bronowice Małe ul. żeleńSKieGo działka o 
pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ  pod budow-
nictwo wielorodzinne, PUM ok. 1360 m2,  2 700 000 zł

olSzanica działka o pow. 19,97 a,  decyzja WZ dla 
zabudowy bliźniaczej ( ok. 800 m2 PUM), 1 150 000 zł

SzczyGlice gm. Zabierzów 19 a, wydana decyzja 
WZ dla dwóch domów w zabudowie  bliźniaczej , 
500 000 zł

PiSary GM. zabierzów dwie działki o pow. 11,75 a 
(każda), wymiary: 25 x 46 m, przeznaczone pod budow-
nictwo mieszkaniowo-usługowe, 20 000 zł/a, of.1513

MaSłoMiąca GM. Michałowice widokowa 
działka budowlana o pow. 30 a, szer. 30 m, dł. 100 m, 
w otoczeniu  nowe domy, teren objęty planem,  
595 000 zł, of.1493

Inne - sprzedaż
warSzawSKa – strych do adaptacji o pow. 107,60 m2, 
IV piętro, 390 000 zł, of.1540

ceGielniana paroletni, dochodowy obiekt biu-
rowo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 17,80 a, 
15 000 000 zł + VAT 22%, of. 1537

radziKowSKieGo dwupoziomowy lokal biurowy o 
pow. 190 m2, 800 000 zł

radziKowSKieGo działa 1454 m2 ze starym do-
mem przeznaczonym do przebudowy, 900 000 zł

Mieszkania – sprzedaż
ul. PoMorSKa garsoniera 17,59 m2, wysoki parter, 
ogrzewanie MPEC, idealne na biuro lub do mieszkania, 
185 000 zł, of. 1546
ul. KalwaryJSKa 50,66 m2, dwa pokoje z jasną 
kuchnią, balkon, II piętro, plomba z cegły z lat 60., 
zadbana klatka, do remontu, 380 000 zł, of.1544
MazowiecKa 90m2, trzy pokoje po remoncie, III pię-
tro w kamienicy, ogrzewanie MPEC, 710 000 zł, of.1549
ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony apartament 
o pow. 98,80 m2, X piętro, 1 125 000 zł
ul. KochanowSKieGo 148 m2, II piętro, dwa wej-
ścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł, of.1526
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UL. KWALWARYJSKA
Pow. 50,66 m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, II piętro plomba z 

cegły z lat 60., do remontu, of. 1544
CENA 380 000 zł

Biuro Nieruchomości Gordon & Webster
Tel. (12) 632-25-38

UL. GRAŻYNY 
Do wynajęcia dwupoziomowe mieszkanie, 59,80 m2, 

umeblowana kuchnia, miejsce postojowe na ogrodzonym 
terenie, of. 1552

CENA: 1500 zł + opłaty
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

ZIELONKI
Dom 161 m2 w zabudowie szeregowej, 
wykończony, w wysokim standardzie, w pełni 
umeblowany i wyposażony. Działka 250 m2. 
CENA: 999 000 zł

Buy House 
Tel. (12) 428-50-58

UL. LENARTOWICZA, STARE MIASTO 
95 m2, 2 pokoje, stan budynku: bardzo 
dobry, winda, mieszkanie do remontu 
CENA: 870 000 zł

Leach & Lang
Tel. 606-978-979

UL. SZLAK, STARE MIASTO
38 m2, 6 piętro, nowe, umeblowana 
kuchnia, 
miejsce postojowe w cenie. 
CENA: 550 000 zł

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

GAJ
32 a (11 budowlane), piękna widokowa 
działka, zieleń, cisza, pozwolenie na 
budowę domu 134/249 m2.
CENA: 420 000 zł

Mirage Nieruchomości
Tel. 501-717-893

WOŁOWICE GM.CZERNICHÓW  
Nowy dom wolnostojący w stanie surowym 
zamkniętym o powierzchni całkowitej  
251 m2 Działka o pow. 11 a 
CENA: 450 000 zł - do negocjacji.

Mirage Nieruchomości
Tel. 501-717-893

GM. ZIELONKI, BRZOZÓWKA
Dom wolnost. o pow.: 240 m2, pow. działki: 
56 a, Piwnice: garaż, kotłownia, 3 pom.. 
Parter: wiatrołap, hall, 3 pok., kuchnia, 
łazienka. Piętro: 4 pok., łazienka, hall. 
Poddasze użytkowe. Oferta na wyłączność: 
nr 7187. CENA: 900 000 zł

Danax 
Tel. (12) 260-21-50

SKAWINA
Dom wolnost. jednorodz. pow.: 166 m2, 
pow. dz.: 7,90 a. Parter: garaż, wiatrołap, 
holl, wc, kuchnia z jadalnią oraz salon 
z kominkiem i wyjście na taras (40 m2). 
Piętro: 3 sypialnie, łazienka. Oferta na 
wyłączność: nr 7177. CENA: 760 000 zł 

Danax 
Tel. (12) 260-21-50

REJON GROTTGERA
3 pokojowe, piękne klasyczne mieszkanie 101,2 m2,  

wymaga remontu, III piętro w międzywojennej  
wyremontowanej kamienicy

CENA: 700 000 zł
Nieruchomości B.W.TARABA 

Tel. (12) 422-95-18

KRAKÓW, EMAUS
Działka w całości budowlana o pow. 
1905 m2, na Woli Justowskiej, z osob-
nym wjazdem. Teren płaski w kształcie 
prostokąta. Aktualne WZ na budowę dwóch 
budynków mieszkalnych o pow. 480 m2.
CENA: 1 800 000 zł

Buy House 
Tel. (12) 428-50-58

ŁOBZÓW UL. FRIEDLEINA
Mieszkanie 40 m2, 1 pokój, jasna kuchnia, 
balkon, 1 p./3 p., kamienica. 
Wysoki standard, oryginalne wnętrze
CENA: 389.000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel.(12) 636-22-44

UL. CHOPINA
2 pokojowe - ładne, słoneczne  
mieszkanie 57,6 m2,  
III piętro, 2 balkony.
CENA: 480 000 zł

Nieruchomości B.W.TARABA 
Tel. (12) 422-95-18

WOLA JUSTOWSKA
dom bliźniak 160 m2
działka 4 a, stan deweloperski
Wysoki standard, spokojna okolica
CENA: 1.450.000 zł

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel.(12) 636-22-44

UL. ZYBLIKIEWICZA 5
Dwie garsoniery o pow. ok. 18,65 m².  
Mieszkania w pięciopiętrowej kamienicy,  
do odświeżenia. Świetna lokalizacja  
– 7 min do Rynku Gł.
CENA : 199.900 zł

B.N. Północ
Tel. 510-259-399

MODLNICZKA, UL. WSPÓLNA 
Osiedle na Wzgórzu, dom wolnost., gotowy 
do odbioru o pow. całk. 187 m², dz ok. 7,5 a. 
Zewnętrznie wykończony, wewnątrz stan 
deweloperski. Działka ogrodzona, ogród 
zagospodarowany. 
CENA: 699.000 zł brutto

B.N. Północ
Tel. 510-180-034
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WILLA AWANGARDA
Nowa inwestycja
Mieszkania: 29 - 116 m2
CENA: 7490 - 8990 zł/m2
0% PROWIZJI

Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 292-02-65

KRAKÓW, KAZIMIERZ
Atrakcyjny, frontowy, narożny lokal 
usługowo - handlowy pow. 75 m2.
Miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu 
pieszych. Na przeciwko lokalu znajduje się 
przystanek tramwajowy.
CENA wynajmu 9000 zł/m-c
Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 292-02-65

KRAKÓW, UL. KS. MEIERA 
Do wynajęcia 54 m2, 2 pokoje z aneksem kuchennym.  

Umeblowane, pralka, lodówka.
CENA: 1.000 zł
GEOFORMAT

Tel. (12) 623-02-69

KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ  
TARASY VERONA 
Do wynajęcia 44,3 m2, apartament 2-pok.  
z aneksem kuchennym, 10/14 p.,  
2 tarasy, wys. stand. wyk., kuchnia i łazienka 
urządzone, pokoje umeblowane. Basen, 
siłownia, sauna. Wynagrodzenie płaci 
właściciel. CENA: 1.800 zł
GEOFORMAT
TEL. (12) 623-02-69

OGŁOSZENIA DROBNE

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

30−110 Kraków, ul  Kraszewskiego 25/1
www.przytulny.krakow.pl

tel  012 623 05 05, fax 012/ 626 20 50
e−mail: pk@ruczaj.pl

Szanowni Państwo
Jeśli dotychczasowy Zarządca nie spełnia Państwa oczekiwań,  
może warto pomyśleć o zmianach???
My gwarantujemy:
l Uczciwość we wszystkich działaniach.
l Kompetencję i odpowiedzialność. 
l Życzliwość i dyspozycyjność. 
l  Ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty przy podejmowaniu  

kluczowych decyzji. 
l Dostęp przez Internet do własnego konta księgowego

 Z przyjemnością przygotujemy ofertę dla Państwa Wspólnoty, Osiedla,  
Współwłasności, Spółdzielni.

Lokal użytkowy z niezależnym wejściem z ulicy. Usytuowany na parterze budynku. 
Wykonany w pełnym standardzie. Usytuowany w osiedlu o znacznym zaludnieniu.  

W sąsiedztwie inne lokale handlowo-użytkowe. Lokal składa się z czterech pomiesz-
czeń o powierzchniach: 22 m2, 23 m2, 10 m2, 9,2 m2, WC - 1,8 m2, wiatrołap 3 m2. 

Istnieje możliwość zmian adaptacyjnych powierzchni poprzez przesunięcie  
lub usunięcie ścian działowych. W lokalu internet i telefon. Cena: 760.000 zł

www.nieruchomosci-jurajskie.pl l biuro@nieruchomosci-jurajskie.pl
502-156-024, 012 419-34-46

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Gdańsk MorenaQQ , 64 m2, trzypokojowe. Mieszkanie 
słoneczne, dwustronne, nowe okna pcv z roletami, w 
pokojach panele, ściany cekolowane, wymienione kalory-
fery, łazienka i wc kafle, terakota w korytarzu terakota i 
zabudowy komandora. Cena 359.000 zł. Tel. 601-056-767, 
e-mail: adam293@vp.pl 

Gdańsk ZakoniczynQQ , 42 m2, zadbane, na ogrodzonym 
osiedlu z bramą wjazdową na pilota. W pokojach panele, 
w sypialni oryginalna zabudowa, kuchnia z osprzętem w 
cenie. W pobliżu sklepy, szkoła, przedszkole. Cena 249.000 
zł, e-mail: arek@fashionpr.pl

Gdańsk KiełpinekQQ , 54 m2, dwupoziomowe z tarasem15 
m2. Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem AGD. Łazien-
ka wykafelkowana. Mieszkanie gotowe do zamieszkania. 
Cena: 349.000 zł. Tel. 601-832-507, e-mail: a.siwa-nied-
rowska@wp.pl

Kielce WietrzniaQQ , 52,5 m2, wykończone w wysokim stan-
dardzie, meble na zamówienie. Wspaniały widok z balkonu 
na Telegraf, cisza i spokój, brama wjazdowa do posesji i 
drzwi garażowe sterowane pilotem, duża piwnica. Miej-
sce postojowe w garażu podziemnym w bardzo dobrym 
miejscu przy bramie. Cena 349.000 zł. Tel. 696-488-481, 
e-mail: dari1@poczta.onet.pl

Kraków, os. AlbertyńskieQQ , 41,2 m2, IV piętro z IV, dwu-
pokojowe z oddzielną kuchnią i loggią. Blok z cegły, wyre-
montowany, ocieplony, zadbany, otwierany na domofon. 

Do mieszkania przynależy piwnica ok. 5 m2, dodatkowo na 
parterze jest wózkownia, a na każdym piętrze suszarnia. 
Teren bardzo ładny, zielony z placami zabaw i parkiem. 
Cena 255.000. Tel. 604-111-156, e-mail: aneta_kepka@
wp.pl

Kraków, Al. Daszyńskiego, QQ Śródmieście, koło Hali Tar-
gowej, 49,2 m2, 2 pokoje, duża jasna kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Ładnie wykończone. Cena 520.000 zł. Tel. 
506-006-727

Kraków, ul. Biała, QQ Krowodrza, 62 m2, działka 4 a, poło-
wa domu z 1960 r. W skład sprzedawanej nieruchomości 
wchodzą: piwnice o p ow. 62 m2, mieszkanie o pow. 62 
m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka). Część mieszkalna po 
generalnym remoncie, wysokie poddasze do własnej aran-
żacji. Do dyspozycji przyszłego właściciela będzie ogród o 
pow. 1,1 a, do którego wyjście znajduje się z piwnicy lub 
mieszkania. Cena 510.000 zł. Tel. 507-654-478, e-mail: 
mieszkaniebiala@poczta.fm 

Kraków, ul. Białoprądnicka,QQ  Biały Prądnik, 70 m2, III 
piętro w bloku IV p. wybudowanym w 2000 r. Mieszkanie 
składa się z salonu, dwóch sypialni, jasnej kuchni, balko-
nu, łazienki. W cenę mieszkania wliczony jest garaż oraz 
komórka lokatorska. Cena 550.000 zł. Tel. 508-124-601, 
e-mail: keratoma@tlen.pl

Kraków, BronowiceQQ , część domu z oddzielnym wejściem, 
50 m2, działka 1,1 a, dwupoziomowe, po całkowitym 
remoncie. Opłaty roczne 50 zł. Cena 280.000. Tel. 793-
003-939
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Kraków, ul. Grota Roweckiego, QQ Podgórze, 47 m2, hi-
poteczne w stanie deweloperskim. Salon z aneksem 
kuchennym, pokój, łazienka, duży balkon. Do mieszkania 
przynależy komórka lokatorska. Dobra inwestycja pod wy-
najem. W sąsiedztwie szkoła, przedszkole, sklepy (Tesco). 
Umowa przyrzeczona przewidziana na marzec 2010 r. 
Cena 310.000 zł do negocjacji. Tel. 886-546-942, e-mail: 
g.gorzula@libero.it 

Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego, QQ Łobzów, 53 m2, trzy-
pokojowe, jasna kuchnia, zabudowana loggia (widok na 
Wawel, Kopiec Kościuszki, Tatry). W przedpokoju duża 
szafa wnękowa. Blok przy ogrodzie Łobzów, deptaku 
Młynówka Królewska, obok Uniwersytetu Pedagogicznego. 
Cena 407.000 zł. Tel. 602-694-422, e-mail: annablaut@
poczta.fm

Kraków, ul. KobierzyńskaQQ / Grota Roweckiego, 30 m2, IV 
piętro/ IV p., pokój z kuchnią, duża łazienka, loggia, piw-
nica. Mieszkanie po remoncie (blisko Tesco). Cena 260.000 
zł. Tel. 505-490-293

Kraków, ul. KonarskiegoQQ , Śródmieście, 39 m2, dwupo-
kojowe z aneksem kuchennym i balkonem, III piętro/IV 
p. Mieszkanie po kapitalnym remoncie, znajduje się w 
kamienicy wybudowanej w 1936 r., kompleksowo wyre-
montowanej. Cena 385.000 zł. Tel. 602-230-873, e-mail: 
nina@tenia.com.pl

Kraków, ul. Kozia, QQ Podgórze, TBS, 53 m2, dwupokojowe, I 
piętro/IV p. (jest winda), blok z 2003 r., balkon w kształcie 
litery L, okna wychodzą na stronę południową. Mieszkanie 
słoneczne, ustawne, odmalowane w sierpniu br. Wokół te-
reny rekreacyjne, zieleń, przystań żeglarska, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego, kąpielisko, boisko. Cena 162.000 zł. Tel. 
505-255-342, e-mail: krowokur@onet.eu 

Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów, QQ Krowodrza, 64 m2, 
III piętro/ IV p., czteropokojowe, osobna widna kuchnia, 
łazienka i WC, duży balkon – loggia, normalna piwnica + 
dodatkowe pomieszczenie w piwnicy razem z sąsiadem. 
Cena 439.999 zł. Tel. 506-764-174, e-mail: michal_mac-
ko@yahoo.com 

Kraków, ul. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ , 92 m2, dwupo-
ziomowe z garażem (w cenie 30.000 zł) oraz komórką 
lokatorską. Budynek dwupiętrowy na ogrodzonej posesji 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl
Kraków, Centrum, QQ koło kina Kijów, 53 m2, III p., 3 pokoje + 
oddzielne pomieszczenie mieszkalne, przedpokój, łazienka, 
kuchnia z oknem na mały pokój, długi balkon, piwnica; 
drzwi wejściowe metalowe Gerda, okna plastikowe, win-
da, obok m. zsyp; hipoteczne, w b. dobrym stanie. Cena 
480.000 zł. Tel. 609-197-936

Kraków, ul. Chmieleniec, QQ Podgórze, 53,5 m2, dwupoko-
jowe, własnościowe. Czynsz miesięczny – 290 zł. Kuchnia 
elektryczna, indywidualne opomiarowanie (woda i ciepło). 
Cena 399.000 zł. Tel. 604-638-732, e-mail: mariusz.s.w@
gmail.com

Kraków, ul. Daliowa, QQ Podgórze – Kurdwanów, 30 m2 
(po podłodze), pow. użytkowa 24,7 m2. Pokój połączony 
z kuchnią, łazienka i przedpokój. Ogrzewanie centralne 
z lokalnej kotłowni, woda ciepła i zimna, gotowanie na 
prąd z możliwością włączenia gazu. Ciekawe mieszkanie 
na poddaszu w kilkuletnim bloku, ze skosami i oknami 
połaciowymi. Cena 159.000 zł. Tel. 501-132-970, e-mail: 
pozorski@adres.pl

Kraków, ul. Daszyńskiego, QQ hipoteczne, 39 m2, I piętro, 
parkiety, flizy, po remoncie (do zamieszkania). Cena 
320.000 zł. Tel. 698-089-645

Kraków, Dąbie, QQ Śródmieście, 82 m2, jednopoziomowe, 
cztery pokoje, kuchnia, dwa przedpokoje, dwie łazienki, 
dwa wejścia, dwie loggie, dwie piwnice, dwa miejsca po-
stojowe + garaż. Cena 630.000 zł. Tel. 509-194-085

Kraków, ul. Długa, QQ piętro kamienicy, 230 m2 i strych, III 
piętro wolne. Cena 1.500.000 zł. Tel. 509 715 821

Kraków, ul. F. NillaQQ , Krowodrza, 46,6 m2, dwupokojowe, 
VIII piętro/IX p., 5-letnie. Cena 410.000 zł. Tel.505-038-
179

Kraków, ul. FiołkowaQQ , jednopokojowe, eleganckie, garaż. 
Cena 220.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Gdańska, QQ Olsza II, 38 m2, wysoki parter, 
dwupokojowe, jasna kuchnia, loggia, piwnica. Bardzo 
dobra lokalizacja – blisko przychodnia z apteką, szkoły, 
przedszkola, sklepy. Komunikacja MPK doskonała w każ-
dym kierunku. Cicha okolica, dużo zieleni. Cena 297.000 
zł. Tel. 798-351-904
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

z własną kotłownią. I poziom: salon z kominkiem i balko-
nem, kuchnia półotwartą z jadalnią, łazienka. II poziom: 
dwie sypialnie, łazienka. Mieszkanie sprzedawane wraz z 
meblami i wyposażeniem. Cena 790.000 zł. Tel. 794-307-
438, e-mail: jbski@wp.pl

Kraków, ul. Obozowa, QQ Dębniki, 56 m2, dwupokojowe z 
oddzielną kuchnią i balkonem, I piętro/ III p., blok z 2001 r. 
Do mieszkania przynależą jako część wspólna: pomieszcze-
nia gospodarcze oraz taras na dachu budynku. Podłączony 
internet, telefon, domofon. Parking pod blokiem. Teren 
zagospodarowany, spokojna okolica, dobre połączenie 
komunikacyjne. Cena 385.000 zł, e-mail: joanna.glownia@
bp.com 

Kraków, ul. Pszona, QQ trzypokojowe, nowe, wykończone, 
garaż. Cena 490.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Radzikowskiego, QQ Krowodrza, 51,3 m2, dwu-
pokojowe, oddzielna kuchnia, duża garderoba, balkon 
3,3 m2, piwnica 1,8 m2. Wszystkie media opomiarowane, 
w mieszkaniu nie ma gazu, własna kotłownia. Wspólnota 
mieszkaniowa, niski czynsz – 153 zł. W klatce schodowej 
dwie windy, przed blokiem duży parking, planowanie 
ogrodzenie osiedla. Świetna lokalizacja – blisko centrum 
– dobra komunikacja, sklepy, Makro, Ikea. Cena 360.000 
zł. Tel. 662-002-422, e-mail: anmu@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Słomczyńskiego, QQ 43 m2, dwupokojowe, I 
piętro, wysoki standard, duży balkon 8 m długości (wyjście 
z dwóch pokoi), miejsce parkingowe, piękny widok na 
panoramę Krakowa. Do mieszkania przynależy piwnica (3 
m2). Cena 330.000 zł. Tel. 600-559-018

Kraków, os. SpółdzielczeQQ , Nowa Huta, 50 m2, III piętro 
z IV, dwupokojowe, z dużą, słoneczną kuchnią, łazienką i 
loggią. Okolica zielona, spokojna, w pobliżu także przed-
szkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Cena 
270.000 zł. Tel. 600-417-528, e-mail: izolda01@wp.pl

Kraków, ul. Szlak, QQ Stare Miasto, 75,1 m2, I piętro, trzypoko-
jowe, kuchnia z jadalnią, łazienka, dwa balkony. Mieszkanie 
po remoncie, może być również na biuro. Cena 750.000 zł. 
Tel. 668-320-384

Kraków, Śródmieście, QQ Prądnik Czerwony, 58,3 m2, trzypo-
kojowe, WC osobno, loggia, zadbane, słoneczne, panora-
ma Krakowa i Tatr. Cena 380.000 zł. Tel. 880-397-580

Kraków, ul. Turniejowa,QQ  Podgórze, 73 m2, trzypokojowe 
+ miejsce parkingowe w cenie mieszkania. Osobna kuch-
nia, wyposażona, lodówka, kuchnia z piekarnikiem, okap, 
płytki, łazienka, WC, przedpokój – płytki, pokoje – panele. 
Dwa balkony, okno kuchenne + mały pokój – rolety. Za-
mieszkane tylko w 2006 r. Cena 490.000 zł. Tel. 785-555-
559, e-mail: misiek@kr.home.pl

Kraków, ul. Turniejowa, QQ Podgórze, 95 m2, blok z cegły z 
1998 r. Mieszkanie posiada cztery osobne pokoje, na pod-
łogach parkiet. Kuchnia osobna, jasna, ze spiżarką (13 m2), 
widna łazienka, osobne WC, w przedpokoju szafa wnęko-
wa z lustrami oraz pawlacze. Mieszkanie posiada loggię 
(ok. 8 m2) oraz piwnicę. W pobliżu park, place zabaw dla 
dzieci, żłobek, szkoły, basen, sklepy. Cena 530.000 zł do 
negocjacji. Tel. 503-053-854, e-mail: annape@poczta.fm 

Kraków, ul. Wrocławska, QQ kamienica, 101 m2, dwupozio-
mowe, II piętro/ II p., stan deweloperski. Cena 800.000 zł. 
Tel. 602-840-728

Kraków, ul. Wysłouchów, QQ Podgórze Duchackie, 60 m2, 
trzypokojowe z balkonem, I piętro. Do mieszkania przyna-
leżą dwie piwnice. Świetna lokalizacja, blisko przedszkole 
i szkoła, spokojna okolica, zadbane osiedle, 3 min do 
przystanku, 5 min do pętli szybkiego tramwaju. Parking 
pod blokiem. Cena 330.000 zł. Tel. 721-338-781, e-mail: 
kierownica.magda@gmail.com

BRONOWICE MAŁE

Dom piętrowy pow. 135 m2. Dz.  3,3 a. Parter: osobne wejście, 
 2 pokoje, łazienka, wc, możliwość prowadzenia dział. gosp. 

Piętro: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Parterowy budynek  
widoczny na lewym zdjęciu wchodzi w skład nieruchomości  

(pow. ok. 60m2 – do remontu).  
Tel. 504 85 23 55 (właściciel)

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl

31-444 Kraków, ul. Ładna 14
tel./fax 413-75-30, 411-75-23

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl
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Kraków, ul. Zakątek QQ trzypokojowe, 57 m2, loggia. Cena 
395.000. Tel. 694-383-222

Kraków, ul. ZamoyskiegoQQ  Stare Podgórze, 48 m2 + 5 m2 
część wspólna, II piętro, zadbana kamienica po general-
nym remoncie, C.O. – MPEC, wyposażone. Cena 1500 zł 
+ opłaty (czynsz 200 zł + gaz + prąd). Tel. 505-323-608 
(dzwonić po godz. 15)

Kraków, ul. Żuławskiego, QQ Stare Miasto, 70 m2, jasne, prze-
stronne i funkcjonalne. Salon połączony z otwartą kuchnią 
36 m2, sypialnia 11 m2, łazienka 5,5 m2 i przedpokój oraz 
antresola ok. 14 m2. Mieszkanie w całości umeblowane. 
Ogrzewanie gazowe indywidualnie ustawiane. Do mieszka-
nia przynależy piwnica oraz schowek na klatce schodowej. 
Wideodomofon, okna aluminiowe, klimatyzator, brak 
windy. Cena 610.000 zł. Tel. 601-463-320

Reda,QQ  76,1 m2, dwupoziomowe; I poziom: duży salon z 
ozdobnym kominkiem, jasna kuchnia, łazienka z pryszni-
cem z panelem do masażu, przedpokój; II poziom: dwa 
pokoje w tym jeden ze skosami, łazienka z wanną, przed-
pokój. Do mieszkania przynależy piwnica o pow. 5,6 m2. 
Cena: 439.000 zł. Tel. 796-569-944

Skawina, QQ 50 m2, dwupokojowe, na I piętrze jednopię-
trowego budynku z cegły. Jasna kuchnia, umeblowana, 
nowe okna pcv, drzwi antywłamaniowe, panele podłogo-
we, piwnica. Cena 260.000 zł. Tel. 603-782-440, e-mail: 
nummus@wp.pl

Skawina, QQ ul. Studzińskiego, 35 m2, I piętro, atrakcyjne, 
umeblowane mieszkanie TBS. Pokój, w pełni wyposa-
żona kuchnia, łazienka, przedpokój oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Nowe, kameralne osiedle 1 km od granicy 
Krakowa. W sąsiedztwie sklepy i niezbędna infrastruktura 
oraz przystanek autobusowy. Cena 105.000 zł. Tel. 600-
002-441, e-mail: skawinatbs@onet.pl 

Skierniewice, QQ 35,8 m2, IV piętro, dwupokojowe (jeden z 
balkonem). W cenie m.in.: meble kuchenne, szafa w po-
koju, szafa w korytarzu. Widok z okien m.in. na plac do 
gry w piłkę, plac zabaw. W pobliżu liczne sklepy, banki, 
przedszkola, szkoła, pływalnia miejska, siłownia, poczta, 
przychodnia zdrowia, apteka. Cena 149.000 zł. Tel. 605-
385-902, e-mail: renia9000@op.pl

Szczecin MierzynQQ , 50 m2, dwupoziomowe w budynku z 
cegły. I poziom: salon z aneksem kuchennym w drewnianej 
zabudowie, ze sprzętem AGD, łazienka z dużym oknem, z 
wanną i wc w jasnej tonacji; II poziom: sypialnia z miejscem 
na szafę; wyjście na balkon. Cena 239.000 zł. Kontakt 
e-mail: ip.mierzyn@op.pl

Świnoujście, QQ 66,5 m2, trzypokojowe, parter. Przestronne, 
funkcjonalne dla osób niepełnosprawnych, poszerzone 
drzwi, podjazd do klatki, osiedle monitorowane, 50 m od 
lasu, parking ogólnodostępny. Cena 307.000 zł. Tel. 602-
156-125, e-mail: calka.malgorzata@wp.pl

Warszawa BielanyQQ , 51 m2, ciche, glazura, terakota, w po-
kojach parkiet, przedpokój w boazerii, w bardzo dobrym 
punkcie komunikacyjnym. Cena 390.000 zł. Tel. 889-904-
299, e-mail: agaska188@wp.pl

Warszawa BielanyQQ , 166 m2, mieszkanie wykończone w 
wysokim standardzie, zabudowana kuchnia, 5 szaf wnę-
kowych, garderoba, centralny odkurzacz, ogrzewanie pod-
łogowe, duża dwuosobowa wanna z jacuzzi, dwa miejsca 
w garażu podziemnym, bezpośrednio pod mieszkaniem, 
loggia z markizą, jeden z balkonów zabudowany. Cena 1 
300 000 zł. Tel. 502-030-405, e-mail: adfilka1@o2.pl

Warszawa Praga PółnocQQ , 33,1 m2, jednopokojowe z od-
dzielną kuchnią. Budynek monitorowany, domofon, drzwi 
antywłamaniowe, licencjonowany zamek. Do mieszkania 
przynależy piwnica 3 m2. Możliwość parkowania przed 
blokiem. Jest garaż podziemny (dodatkowo płatny) i miej-
sce na wózki lub rowery. TV kablowa, kabel telefoniczny. 
Cena 265.000 zł. Tel. 503-754-573, e-mail: b.ignasiak@
bgk.com.pl

Warszawa ŚródmieścieQQ , 36 m2, dwupokojowe z kuchnią, 
na pierwszym piętrze w trzypiętrowej kamienicy w bardzo 
dobrej lokalizacji, okna na ul. Świętojańską. Lokal jest po 
remoncie generalnym, kompletnie wyposażony w meble 
wysokiej jakości. Cena 580.000 zł. Tel. 519-135-316, e-mail: 
rrb16@tlen.pl

Warszawa WolaQQ , 30 m2, pokój z oknami na wschód, kuch-
nia – na południe. Mieszkanie zadbane, zielona okolica, 
blisko CH KLIF, niedaleko CH ARKADIA. Dobra komunikacja, 
wszędzie blisko. Cena 260.000 zł. Tel. 501-010-080, e-mail: 
kostrzesia@interia.pl
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Wola Justowska,  
ul. Przyszłości

Dom wolnostojący o niepowtarzalnej  
architekturze, pow. 470 m2 plus  

3 tarasy widokowe z bezpośrednim  
widokiem na panoramę Krakowa, położony 

w otoczeniu parku krajobrazowego  
na działce 1600 m2.
Cena 2.000.000 zł

Tel. 0 660 105 522
Więcej na www.dom500.pl

DZIAŁKA 30 a  
STARY PROKOCIM  

UL. LEGIONÓW  
WZiZT NA 2000 m2 , PROJEKT  

Tel. 502 274 043
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Warszawa BielanyQQ , 51 m2, ciche, glazura, terakota w po-
kojach parkiet, przedpokój w boazerii, w bardzo dobrym 
punkcie komunikacyjnym. Cena 390.000 zł. Tel. 889-904-
299, e-mail: agaska188@wp.pl 

ok. Warszawy, QQ Gocław, 32,5 m2, 1 pokój z loggią, przed-
pokój, kuchnia i łazienka. Okolica cicha, sklepy, fryzjer, 
CH Promenada, szkoła, przedszkole, żłobek, place zabaw, 
komunikacja MZK. Cena 280.000 zł do negocjacji. Tel. 609-
810-317, e-mail: annawt03@poczta.onet.pl

Wieliczka, ZadoryQQ , 58 m2, I piętro/III p., dwupokojowe, 
oddzielna kuchnia z zabudową, łazienka, przedpokój. Rok 
budowy 1999. Do mieszkania przynależy część wspólnej 
piwnicy oraz miejsca parkingowe przed budynkiem. 
Własność hipoteczna, wspólnota mieszkaniowa. Blisko 
przedszkole, szkoły, sklepy, fitness, przystanek autobusowy, 
busy co 5 minut, 3 km od granic Krakowa. Cena 355.000 
zł. Tel. 697-809-899, e-mail: m_heba@wp.pl

okQQ . Wieliczki, 39 m2, po kapitalnym remoncie. Wszystkie 
instalacje nowe, blok ocieplony w zeszłym roku. Okna 
PCV, drzwi antywłamaniowe, parkiet, płytki, umeblowane 
i wyposażone, pralka, lodówka, meble. Cena 200.000 zł. 
Tel. 793-158-358, e-mail: marek.kapusta@poczta.fm

SPRZEDAŻ DOMY
Borne SulinowoQQ , 250 m2, działka 4,5 ha, w domu trzy 
samodzielne mieszkania. Nadaje się na mały pensjonat, 
dom spokojnej starości lub pod wynajem. Miejscowość 
wśród lasów nad jeziorem. Do mieszkań należą duże 
piwnice, strych i ogrodzona zagospodarowana działka. 
Cena 600.000 zł. Tel. 693-346-894, e-mail: ewa1964s@
interia.pl

Brzezie-ZabierzówQQ , 160 m2, działka 7 a, dom w stanie 
deweloperskim. Cena 545.000 zł. Tel. 509-013-626

GrabieQQ , 40 km od Krakowa, dom 200 m2, działka 14 a, 
dwa garaże + altana. Zadbany, wypielęgnowany ogród, 
widok z działki na góry; spokój, cisza i świeże powietrze. 
Cena 570.000 zł. Tel. 668-843-434

ok. GrójcaQQ , Worów, 280 m2, działka 1,5 ha. W skład gospo-
darstwa wchodzą: budynek mieszkalny, reprezentacyjny, 
trzykondygnacyjny o wysokim standardzie. Dojazd do 
gospodarstwa drogą asfaltową. Jest możliwość podzielenia 
ziemi na działki. Cena 990.000 zł. Tel. 510-003-828, e-mail: 
marcinek14129@wp.pl

Aby podać ogłoszenie, w treści wysyłanego SMS−a należy 
kolejno: 

1. Wpisać prefiks odpowiedni dla wybranej kategorii nieru-
chomości i transakcji (koniecznie WIELKIMI literami).

Transakcja Kategoria nieruchomości Prefiks w SMS−ie
Sprzedaż Mieszkania KRNSPMI
Sprzedaż Domy KRNSPDO
Sprzedaż Działki KRNSPDZ
Sprzedaż Inne KRNSPIN
Kupno Wszystkie KRNKUOG
Zamiana Wszystkie KRNZAOG
Wynajem Mieszkania KRNWYMI
Wynajem Domy KRNWYDO
Wynajem Inne KRNWYIN

2. Po spacji wpisać treść ogłoszenia, obowiązkowo podając lo-
kalizację, cenę i numer telefonu lub adres mailowy. Ogłoszenie 
wraz z prefiksem może zawierać maksymalnie 160 znaków.

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. 

Informacje dodatkowe:
a. Ogłoszenie ukaże się w 2 kolejnych, najbliższych wyda-

niach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

nie prowadzące działalności gospodarczej.
c. SMS nie może być wysłany z bramki internetowej ani z 

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

Szczegółowy regulamin zamieszczania ogłoszeń jest dostępny w sie-
dzibie Redakcji. Redakcja nie publikuje ogłoszeń niezgodnych z tym 
regulaminem.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości − napisz: krn@krn.pl lub zadzwoń:  
012 622 71 26.

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

Wyślij SMS na nr 7268. Koszt SMS−a: 2 zł + VAT (2,44 zł brutto)

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Ogłoszenia drobne  
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Kalwaria ZebrzydowskaQQ , Podlesie, 160 m2, działka 8,6 a, 
wolnostojący budynek mieszkalny z częścią warsztatową, 
częściowo podpiwniczony, z poddaszem częściowo za-
adoptowanym. Przez lata funkcjonował warsztat stolarski. 
Idealna lokalizacja na adaptację na działalność produkcyj-
ną, handlową lub usługową. Wszystkie media: prąd, siła, 
woda, kanalizacja, gaz. Cena 305.000 zł. Tel. 604-498-754, 
e-mail: s_ebek@poczta.onet.pl

ok. KrakowaQQ , 300 m2, działka 15 a, nowy supernowocze-
sny dom w pełni urządzony, wykończony w najwyższym 
standardzie. Garaż dwustanowiskowy, centralne nagłośnie-
nie, odkurzacz centralny, monitoring nowoczesny ogród 
z nawodnieniem. Ogród zimowy z aluminium, instalacja 
solarna. Dom na wzgórzu, ekspozycja południowa. Cena 
2.600.000 zł. Kontakt e-mail: pajb@interia.pl

ok. KrakowaQQ , Michałowice, 220 m2, działka 5 a, bliźniak 
z 2007 r., z basenem, wykończony, do zamieszkania. Cena 
1.150.000 zł. Tel. 696-600-471

Kraków, ul. BiałaQQ , Krowodrza, 62 m2, działka 3,6 ha, po-
łowa domu z 1960 r. dachówką. W skład sprzedawanej 
nieruchomości wchodzą: piwnice (62 m2), mieszkanie o 
pow. 62 m2, składające się z dwóch pokoi, 15 m2 kuchni, 
łazienki i przedpokoju. Część mieszkalna po generalnym 
remoncie, wysokie poddasze o pow. 62 m2 (ściana kolano-
wa na wys. ok. 1 m) do własnej aranżacji. Cena 510.000 zł 
do negocjacji. Tel. 507-654-478, e-mail: mieszkaniebiala1@
poczta.fm

Kraków, ul. HamerniaQQ , Wola Justowska, 380 m2, działka 
4 a. Budynek mieszkalno-usługowy, wysoki standard, wła-
sny kompleks SPA /grota solna, sauna, jacuzzi/. Obecnie 
działa jako ośrodek wypoczynkowy: 8 pokoi z łazienkami, 
kuchnia, recepcja, salka z kominkiem oraz samodzielne 
dwa pokoje, mieszkanie z aneksem kuchennym i łazienką. 
Na terenie posesji znajduje się parking, ogródek z oczkiem 

wodnym i grillem. Cena 2.600.000 zł. Tel. 501-247-155, 
e-mail: biuro@jovicolors.pl

Kraków, Nowa HutaQQ , 160 m2, działka 7 ha. Parter – 
wiatrołap, hall, salon z kominkiem, wyjście na taras i do 
ogrodu, kuchnia, jadalnia, pokój gościnny, łazienka, pom. 
gospodarcze, garaż. Poddasze: trzy duże sypialnie, pokój 
kąpielowy, duża garderoba, hall. Podgrzewane podłogi w 
kuchni, wiatrołapie, hallu, obu łazienkach, rolety antywła-
maniowe, alarm, bramy na pilota. Cena 1.050.000 zł. Tel. 
508-269-447, e-mail: megg_56@op.pl 

Kraków, OlszaQQ , dom na działce 10,5 a, prąd, woda, kana-
lizacja. Cena 900.000 zł. Tel. 12-425-10-41, 507-781-580

Kraków, ul. PrzegorzalskaQQ , Zwierzyniec, 150 m2, działka 
2,8 a, dół ok. 90 m, góra o tej samej powierzchni, minus 
skosy, co daje ok. 60 m, dodatkowe 20 m zajmuje taras 
i garaż pod nim. Bardzo ładna bryła budynku. Na dole 
są dwa wykończone pokoje, łazienka, osobna ubikacja, 
dwa przedpokoje i trzeci pokój do wykończenia. Na górze 
mogą być dwa lub trzy pokoje, zależnie od potrzeb. Z góry 
rozciąga się piękny widok na Wisłę. Cena 570.000 zł. Tel. 
504-120-162

LanckoronaQQ , 30 min. od Centrum Krakowa, powierzchnia 
ok. 240 m2, działka widokowa, 18,5 a; parter luksusowo 
wykończony, poddasze w stanie deweloperskim, garaż w 
budynku. Cena 780.000 zł. Tel. 511-720-282

ok. Lęborka, DziechlinoQQ , 134 m2, salon 36 m2, działka 0,3 
a, położony w pięknej wsi z widokiem na lasy i pola, 4 km 
do jeziora Krępkowice. Budynek i działka nie są obciążo-
ne hipoteką. Cena 500.000 zł. Tel. 602-698-532, e-mail: 
portofino0@op.pl

LublinQQ , Jakubowice Konińskie, 350 m2, działka 1 ha. Par-
ter: hall, kuchnia, salon, pokój, łazienka, kotłownia, garaż 
na dwa samochody. Piętro: hall, cztery pokoje, łazienka. 
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Sprzedam dom w zabudowie  
bliźniaczej w centrum Wisły 

Piętrowy, 108 m2, na pięknej widokowej działce,  
bez remontu, do zamieszkania. Chętnie w rozliczeniu 

dwupokojowe mieszkanie (do II p.) w Krakowie.
Tel. 033-858-39-02

Wieliczka
Wolno stojący 210 m2
Do zamieszkania, nowy, wykończony 
wewnątrz i na zewnątrz.
Działka widokowa, ogrodzona,  
zagospodarowana 10 a
Sprzeda właściciel. Cena 870.000 zł
Tel. 0508 32 46 15 

Działka w atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycję mieszkaniową w Katowicach  
– Ligocie (obrzeże Brynowa). Uzbrojona, o pow. 5,6 a teren płaski o regular-

nym kształcie. Bardzo dobry dojazd. Cicha i spokojna okolica.
Dla zdecydowanego Klienta dysponujemy Koncepcją Architektoniczną  

na budynek wielorodzinny o powierzchni użytkowej 615 m².

Cena: 330.000 PLN
Tel. 605 877 476

OFERTA  
DLA  

INWESTORA
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Wykonane tynki i gładzie, docieplenie poddasza, wylew-
ki, ogrzewanie CO piecyk dwufunkcyjny z zasobnikiem, 
wkład kominkowy z płaszczem wodnym, elektryka, alarm, 
instalacja odgromowa. Cena 890.000 zł do negocjacji. Tel. 
514-564-367, e-mail: edachphu@wp.pl 

ok. Michałowic, MasłomiącaQQ , 160 m2, działka 8,3 a, ok. 
10 km od centrum Krakowa. Domy w stanie deweloperskim 
(jeden jest wykończony całkowicie wewnątrz), z zewnątrz 
wykończone (drewno, kamień). Cena: dom 145 m2 – 725 
000 zł, dom 160 m2 – 795 000 zł, dom 160 m2 – 795 000 
zł. Cena 795.000 zł. Tel. 790-551-316, e-mail: a.bieniecka@
saritor.com

gm. MichałowiceQQ , 148 m2, działka 6,5 a ogrodzona i 
zagospodarowana. Nowy, wykończony: kominek, alarm, 
rolety, kuchnia z AGD, wykończona łazienka. Cena 650.000 
zł. Tel. 600-913-814

Michałowice-KomoraQQ , 180 m2, działka 4 a, enklawa kil-
ku domów, na zamkniętym, strzeżonym osiedlu. Wysoki 
standard, wykończony, urządzony, do zamieszkania. Cena 
900.000 zł. Tel. 509-828-437, 602-648-464. 

Michałowice-KomoraQQ , 245 m2, nowy, luksusowy, do 
zamieszkania, oryginalny ogród z kaskadami. Ogrodze-
nie z kamienia w rozliczeniu możliwe mieszkanie. Cena 
1.200.000 zł. Tel. 12-357-14-89 (wieczorem).

Michałowice-KsiążniczkiQQ , 6 km od Krakowa; dom 176 m2, 
stan surowy otwarty. Działka 8,3 a, widokowa, południo-
wa. Media: prąd, woda, telefon – na działce. Prąd i gaz 
opłacone, tylko podłączać. Cena 440.000 zł. Tel. 601-
400-105

MogilanyQQ , 163 m2, działka 21 a z lasem, dom w zabu-
dowie bliźniaczej, wykończony, do zamieszkania. Teren 
ogrodzony, kostka, bramy na pilota, piec kondensacyjny, 
ogrzewanie podłogowe, piękny widok, super lokalizacja. 
Cena 760.000 zł. Tel. 601-803-540

MogilanyQQ , ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, 10 a, nowy, 
wykończony, alarm, rolety, kamery, teletechnika, pięć 
pokoi, dwie łazienki, garaż. Cena 1.259.000 zł. Tel. 606-
400-808

Myślenice/Polanka, QQ 375 m2 z częścią usługową (moto-
ryzacja), działka 12 a, możliwa zamiana na mieszkanie w 
Krakowie. Cena 590.000 zł. Tel. 508-008-308.

NiepołomiceQQ , 100 m2, działka 1,1 ha, dom z budynkiem 
gospodarczym, przy drodze asfaltowej. W pobliżu znajduje 
się centrum handlowe, ośrodek zdrowia, apteka, przed-
szkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, poczta itp. Bliska 
odległość do Puszczy Niepołomickiej i okolicznych lasów. 
Cena 750.000 zł. Tel. 696-087-526, e-mail: ssekunda@
interia.pl

Ogłoszenia drobne  
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Oświęcim, QQ 150 m2, działka 18 a. Dom komfortowy, z lat 
90.; parter: kuchnia + salon z kominkiem + dwa pokoje 
+ dwie łazienki; poddasze: trzy pokoje + łazienka. Cena 
600.000 zł do negocjacji. Tel. 33-842-56-97

SkawinaQQ , 216 m2, działka 5,24 a, sześć pokoi, dwie łazienki, 
salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. Budynek wy-
konany w wysokim standardzie z najlepszych materiałów. 
Działka ogrodzona z bramą automatyczną. Wyjątkowo ci-
che miejsce. Posiada certyfikat energetyczny. Cena 695.000 
zł. Tel. 515-101-301, e-mail: iwana@onet.pl

SuchodółQQ , 130 m2, działka 82 a, koszt przepisu ponosi 
kupujący – ok. 8000 zł. Cena 350.000 zł. Tel. 683-712-167, 
e-mail: bak-a@wp.pl

Sulejówek,QQ  Ratajewo, 154 m2, działka 4,25 a, pół bliźniaka 
w stanie surowym (projekt „Klasyka 2”) z ładną działką 
o pow. 425 m2, w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. 
Parter: wiatrołap, hall, kuchnia, salon z kominkiem, wc, 
pokój, pomieszczenie gospodarcze, garaż. Piętro: sypialnia 
z garderobą, trzy pokoje, łazienka; strych. Cena 550.000 
zł. Tel. 601-384-585, e-mail: gm.bh@wp.pl

ok. Szczytna -QQ  Witowo, 135 m2, działka 6 a, do najbliższego 
jeziora ok. 500 m. Nieruchomość znajduje się bezpośrednio 
nad rozlewiskiem wodnym o powierzchni ok. 1 ha. Zabudowa-
nie ma status budynku gospodarczego. Wszelkie formalności 
niezbędne do zaadaptowania lokalu na budynek mieszkalny 
dopełnię bezzwłocznie bez dodatkowych opłat. Cena 40.000 
zł. Tel. 883-650-207, e-mail: andrzej_sobieski@wp.pl

ok. Torunia, QQ Brzezinko, 120 m2, działka 40 a, przebudo-
wany w 2004 r. Do wykończenia została elewacja budynku 
oraz jedno pomieszczenie wewnątrz. Do oferty wchodzi 
także ziemia o pow. 30 a, którą można przekształcić w 
działkę budowlaną. Cena 320.000 zł. Tel. 601-752-276, 
e-mail: gacek278@wp.pl

gm. Wieliczka, QQ 160 m2, działka widokowa 9 a. Parter: 
gabinet, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, garaż; 
poddasze: cztery sypialnie, łazienka. Dach kryty dachówką 
Creaton, dojazd drogą asfaltową, blisko Wieliczki. Cena 
370.000 zł. Tel. 601-503-164.

Wieliczka QQ - Koźmice Wielkie, dom z cegły do remontu, 
ok. 80 m2, działka 88 a. Cena 190.000 zł, bezpośrednio. 
Tel. 508-008-308

gm. WieliczkaQQ , Mietniów, 145 m2, działka 10,14 a, dom 
częściowo wykończony, ocieplony, otynkowany z zewnątrz, 
instalacja wewnętrzna gazowa, elektryczna. Media: gaz 
– doprowadzony i rozprowadzony, prąd i woda – dopro-
wadzone do budynku. Parter: salon, kuchnia, łazienka, 
hall, wiatrołap, pomieszczenie gospod., garaż; poddasze: 
cztery sypialnie, garderoba, łazienka. Cena 420.000 zł. Tel. 
501-650-350, e-mail: mietniow@interia.pl

Wielka Wieś, QQ 8 a, cała budowlana, widokowa, nieuzbro-
jona. Cena 230.000 zł. Tel. 603-448-323 

Wrząsowice,QQ  152 m2, działka 5 a, w stanie deweloper-
skim PLUS, czyli posiada: okna, drzwi wejściowe, bramę 
garażową segmentową, automatycznie otwieraną, ocie-
plenie budynku wraz z elewacją i zewnętrznymi tynkami, 
ogrodzenie, brama wjazdowa, fotokomórki. Instalacje: 
wewnętrzne, gazowa, elektryczna, alarmowa, telewizja, 
domofon. Parter: wiatrołap, komunikacja, kuchnia, spi-
żarnia, salon, WC, garaż, pomieszczenie gosp. Piętro: 
komunikacja, trzypokojowe, łazienka. Cena 499.000 zł. 
Tel. 514-131-413

gm. Zielonki, QQ Korzkiew – Grębynice, pow. użytkowa z 
garażem 151 m2, dom w zabudowie bliźniaczej. Stan 
deweloperski – piec, grzejniki, instalacje, tynki, stolarka. 
Działka 5,85 a, widokowa lokalizacja. Cena 610.000 zł. Tel. 
664-091-281, e-mail krzysztof.pulchny@op.pl

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Alwernia, QQ sześć działek 10 a, budowlanych lub w całości 60 a, 
w centrum. Warunki zabudowy jednorodzinnej, media, 
dojazd asfaltem. Cena 8000 zł, w całości do negocjacji. 
Tel. 887-542-204

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

KRAKÓW-ŚRODMIEŚCIE 
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

w budynku 3 rodzinnym, ogródek 100 m2,  
wykończone, do zamieszkania,

cena 380 000 zł
Informacje tel. 502 021 434, 012 411 62 11

Sprzedam nowe domy:
Kraków - Sidzina,  
ul. Petrażyckiego.
Gaj - gm. Mogilany, ul. Zadziele

Telefon 602 755 654
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ok. Bydgoszczy, QQ Samociążek, 11,3 a, uzbrojona, ok. 300 
m od Zalewu Koronowskiego, sąsiedztwie las i czysta 
przyroda, teren płaski. Cena 155.358 zł. Tel. 600-925-149, 
e-mail: kjonczek@gmail.com

ok. Ełku, QQ Ciernie, 30,12 a, nad jeziorem Dybowskim (39,3 
m linii brzegowej), oddalona od Ełku o 17 km, dojazd drogą 
asfaltową, a następnie utwardzoną, podciągnięty do granic 
działki prąd i woda. Możliwość ubiegania się o ustalenia 
warunków zabudowy gospodarczej. Cena 135.540 zł. Tel. 
32-248-46-90, e-mail: atw_malocha@op.pl

Głogoczów, QQ 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu stary las, 
nowe domki jednorodzinne i nowo powstające apartamen-
towce. Droga asfaltowa, woda, gaz, na prąd przyznane są 
już warunki podłącza. W pełni uzbrojona, 250 m od Zako-
pianki. Zdjęcia na e-mail. Aktualny plan zagospodarowania. 
Lub zamienię na mieszkanie w Krakowie. Cena 175.000 zł. 
Tel. 606-157-551, e-mail: boguslawput@wp.pl 

Gorzyczki, QQ 12,6 a, budowlana o wymiarach ok. 19,5 x 64, 
dojazd drogą asfaltową, sąsiedztwo domków jednorodzin-
nych. Media do podłączenia. Blisko do kąpielisk w Olzie. 
Cena 38.000 zł do niewielkiej negocjacji. Tel. 508-064-036, 
e-mail: lucek5103@onet.eu

Jaworzno, QQ Pieczyska, 26,5 a, nad rzeką w okolicach 
lasów, w cichej spokojnej dzielnicy. Działka w kształcie 
zbliżonym do kwadratu. Dostępność mediów przy działce. 
Cena 199.000 zł. Tel. 608-812-889, e-mail: knapik.anna@
wp.pl

gm. Jerzmanowice – Gotkowice, QQ trzy działki: budowlano-
rolna 48,8 a, rolna 56,2 a i komercyjna 2 a, przy drodze na 
Olkusz, na dużą podświetlaną reklamę. Tel. 12-357-14-89 
(wieczorem)

KarpaczQQ , 29,3 a, w strefie pośredniej miasta, w zasięgu 
mediów miejskich – sieć wodociągowa, energetyczna, 
telefoniczna, sanitarna. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony na 
cele usług turystycznych i komercyjnych. Tel. 655-174-124, 
e-mail: dorota.koszykowska@agro-handel.com.pl

Kielce, QQ centrum, 12 a, warunki zabudowy pod budy-
nek mieszkaniowo-usługowy o pow. ok. 3500 m2. Cena 
1.500.000 zł. Tel. 602-722-524, e-mail: fhkrzysztof@
interia.pl

Konary, QQ 20 a, w całości budowlana, w kształcie trapezu 
(41 x 49), z widokiem na Kraków, Las Wolski (Klasztor Ka-
medułów); prąd na działce, woda i gaz obok. Cena 11.000 
zł/a. Tel. 12-427-04-70, 602-740-010

Kraków, ul. Agatowa QQ Podgórze, 1,13 a, deweloperska 
pod budownictwo wielorodzinne na pięć domów. Możli-
wość przygotowania całej inwestycji do pozwolenia. Cena 
3.250.000 zł. Tel. 608-120-777, e-mail: reknowegen@
interia.pl

Kraków, ul. EmausQQ , Wola Justowska, Zwierzyniec, 16,4 
a (35 x 45 m), w spokojnej okolicy z dużą ilością zieleni. 
Posiada dwie WZ na dom w zabudowie bliźniaczej oraz 
na dom jednorodzinny. W obu przypadkach powierzchnia 
zabudowy wynosi około 320 m2. Prąd i kanalizacja na 
działce, woda i gaz w ulicy. Cena 2.100.000 zł. Tel. 691-
524-511, e-mail: mdworzanski@gmail.com

Kraków, Wola Justowska QQ ul. Astronomów, rolna, wym. 
30 m x 220 m, widok na obserwatorium astronomiczne, 
położona na najwyższym wzniesieniu w Krakowie, koło 
Lasu Wolskiego. Cena 1.200.000 zł. Tel. 501-249-249

Książniczki,QQ  62,46 a (wym. 80 m x 76 m), pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową. Media w działce: prąd, woda, 
gaz, kanalizacja, telefon. Cena 1.186.740 zł. Tel. 601-
440-328

Maciejowice,QQ  44 a, bud.-rolna, blisko Krakowa, dobry 
dojazd, piękna okolica, aktualny plan, szer. 30 m, media 
w granicy. Cena 275.000 zł. Tel. 609- 664-848

Modlnica,QQ  20 a, budowlana, ok. 10 km od Krakowa. Ist-
nieje możliwość sprzedaży 10 a – cena 25.0000 zł/a, 20 a – 
430.000 zł. Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl

Mogilany,QQ  Włosań, 30 a, wym. ok. 70 m x 40 m, delikatnie 
schodząca w las. Działka w trakcie przekształcania na bu-
dowlaną. Dojazd drogą asfaltową, a ostatnie 50 m drogą 
utwardzoną. Cena 290.000 zł. Tel. 696-419-640, e-mail: 
bl4d3@interia.pl

gm.QQ  Mogilany, Gaj, piękne, uzbrojone działki budowlane. 
Do centrum Krakowa tylko 12 km, komunikacja miejska. 
Cena od 25.000 zł/a do negocjacji. Tel. 603-985-846

ok. Mszany Dolnej, QQ komercyjno-budowlana, 0,16 ha, na 
hotel, restaurację, dom weselny, myjnię, parking, bar, stację 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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gmina JERZMANOWICE

GOTKOWICE  
przy trasie Kraków – Olkusz.

Działka budowlana o powierzchni 10 a  
położona przy dojazdowej drodze asfaltowej 

do trasy olkuskiej ok. 15 km od Krakowa.  
Prąd na działce, inne media w drodze obok. 

Cena 140 000 zł 
Informacje tel. 501 436 937
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nowicz@neostrada.pl 

SPRZEDAŻ INNE
Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice Go-
rzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się dwa domy 
(1 – budownictwo przedwojenne, 2 – lata 90.), budynek 
gospodarczy, trzy szklarnie o łącznej pow. 1400 m2 oraz 
staw. Dom piętrowy, w idealnym stanie, z pełnym umeblo-
waniem oraz wyposażeniem. W cenie również 3 ha pola. 
Gospodarstwo nadaje się na prowadzenie agroturystyki, 
jest to idealne miejsce na rekreację i odpoczynek. Cena 
800.000 zł. Tel. 501-054-104

Kamienica, QQ Kamienna Góra, centrum miasta, 539,5 m2, 
działka 1,6 a. Obiekt idealny na cele biurowe, użytkowe, 
handlowe. Kamienica jest piętrowa, podpiwniczona z 
poddaszem, w bardzo atrakcyjnym punkcie miasta, 50 m 
od centrum, obok ZUS-u, Banku Zachodniego oraz parku. 
W pobliżu jest również szkoła. Cena 1.250.000 zł. Tel. 607-
460-633, e-mail: inglotto@wp.pl

Lokal, Kraków, Dąbie, QQ Śródmieście, 82 m2 na cichą dzia-
łalność lub dla dwóch rodzin. Cztery pokoje, kuchnia, dwa 
przedpokoje, dwie łazienki, dwa wejścia, dwie loggie, dwie 
piwnice, dwa miejsca postojowe + garaż. Cena 630.000 
zł. Tel. 509-194-085

LokalQQ , Kraków, ul. Grzegórzecka, rejon Galerii Kazimierz, 
270 m2, parter i piwnica, hipoteczne, kamienica. Cena 
799.000 zł. Okazja. Tel. 666-34-88-15 

Lokal handlowyQQ , Kraków, Borek Fałęcki, 30 m2, 2006 rok, 
ładny, drewniany, wolno stojący, dach z blachy ocynkowa-
nej trapezowej. Wyposażony: WC, internet, klimatyzacja, 
woda, prąd. Okna i drzwi witrynowe. Pawilon znajduje się 
na placu handlowym „Borek”. Cena 35.000 zł. Tel. 601-
424-550, e-mail: jacneb@wp.pl

benzynową. Zjazd drogą krajową, media na działce. Cena 
7000 zł/a. Tel. 12-415-22-97

ok. Myślenic,QQ  Jawornik, 12,5 a, budowlana, płaska, lekko 
pochylona w kierunku południowym, o wymiarach szer. 
22 m i dł. 52 m. Dojazd do działki drogą utwardzoną. 
Media: prąd, woda, gaz do podciągnięcia około 80 m. W 
okolicy sklep, punkt apteczny, ośrodek zdrowia, szkoła, 
gimnazjum, przedszkole w odległości około 1 km. Cena 
130.000 zł. Tel. 660-612-325, e-mail: afurgala@mp.pl

Niepołomice, QQ 10,16 a, płaska działka budowlana o 
wymiarach 42 m x 24 m w spokojnej okolicy, 2 km od 
centrum. Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz, telefon w 
bezpośrednim sąsiedztwie działki. Cena 157.325 zł. Tel. 
607-757-885, e-mail: agrraf@gmail.com

ok. Ojcowa, QQ 62 a, budowlano-rolna. Cena 300.000 zł. Tel. 
503-307-857, 0508-156-149 

Sidzina k. Skawiny QQ budowlana, 17 a, dobra lokalizacja 
pod działalność gospodarczą. Cena 18.000 zł/a. Tel. 506-
349-093

Szczyglice,QQ  50 a, budowlana, M1U – budownictwo miesz-
kaniowe, usługi, przy drodze Kraków – Balice. Szerokość: 
170 m x 42 – 27 m, z możliwością zabudowy szeregowej 
lub bliźniaczej. Teren zabudowy jednorodzinnej, spokojny, 
z infrastrukturą, media w drodze: kanalizacja, prąd, gaz, 
woda. Cena 1.300.000 zł. Tel. 504-940-997, e-mail: kkin-
ga02@gmail.com

gm. Świątniki Górne, QQ Rzeszotary, 9 a, przy drodze asfalto-
wej. Media: prąd, woda, gaz – w granicy działki. Działka w 
spokojnej i bezpiecznej okolicy, szybki dojazd do Krakowa. 
Cena 145.000 zł. Tel. 510-554-755

gm. Wielka Wieś, QQ Szyce, 10,6 a, budowlana, ogrodzona, 
dojazd drogą asfaltową, media w granicy + kanalizacja. 
Cena 240.000 zł do negocjacji. Tel. 600-336-480

ok. Włocławka, QQ Kłóbka, 1,7 ha, siedliskowa, w sąsiedz-
twie Skansenu Ziemi Kujawskiej. Dwa budynki 58 m2 i 80 
m2 z poddaszem, co olejowe, wodociąg wiejski, dojazd 
utwardzony. Wspaniałe miejsce na agroturystykę, zajazd 
itp. Cena 420.000 zł. Tel. 667-016-333, e-mail: mherma-

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ

NOWY DOM
WŁAŚCICIEL
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Woj. lubuskie, okolice Gorzowa Wlkp.

GOSPODARSTWO OGRODNICZE - dwa domy, 
budynek gospodarczy, trzy szklarnie o łącznej 

pow. 1400 m2 oraz staw. Cena 800.000 zł. 
Tel. 501-054-104

Marina motorowodna, QQ Szczecin, 500 m2, działka 40 a, 
działka 4000 m2 z dostępem do rzeki Regalica, pomosty, 
slip w budowie. Hala wysoka 7 m - 250 m2, hala magazyno-
wa 150 m2, biura 100 m2, dwa garaże. Drogi wewnętrzne 
i parkingi utwardzone. Całość ogrodzona i dozorowana. 
Dodatkowo domek 30 m2 z garażem – może służyć jako 
mieszkanie służbowe. Cena 1.800.000 zł. Tel. 601-785-941, 
e-mail: pakuz@wp.pl

Pawilon gastronomiczny, QQ Świnoujście, promenada 
nadmorska, ok. 50 m od plaży. Obiekt składa się z 40 m2 
ogródka piwnego i kuchni o powierzchni 20 m2. Lokal 
posiada wszelkie niezbędne odbiory sanepidu. Wyposa-
żenie w cenie. Cena 140.000 zł. Tel. 506-098-099, e-mail: 
adam@dwi.pl

Restauracja, QQ Kraków, ok. ul. Szerokiej, Kazimierz, 160 
m2, prosperująca, do 70 osób, dodatkowo latem ok. 30 
w ogródku. Restauracja posiada grono stałych klientów, 
współpracuje z organizatorami turystyki. Do przejęcia ze 
stałą załogą oraz wszelkimi umowami. Miesięczny czynsz 
za wynajem lokalu to 6000 zł, odstępne za wyposażenie 
do ustalenia. Tel. 798-372-092, e-mail: restauracja4@
gmail.com

KUPNO
Dom, QQ do remontu lub stan surowy zamknięty, okolice 
Myślenic, Gdowa, Rabki, Lubomierzu, Porębie Wielkiej, 
Makowie Podhalańskim. Tel. 12-638-00-56

Mieszkanie QQ o powierzchni 40–60 m2, nowe budownictwo, 
z dobrą komunikacją, wykluczony parter oraz Nowa Huta. 
Tel. 0502-176-005 

Mieszkanie, QQ trzy-, czteropokojowe w Krowodrzy, w niskim 
bloku. Tel. 604-291-879

Mieszkanie, QQ Sopot, Dolina Gołębiewska, od 52 m2 do 52 
m2, dwupokojowe w dobrym stanie, nie od strony Al. Nie-
podległości. Miejsce garażowe, balkon oraz piwnica – mile 
widziane. Cena 500.000 zł. Tel. 602-418-454

Strych, QQ do adaptacji w centrum Krakowa. Tel. 509-779-
452

ZAMIANA

Działkę, QQ gm. Kocmyrzow - Luborzyca, 44 a budowlano-rol-
na na strych do adaptacji w Krakowie. Tel. 609-664-848

Mieszkanie, QQ Gdańsk, 38 m2, V piętro/X p., dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, balkon, hipoteczne, blisko morza za-
mienię na Kraków lub okolicę. Tel. 517-401-771

WYNAJEM
MIESZKANIA

GdańskQQ  Morena, 51 m2, dwupokojowe. Mieszkanie czę-
ściowo umeblowane, kuchnia w zabudowie z piekarnikiem, 
płytą i lodówką. W przedpokoju i sypialni szafy wnękowe. 
Do mieszkania należy również taras o pow. 42 m2 i ogródek 
10 m2 z widokiem na Gdańsk. Osiedle kameralne, spokojne, 
strzeżone. Cena 1300 + opłaty licznikowe. Tel. 600-378-
642, e-mail: pamichna@wp.pl 

Gdynia GrabówekQQ , 57 m2, nowoczesne mieszkanie w 
nowo wybudowanym apartamentowcu, salon z aneksem 
kuchennym, wszystko w mieszkaniu nowe, całkowicie 
umeblowane i wyposażone, balkon, garaż podziemny już 
w cenie, winda zjeżdża do garażu, ochrona 24h i moni-
toring. Cena 2300 zł + media. Tel. 500-435-482, e-mail: 
jakub.b200@wp.pl

Katowice KoszutkaQQ , 110 m2, przestronne, jasne mieszkanie 
zajmujące jedną kondygnację willi z ogrodem. Niezależ-
ne wejście, trzy samodzielne, duże pokoje, wyposażona 
kuchnia z jadalnią, łazienka, przedpokój, balkon. Dosko-
nała lokalizacja – 5 minut pieszo do centrum miasta, do 
najbliższego przystanku autobusowego 50 m. Cena 3000 
zł. Tel. 600-313-602, e-mail: joanna.nalecz@gmail.com

Kraków, ul. Bobrzyńskiego QQ Ruczaj, 51 m2, dwupokojowe 
z aneksem kuchennym, łazienka, wc, widokowy balkon, 
super komfort, w pełni umeblowane, monitoring i ochro-
na. Cena 1200 zł + media. Tel. 504-405-609

Kraków, ul. Bobrzyńskiego, QQ Ruczaj, 43 m2, komfortowe, 
nowe mieszkanie, umeblowana łazienka. Tel. 500-216-311, 
e-mail: l.pelc@wp.pl

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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Kraków, ok. Bonarka City Center, QQ 53 m2, dwupokojowe, 
komfortowe, w pełni wyposażone, w cenie garaż. Cena 
2000 zł + media. Tel. 600-078-267

Kraków, ul. Borkowska,QQ  Borek Fałęcki, 48 m2 z dużym 
balkonem. Kuchnia w pełni wyposażona, w przedpokoju 
bardzo duża szafa wnękowa. Mieszkanie w stanie ide-
alnym. Czynsz wynosi 320 zł i zawiera opłaty za wodę i 
ogrzewanie c.o. Cena 1100 zł. Tel. 606-728-882, e-mail: 
anita8p@poczta.fm

Kraków, ul. Bronowicka, QQ 51,9 m2, w apartamentowcu 
Villa Verona, I piętro, dwupokojowe, balkon, miejsce w 
garażu podziemnym. Komfortowe, w pełni umeblowane 
i wyposażone. Cena 2100 zł +czynsz +opłaty. Tel. 608-
525-372, e-mail: kpmar@op.pl 

Kraków, ul. Chmieleniec,QQ  Podgórze, Ruczaj, 36 m2, 
wysoki standard wykończenia. Kuchnia umeblowana, 
z kuchenką elektryczną i lodówką, w przedpokoju ob-
szerna szafa. Duży balkon – 8 m2. Zadbane, nowocze-
sne osiedle z pełną infrastrukturą; dogodny dojazd do 
centrum. Cena 1100 zł. Tel. 607-082-832, 12-269-05-29, 
e-mail: djmagda@op.pl

Kraków, ul. Daszyńskiego, QQ 64 m2, trzypokojowe, ume-
blowane i wyposażone, po generalnym remoncie. Widna 
kuchnia, oddzielne WC, atrakcyjna lokalizacja, 10 min 
pieszo: Rynek Główny, dworce PKP i PKS, Bulwary Wiślane, 
Galeria Kazimierz, kompleks sportowy. Cena 1700 zł + 
media. Tel. 515-726-273

Kraków, ul. Dożynkowa, QQ Krowodrza, 135 m2, działka 
12 a, samodzielna połowa domu + garaż. Mieszkanie 
komfortowe: salon z kominkiem + trzy sypialnie; duża, 
jasna kuchnia, łazienka, wc hall; całość umeblowana i 
wyposażona w sprzęt AGD i RTV. Cena 2000 zł + media. 
Tel. 668-318-877

Kraków, ul. Grota Roweckiego,QQ  Ruczaj, 53 m2, piękny 
taras, dwupokojowe, osobna kuchnia i łazienka. Możliwość 
wynajęcia od 1 lutego. Cena 1600 zł + media + czynsz. 
Tel. 880-649-046, e-mail: anetowy@tlen.pl 

Kraków, ul. Grzegórzecka, QQ „Wiślane Tarasy”, 56 m2, dwu-
pokojowe, kuchnia, łazienka, balkon. Mieszkanie jest nowe, 
zaprojektowane przez architekta wnętrz, z widokiem na 

Wisłę. Cena 1700 zł + czynsz + media. Tel. 509-779-452 
(kontakt codziennie do godz. 13)

Kraków, ul. Kalwaryjska, QQ Podgórze, 44 m2, I piętro, dwupoko-
jowe z balkonem, komfortowe, klimatyzowane, podwyższony 
standard. Mieszkanie znajduje się w nowo wyremontowanej 
kamienicy z własną kotłownią sterowaną elektronicznie. Do-
godna lokalizacja – w pobliżu sklepy, przedszkole, park, basen, 
restauracje, CH Bonarka, strzeżony parking. Cena 1600 zł + 
opłaty. Tel. 602-505-652, e-mail: cristoo@wp.pl

Kraków, ul. Kalwaryjska,QQ  Śródmieście, Podgórze, 39,5 
m2,+ taras 30 m2, I piętro w prestiżowym budynku „Flowers 
Residence”. Komfortowe, wyposażone w zabudowaną 
kuchnię, pralka automatyczna w łazience, w przedpokoju 
szafa. W cenie miejsce parkingowe w garażu podziemnym. 
Cena 1600 + czynsz i media. Tel. 791-250-585, e-mail: 
apartkrakow@onet.eu 

Kraków, ul. Kasztelańska, QQ ok. 80 m2, samodzielne piętro 
domu jednorodzinnego z oddzielnym wejściem. Trzy-
pokojowe, łazienka, kuchnia, garderoba, pralnia, dwa 
balkony, oddzielne media. Cena 2500 zł + media. Tel. 
602-840-728 

Kraków, ul. Kijowska/ Kazimierza Wielkiego,QQ  Krowodrza, 
47,3 m2. W pełni umeblowany, dwupokojowy apartament 
z balkonem i aneksem kuchennym na XII piętrze w strze-
żonym wysokościowcu. Kuchnia w pełni wyposażona w 
sprzęt AGD – lodówka, zamrażarka, zmywarka, kuchenka i 
piekarnik. Łazienka: kabina prysznicowa, pralka, umywalka, 
toaleta. Cena 1950 zł. Tel. 601-439-141, e-mail: joanna@
familyzygmunt.eu

Kraków, ul. Kremerowska, QQ 55 m2, apartament po kapi-
talnym remoncie w 2007 roku, w pełni urządzony: pralka, 
lodówka, zmywarka, tv, sat, dvd, internet. Ogrzewanie 
mpec, okna pcv, drzwi Gerda, alarm itd. Cena 2000 zł. Tel. 
606-950-011, e-mail: talagier@op.pl

Kraków, ul. Królowej Jadwigi, QQ Salwator, 37 m2, pokój 
dzienny, łazienka, przedpokój i kuchnia oraz balkon. Wy-
posażone w podstawowe meble i sprzęty, bardzo blisko 
tereny zielone – Błonia, Wisła. Cena 1150 zł + opłaty (ok. 
220 zł). Tel. 791-212-120, e-mail: d.lis@onet.pl 

Kraków, ul. L. RydlaQQ , 54 m2, dwupokojowe, II piętro/V p., 
winda. Nowe, umeblowane, kuchnia osobno (zabudowa-

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, ul. Na Błonie 54
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na). Drzwi antywłamaniowe, wideomofon, balkon, teren 
ogrodzony, monitoring. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 
1800 zł + czynsz + prąd. Garaż 200 zł. Tel. 12-636-29-66, 
501-276-930

Kraków, ul. Meiselsa, QQ Stare Miasto, 60 m2, apartament w 
nowej nadbudowie kamienicy, salon z aneksem kuchen-
nym, sypialnia, gabinet, łazienka i przedpokój. W pełni 
umeblowany i wyposażony w sprzęt AGD. Cena 2600 zł + 
czynsz 150 zł + media (woda, prąd, gaz, śmieci). Kaucja 
2600 zł. Tel. 723-333-995, e-mail: p44@simplusnet.pl

Kraków, ul. Miłkowskiego, QQ Dębniki-Ruczaj, 40 m2, dwupo-
kojowe z wyposażonym aneksem kuchennym, z balkonem. 
Nieumeblowane. Mieszkanie w apartamentowcu, monito-
rowane z całodobową ochroną. Lokalizacja z wyśmienitą 
komunikacją i infrastrukturą. Cena 1400 zł + media. Tel. 
505-136-627

Kraków, Pl. Na Groblach, QQ 74 m2, salon z kominkiem, 
kuchnia z jadalnią, sypialnia z garderobą, taras; po re-
moncie, jasne, ciepłe. Cena 2300 zł (czynsz 190 zł). Tel. 
605-236-970

Kraków, os. Na Kozłówce, QQ Podgórze, 44 m2, dwupokojo-
we, w mieszkaniu jest pralka, lodówka. Cena 1200 zł. Jest 
możliwość podłączenia internetu i telefonu. Tel. 691-981-
107, e-mail: agalato@o2.pl

Kraków, os. Piastów, QQ 39 m2, jasna kuchnia, loggia, moż-
liwość uaktywnienia internetu i kablówki. Mieszkanie 
umeblowane, wyposażone (pralka, lodówka) i odświeżone. 
Blisko komunikacja miejska, łatwość parkowania, wokoło 
tereny rekreacyjne. Na osiedlu: supermarkety, plac targowy, 
szkoły, żłobek, przedszkola, poliklinka. Cisza i mili sąsiedzi. 
Cena 985 zł + czynsz + media. Tel. 691-384-210, e-mail: 
mlabuz1@poczta.onet.pl

Kraków, al. Pokoju, QQ Grzegórzki, 38 m2, 300 m od ron-
da Grzegórzeckiego, dwupokojowe, kuchnia, łazienka, 
balkon. Dwie szafy zabudowane, kuchnia umeblowana, 
pozostałe meble we własnym zakresie. Cena 1650 zł + 
media. Tel. 696-164-585

Poszukuję do wynajęcia QQ kawalerki od stycznia 2010 r. 
w dzielnicach Bronowice, Mydlniki, Prądnik, Krowodrza, 
Łobzów. Cena do 1200 zł (z opłatami). Tel. 880-436-615 
– tylko bezpośrednie oferty

Kraków, ul. Starego Dębu,QQ  Bronowice Wielkie, 64 m2, 
komfortowe, na kameralnym osiedlu, 300 m od głów-
nej ulicy Pasternik. Osiedle Pasternik ze wszystkich stron 
otoczone jest zielenią, a od strony północnej graniczy z 
lasem. Do mieszkania przynależy miejsce postojowe oraz 
komórka lokatorska. Kwota wynajmu: 1900 zł + czynsz + 
prąd. Cena 1900 zł. Tel. 668-095-509, e-mail: malgorzata.
wilk@me.com

Kraków, ul. Starowiślna, QQ 36 m2 + antresola 10 m2, dwu-
pokojowe, aneks kuchenny, wysoki standard, wyposażone. 
Cena 1600 zł + czynsz 115 zł + media. Tel. 606-223-346

Kraków, ul. Wesele, QQ Bronowice, 57 m2, dwupokojowe. 
Rozkład pomieszczeń: salon z ogrodem zimowym z wyj-
ściem na balkon, jasna kuchnia otwarta na salon, sypialnia, 
łazienka, przedpokój. Mieszkanie częściowo umeblowa-
ne i wyposażone. Bardzo dobra lokalizacja i niezbędna 

infrastruktura handlowo-usługowa. Teren ogrodzony z 
miejscami parkingowymi. Cena 1300 zł + opłaty. Tel. 609-
100-383, e-mail: agbiel@poczta.onet.pl

Kraków, Wola Justowska, QQ komfortowe mieszkanie z ga-
rażem i dużym tarasem. Cena 1500 zł + czynsz + media. 
Tel. 602-480-020

gm. Michałowice, QQ Raciborowice, samodzielne piętro 
domu, 100 m2 + garaż + duża działka. Trzy pokoje + 
kuchnia + łazienka + WC + przedpokój. Mieszkanie nowe, 
komfortowe, umeblowane, AGD, lodówka. Cena 1300 zł + 
media. Tel. 510-112-383 lub 728-823-688 (wieczorem)

Warszawa QQ Mokotów, Stegny, 42,2 m2, dwupokojowe z 
kuchnią, łazienką i wc. W pełni umeblowane i wyposażone. 
Okolica przyjazna i spokojna, bardzo dobra komunikacja. 
Wynajem możliwy od zaraz. Cena 1850 zł + opłaty. Tel. 
505-828-439, e-mail: iwona.krajewska@op.pl

Warszawa QQ Ochota, 65 m2, trzypokojowe, kuchnia, łazienka 
z wanną i osobne WC, dwa balkony. Mieszkanie w bardzo 
dobrym stanie, umeblowane, z pralką i telewizorem. Kuch-
nia: AGD w zabudowie. Drzwi wejściowe antywłamaniowe 
typu Gerda. Spokojna okolica, w pobliżu trzy przedszkola, 
szkoła podstawowa, place zabaw, poczta i sklepy spo-
żywcze. Bardzo dobra lokalizacja, łatwa komunikacja z 
Centrum Warszawy i lotniskiem. Parking przy budynku. 
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Cena 2600 zł. Tel. 694-470-115, e-mail: edyta.gornik@
bshg.com

Warszawa,QQ  Praga Południe, 49 m2, I piętro/ IV p., dwupo-
kojowe z aneksem kuchennym i loggią. Częściowo ume-
blowane, w tym komplet mebli kuchennych i wyposażenia 
AGD. Okna na obie strony, mieszkanie przestronne i widne. 
Okolica cicha i spokojna. Tel. 603-989-841, e-mail: marcin.
oblicki0@neostrada.pl

Wrocław QQ Śródmieście, 52 m2, ładne, umeblowane i 
wyposażone mieszkanie, kuchnia otwarta na salon. 
Budynek ogrodzony, osiedle monitorowane, blisko 
centrum. Cena 2000 zł. Tel. 508-500-830, e-mail: jola-
ladogorska@go2.pl

WYNAJEM DOMY
Kraków, os. Bielany QQ Krowodrza, czteropokojowe, łazienka, 
kuchnia, przedpokój; działka 4 a, podjazd na cztery samo-
chody. Cena 2700 zł + media. Tel. 600-078-267

Kraków, Swoszowice QQ 100 m2, samodzielne piętro domu 
jednorodzinnego z pięknym ogrodem. Trzy pokoje + ła-
zienka dwuczłonowa + salon połączony z kuchnią. Osobne 
subliczniki na wszystkie media. Cena 1500 zł + media 
(bez czynszu). Pilnie, na dłuższy okres. Cena 508-262-458, 
507-174-079

Kraków, os. Tonie, QQ ul. Lniana, 100 m2, wolnostojący, 
bardzo dobra lokalizacja, dobry dojazd, miejsce na par-
king. Cena 3000 zł. Tel. 509-690-100, e-mail: kontakt@
carloresina.pl

Mogilany QQ 160 m2, działka 21 a, garaż, brama na pilota, 
trzy sypialnie, alarm, piec kondensacyjny, ogrzewanie 
podłogowe, niskie koszty użytkowania, rok budowy 2008, 
wymagana kaucja. Cena 2800 zł. Tel. 601-803-540

Skawina, QQ centrum, 150 m2, działka 2 a, dom z tarasem 
i basenem. Parter: zaraz przy wejściu wiatrołap oraz po-
mieszczenie z przeznaczeniem na biuro, w części mieszkal-
nej hall, kuchnia, jadalnia połączona z salonem i z wyjściem 
na taras oraz łazienka. Piętro: trzy sypialnie, garderoba oraz 
przestronna łazienka. Na poddaszu znajduje się pomiesz-
czenie użytkowe. Z jadalni wyjście na taras, z którego jest 
zejście do basenu otoczonego ogrodem. Cena 2200 zł/ 
m-c. Tel. 662-014-730, e-mail: tbogaczyk@wp.pl

Zielonki, QQ centrum, 85 m2, działka 1,3 a, dom piętrowy z 
poddaszem mieszkalnym, narożny w zabudowie szerego-
wej, bardzo spokojna okolica, 30 m do parku, prywatny 
parking. Dom gotowy do zamieszkania, ogrzewanie elek-
tryczne, ogródek z tarasem. Cena: 2200 zł. Tel. 601-620-
227, e-mail: grzegorz77@interia.pl

ZielonkiQQ , 85 m2, działka 1,31 a, dom piętrowy z podda-
szem mieszkalnym, narożny w zabudowie szeregowej, 
bardzo spokojna okolica, 30 m do parku, 5 min spacerem 
do centrum Zielonek, prywatny parking. Dom gotowy do 
zamieszkania, umeblowany i wyposażony. Cena 1999 zł. 
Tel. 601-620-227, e-mail: grzegorz77@interia.pl

WYNAJEM INNE
Biurowiec, QQ Szczecin, centrum, 617 m2, biurowiec-kamieni-
ca leży w samym centrum Szczecina. W budynku znajdują 
się: dwupoziomowy lokal o pow. 225,95 m2, 6 lokali biu-
rowych o łącznej pow. 387,94 m2 oraz pom. gosp. 3,22 
m2. Lok. biur. są wykończone „pod klucz”. Cena wynajmu 
za całość – 40.000 zł netto lub 68 zł netto/m2 + opłaty. 
Tel. 698-631-717.

Lokal, QQ Kraków, ul. Karmelicka, 140 m2, I piętro, pięć pokoi. 
Cena 5000 zł + media. Tel. +4915111958643, fax +49-
89-64947654
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Lokal handlowo-usługowyQQ , Kraków, ul. Kordylewskiego, 
Grzegórzki, ok. Urzędu Miasta i sądów, 37 m2 w nowym 
bloku z 2009 r. Posiada bezpośrednie wejście z ulicy oraz 
witrynę. Budynek i jego otoczenie monitorowane oraz 
chronione. Cena 3700 netto + czynsz 158 zł+ media. Tel. 
783-266-676, e-mail: p33@simplusnet.pl

Lokal handlowy, QQ Kraków, róg ul. Kościuszki i ul. Senator-
skiej, 220 m2, witryna 7 m2. Restauracje wykluczone. Cena 
70 zł/ m2 netto. Tel. 514-145-021

Lokal usługowy, QQ Krzeszowice, 32 m2, w rynku w Krze-
szowicach, wyremontowany, do wejścia, na parterze w 
oficynie. Lokal posiada WC. Tel. 12-282-05-92. Tel. 601-
669-067, e-mail: rubi14@poczta.onet.pl

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Floriańska, Stare Miasto, 
112 m2, lokal frontowy, z dwiema dużymi witrynami z 
wejściem od ulicy. Cena 32.500 zł, e-mail: florianska.kra-
kow@gmail.com

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Lubicz, Stare Miasto, 80 m2, 
parter od strony ulicy; dwa pokoje, aneks kuchenny, WC, 
wysoki standard. Tel. 502-354-209, e-mail: lubicz_34_kra-
kow@interia.pl 

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Florianska, Stare Miasto, 
112 m2, lokal frontowy, z dwiema dużymi witrynami z 
wejściem od ulicy. Cena 32.500 zł, e-mail: florianska.kra-
kow@gmail.com

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 m2, nowy, 
parter, witryna, wejście z ulicy, miejsca parkingowe, inter-
net, łazienka + wc, domofon. Nadaje się na gabinet, usługi, 
biuro, handel. Czynsz 1200 zł + media. Tel. 516-253-778

Lokal, QQ Krotoszyn, centrum, 120 m2, parter, po całkowitym 
remoncie, gotowy do wynajęcia. Cena 13.800 zł. Tel. 603-
878-356, e-mail: k.mikolaj@tlen.pl

Obiekt biurowy, QQ ok. Warszawy, Wola, 220 m2, II pię-
tro, budynek z 2000 r. Okablowanie strukturalne, łącze 
internetowe, możliwość połączeń telefonicznych stacjo-
narnych, klimatyzacja. Doskonałe położenie, rozwinięty 
układ miejskich połączeń komunikacyjnych, łatwy dostęp 
do kompleksu, zarówno samochodem, jak i komunikacją 
miejską. W budynku jest recepcja. Cena 55 zł/ m2 + opłaty 
eksploatacyjne10 zł/m2. Tel. 607-498-219, e-mail: mgnu-
tekwilczynska@tricomp.com.pl

Teren inwestycyjnyQQ , Warszawa Bemowo, 17 a, plac z 
budynkiem z wc 30 m2. Teren ogrodzony, utwardzony, 
kamery, ochrona, dojazd z dwóch ulic. Super punkt pod 
komis, parking, hurtownie budowlaną, wypożyczalnie 
samochodów. Cena 7500 zł. Tel. 519-316-404, e-mail: 
cezary.marek@ac-pamax.pl
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Pakiet antykryzysowy  
nie spełnia swojej roli

W drugiej połowie sierpnia 2009 roku weszła w życie Ustawa 
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i 
przedsiębiorców. Nowe przepisy mają na celu z jednej strony po-
móc firmom przechodzącym trudności finansowe, z drugiej uela-
stycznić formę i czas pracy dostosowując je do bieżącej sytuacji 
rynkowej. Będą prawomocne do końca 2011 roku.

Po 3 miesiącach obowiązywania ustawy odzew ze strony firm 
był niewielki. Od końca sierpnia do połowy listopada 2009 roku 
o publiczną pomoc ubiegało się jedynie 70 przedsiębiorstw z ca-
łej Polski. Wsparcie przyznano 11 podmiotom. Kolejne 9 wnio-
sków czekało na realizację. W opinii związków zawodowych, 
organizacji pracodawców oraz samych przedsiębiorców małe 
zainteresowanie pakietem wynika z konieczności spełnienia zbyt 
rygorystycznych kryteriów. Ubiegając się o dofinansowanie fir-
my, muszą wykazać m.in. że: zanotowały co najmniej 25% spa-
dek obrotów, nie są zagrożone upadłością oraz opracują program 
naprawczy przewidujący poprawę sytuacji finansowej.

Wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od kondycji finan-
sowej, mogą natomiast korzystać z nowych przepisów dotyczą-
cych organizacji czasu pracy. Ustawa reguluje kwestie przestoju 
ekonomicznego, skracania wymiaru czasu pracy, wprowadza-
nia indywidualnych kont czasu pracy. Ponadto, do 24 miesięcy, 
ograniczony został okres zatrudnienia na podstawie umów na 
czas określony. Mimo potencjalnych ułatwień przedsiębiorcy 
mają wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Z kolei reprezentanci strony 
pracowniczej, dla których nowe rozwiązania mają charakter tym-
czasowy, obawiają się uelastyczniania organizacji i czasu pracy. 

Źródło: www.rynekpracy.pl

W 2008 roku przeciętny miesięczny 
koszt pracy w Polsce wyniósł 3986,50 zł. 
Szacowana na 2009 rok wysokość nakładów 
na pracownika to 4177,90 zł. Z kolei według 
prognozowanego przez Komisję Europejską 
wskaźnika wzrostu, koszty pracy w 2010 
roku osiągną poziom 4 169,50 zł. Projekcja 
Komisji jest jednak mało realna z uwagi na 
stały wzrost wynagrodzeń w Polsce.

Jaka firma, takie koszty
W 2008 roku koszty pracy w sekto-

rze publicznym były o 15% wyższe niż w 
firmach prywatnych. W całej gospodarce 
największe obciążenia notowano w gór-
nictwie, pośrednictwie finansowym oraz 
sektorze „energetycznym”. Najmniej kosz-
towali pracownicy branży hotelarskiej i 
gastronomicznej oraz osoby pracujące w 
handlu i naprawach. Niezależnie od repre-
zentowanej branży z wyższymi kosztami 
muszą się liczyć pracodawcy dużych przed-
siębiorstw. W firmach zatrudniających po-
wyżej 49 osób wydatki były średnio o 25% 
większe niż w podmiotach z mniejszą licz-
bą pracowników.

Dysproporcje między województwami
Pod względem kosztów zatrudnienia 

Polska jest bardzo zróżnicowana regio-
nalnie. Od lat najwięcej za pracę płacą 
przedsiębiorcy z województw: mazowiec-
kiego, śląskiego i dolnośląskiego. Z kolei 
najmniejsze wydatki ponoszą pracodawcy 
z województw: podkarpackiego, łódzkie-
go i świętokrzyskiego. Różnice sięgają 
kilkudziesięciu procent. Jednak w ciągu 
ostatnich lat występujące dysproporcje 
się zmniejszyły. Koszty pracy najbardziej 
wzrosły w tych województwach, w których 
przedsiębiorcy notują wydatki na poziomie 
niższym od średniej krajowej. 

Większe koszty, mniejsza wydajność
Rosnące koszty pracy w Polsce nie 

przekładają się na wzrost wydajności za-
trudnionych. W latach 2004–2008 koszty 
pracy rosły w tempie 7%, a produktywność 
zwiększała się średnio o 2,4%. Dopiero 
pogorszenie koniunktury gospodarczej 
zahamowało przyrost wydatków i przynio-
sło nieznaczny wzrost wydajności. Niska 
efektywność jest kosztowna. W 2008 roku 

na 1000 opłaconych przez pracodawcę go-
dzin aż 140 nie zostało poświęconych na 
wykonywanie obowiązków zawodowych. 
Najwięcej bezproduktywnych godzin pra-
cy zanotowano w górnictwie, edukacji oraz 
firmach zajmujących się przetwórstwem 
przemysłowym.

Polacy to nadal tania siła robocza
Pomimo rosnących kosztów zatrud-

nienia polska gospodarka pozostaje kon-
kurencyjna na tle całej Unii Europejskiej. 
Praca w Polsce jest 4 razy tańsza niż w 
Luksemburgu, Danii czy Szwecji. Niższe 
niż w Polsce wydatki z tytułu zatrudnienia 
pracowników notuje tylko 5 krajów człon-
kowskich Wspólnoty z Europy Środkowo
-Wschodniej. O ile koszty pracy na Sło-
wacji, Litwie oraz Łotwie są nieznacznie 
mniejsze od tych w Polsce, o tyle w porów-
naniu do Rumunii różnica wynosi 42%, a 
do Bułgarii nawet 70%.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Kto nie przetrwał kryzysu?
Dla wielu polskich firm rok 2009 był swoistym sprawdzia-

nem efektywności i elastyczności. Eksperci Szkoły Głównej Han-
dlowej szacują, że co szóste przedsiębiorstwo miało problemy z 
utrzymaniem płynności finansowej. Nic więc dziwnego, że temat 
bankructw, o którym zdawać by się mogło wszyscy zapomnieli, 
powrócił niczym bumerang. 

Według najnowszych danych firmy Coface, w 2009 roku upa-
dłość ogłosiło 691 firm. Nie jest to najwyższy wynik w historii i 
jeszcze parę lat temu nie wzbudziłby sensacji. Mając jednak w pa-
mięci rezultat z 2008 roku (411), jest nad czym ubolewać. W skali 
roku liczba bankructw zwiększyła się o 68% i nic nie wskazuje na 
to, aby kolejne lata przyniosły zahamowanie tego wzrostu.

Zdecydowanie najwięcej upadłości odnotowano w przypad-
ku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2009 roku ich 
udział w całkowitej liczbie bankructw przekroczył 64%. Jednak 
kryzys finansowy dał się we znaki także podmiotom gospodar-
czym, które posiadają status spółki akcyjnej. W latach 2008–2009 
bezwzględna liczba postanowień upadłościowych dotyczących 
tego typu przedsiębiorstw wzrosła 2,5-krotnie (z 28 do 70). 

W 2009 roku aż 40% wszystkich firm, które splajtowały, re-
prezentowało sektor przemysłowy. Spośród 277 upadłości 51 to 
producenci metalu i metalowych wyrobów gotowych, 44 zajmo-
wało się produkcją artykułów spożywczych i napojów. Na czar-
nej liście bankrutów znalazły się również firmy handlowe (27% 
wszystkich upadłości) oraz budowlane (12%). 

W których województwach upada najwięcej firm? Od czego 
zależy kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw? Czy w 2010 
roku należy się spodziewać lawiny kolejnych upadłości? Odpowie-
dzi na te i inne pytania znajdą Państwo w artykule „Walczyli, ale nie 
przetrwali – bankructwa 2009” w portalu rynekpracy.pl. 

Źródło: www.rynekpracy.pl

Koszty pracy w Polsce
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Wymagania: 
   łatwość w nawiązywaniu kontaktów i 

komunikatywność;
QQ umiejętność szybkiego przyswajania informacji;
QQ kreatywność i dynamizm w działaniu;
QQ wysoki poziom zaangażowania w pracę;
QQ biegła obsługa komputera oraz umiejętność  

korzystania z Internetu

Mile widziane:
   doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach;
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji;
QQ znajomość rynku nieruchomości

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres:  
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem w temacie „KLIENT”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

SPECJALISTA 
ds. SPRZEDAŻY

Opis stanowiska:
• współtworzenie strategii i planów marketingowych spółki;
• ścisła współpraca z kierownikami działów sprzedaży;
• budowanie zewnętrznego wizerunku firmy;
• monitorowanie rynku na poziomie potrzeb klientów i działań konkurencji;
• opracowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych;
• organizacja targów, konferencji, imprez sponsorowanych itp.;
• opracowywanie i wdrażanie akcji promocyjnych i marketingowych;
• analiza skuteczności podjętych działań promocyjno - marketignowych; 
• współpraca z zewnętrznymi agencjami;
• pozyskiwanie do współpracy partnerów zewnętrznych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowane: marketing lub pokrewne);
• minimum 2 letnie doświadczenie w B2B;
• komunikatywność;
• biegła znajomość języka angielskiego; 
• umiejętność pracy pod presją zadań i czasu; 
• kreatywność i dokładność;
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole; 
• umiejętność rozwiązywania problemów; 
• duża samodzielność w działaniu i odpowiedzialność; 
• znajomość pakietu MS Office;
• dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
• prawo jazdy kategorii B.

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres:  
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem w temacie „MARKETING”.
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

KOORDYNATOR  
DS. MARKETINgU  
I PROMOCJI

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁTWORZENIA 

DZIAŁU

 biura nieruchomości  
i deweloperów

 firmy z branży 
nieruchomości/
budownictwo

 firmy szkoleniowe

 agencje pracy

 wydawnictwa

 uczelnie

Kontakt:  
aleksandra.wojnarowska@krnmedia.pl

tel. 0602 414 073

LUTY 2010
Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

zaprasza na jednosemestralne studia podyplomowe 
z zakresów:

-  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

-  POŚREDNICTWO W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

(12) 617 43 56; (12) 617 42 02
w godz. 7–15

LUTY 2010
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Polka  
na chorobowym

W 2008 roku na 10 pracujących Po-
lek przypadło średnio 13 zwolnień le-
karskich, wystawionych z tytułu choroby 
własnej. W przypadku mężczyzn wskaź-
nik ten był niższy i kształtował się na po-
ziomie 10 zwolnień.

Najczęściej po zwolnienia lekarskie 
sięgały mieszkanki województwa ślą-
skiego oraz wielkopolskiego, gdzie na 
10 kobiet pracujących odnotowano śred-
nio po 15 zwolnień. Najrzadziej choro-
wały panie zamieszkujące województwo 
lubelskie. Na 10 pracujących kobiet 
przypadło tam średnio nieco ponad 8 
zwolnień lekarskich.

W 2008 roku przeciętna długość 
zwolnienia lekarskiego w Polsce wynio-
sła 11,7 dni. Zwolnienia kobiet były śred-
nio o jeden dzień dłuższe niż zwolnienia 
mężczyzn. O ile liczba najkrótszych 
zwolnień lekarskich (do 6 dni) okazała 
się zbliżona u przedstawicieli obu płci, 
o tyle dłuższe zwolnienia (3-4 tygo-
dniowe) były domeną pań. Mężczyźni 
częściej niż kobiety przebywali za to na 
zwolnieniach 1-2 tygodniowych. 

Stosunkowo najwięcej nieobecności 
w pracy spowodowanej chorobą wy-
generowały pracownice administracji 
publicznej. W 2008 roku na jedną pra-
cującą Polkę w tym sektorze gospodar-
ki przypadły niemal 24 dni zwolnienia 
ZUS ZLA. Tylko nieco mniejszy wskaź-
nik odnotowały sekcje pośrednictwo 
finansowe (20 dni) oraz przetwórstwo 
przemysłowe (20 dni). Najmniej cho-
rowały kobiety zatrudnione w edukacji 
oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w 
energię elektryczną, gaz i wodę. Tam na 
jedną pracującą w 2008 roku przypadło 
odpowiednio 11 i 12 dni absencji choro-
bowej.

W jakim wieku pracujące kobiety 
najczęściej chorują? Jakie schorzenia 
są główną przyczyną nieobecności w 
pracy? Czy panie w ciąży w znaczący 
sposób zawyżają krajowe statystyki? 
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą 
Państwo w artykule „Polka na chorobo-
wym – fakty i mity”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Kryzys gospodarczy powodujący per-
turbacje na rynku pracy w postaci redukcji 
etatów, obniżenia wynagrodzenia, obcięcia 
premii, wymusza szukanie nowych sposo-
bów na zmniejszenie kosztów pracownika. 
Na rynku istnieje wiele rozwiązań umoż-
liwiających dostosowanie zatrudnienia do 
potrzeb organizacyjnych, kapitałowych 
czy technologicznych firmy w czasie kry-
zysu. Jedną ze stosowanych w tym obsza-
rze praktyk jest outsourcing pracowniczy 
– powierzanie wyspecjalizowanym firmom 
zewnętrznym rekrutacji i selekcji kadry pra-
cowniczej. Outsourcing kadrowy obejmuje 
nie tylko sam proces pozyskania pracow-
nika, ale również kompleksową opiekę nad 
pracownikiem tymczasowym, na przykład 
aktywny system motywacyjny, zaangażowa-
ny system szkoleń, stały monitoring pracy. 
Firma zewnętrzna bierze również na siebie 
tak dotkliwe teraz dla przedsiębiorców ob-
ciążenia jak kwestie związane ze zwolnie-
niami lekarskimi, urlopami, administracją, 
czy wreszcie utrzymaniem infrastruktury, 
uposażenia biurowego, urządzeń, progra-
mów niezbędnych do wykonywania zadań. 

W czasach recesji gospodarczej przy 
wszystkich swoich zaletach i wadach outso-
urcing pozwala przedsiębiorstwom przede 
wszystkim na obniżenie kosztów, ograni-
czenie biurokracji, optymalizację czasu i 
zwiększenie elastyczności przepływu kadry 
pracowników. Kiedy następuje zahamowa-
nie koniunktury, spada liczba zleceń, fir-
my pozyskujące pracowników na zewnątrz 
mogą ograniczyć to zapotrzebowanie. Przy-
kładowo, firma kurierska taka jak DHL 
zatrudniająca do 2 tysięcy kurierów jako 
pracowników tymczasowych, w czasach 
złej koniunktury w celu obniżenia kosztów 
może taką bazę zmniejszyć.

Jak wynika z badania IPSOS zreali-
zowanego na zlecenie ArchiDoc, 39 proc. 
firm decyduje się na outsourcing z uwagi 
na oszczędność czasu oraz możliwość kon-
centracji na kluczowej działalności, a 38 
proc. zamierza w ten sposób obniżyć kosz-
ty. „Kryzys sprzyja sektorowi, gdyż poszu-
kiwanie oszczędności przez firmy napędza 
mu klientów. Coraz więcej procesów będzie 

przenoszonych do Krakowa, który już teraz 
jest silnym centrum outsourcingu. Będą one 
coraz bardziej skomplikowane, wymagają-
ce specjalistycznych umiejętności” – oce-
nił podczas wtorkowej konferencji prezes 
ASPIRE Andrew Hallam.

W Krakowie i w najbliższych okoli-
cach funkcjonuje około 40 firm tego typu, 
w których pracuje 16 tysięcy osób. Działają 
głównie w sektorze obsługi procesów biz-
nesowych. Zajmują się obsługą księgową, 
podatkową, informatyczną czy finansową 
spółek tego samego koncernu lub wielu 
firm. Są wśród nich m.in. Accounting Pla-
za Central Europe, Capgemini Polska, HCL 
Poland, Hewitt Associates, Hitachi Data 
Systems, IBM BTO Bussines Consulting 
Services, Shell Polska i State Street Servi-
ces Poland. 

Z narzędzia outsourcingu korzystają 
również firmy zarządzające krótkotermino-
wymi wakatami w administracji biurowej, 
szczególnie koncerny międzynarodowe, 
mające w Polsce odziały macierzystych ko-
mórek. Są to również podróżujący służbowo 
menadżerowie, polscy i zagraniczni, którzy 
potrzebują podnająć fachową asystentkę, 
sekretarkę na parę godzin jako wsparcie 
biznesowe przy tłumaczeniu, sporządza-
niu raportu etc. „Oczywiste jest, że prezes 
nie zwolni swojej długoletniej personalnej 
asystentki na rzecz asystentki 6.22, ale w 
nagłych wypadkach, kiedy np. konferencja 
czy spotkanie będą odbywały się w innym 
miejscu niż siedziba firmy, taniej (ze wzglę-
du na koszty dojazdu, pobytu, wyżywienia 
pracowników etatowych) będzie wynająć 
pracownika, który będzie na miejscu zdarze-
nia i zajmie się całą organizacją. Szczegól-
nie w dzisiejszym trudnym czasie dla wielu 
firm” – mówi Anna Szubert, prezes zarządu 
firmy Asystentka.pl, agencji wynajmującej 
asystentki na godziny. Outsourcing nie jest 
natychmiastowym remedium na trudności 
firm związane z płynnością finansową, re-
dukcją budżetów, co wpływa na szkolenia 
pracowników, kondycję zatrudnienia może 
być jednak jednym z pomocnych narzędzi. 

Źródło: Image PR

Outsourcing,  
czyli jedno z innowacyjnych rozwiązań 
optymalizujących koszty zatrudnienia  

w czasach kryzysu
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Naszym klientem jest międzynarodowy koncern, zatrudniający na całym świecie 
ponad 100 000 osób, innowacyjny producent rozwiązań dla wielu sektorów 
przemysłu. W związku z dalszym dynamicznym rozwojem, poszukujemy osób na 
stanowisko:

Inżynier Utrzymania Obiektu
Miejsce pracy: Opole, Polska południowa 
Nr ref. KXS/26895

Zadania:
• zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z utrzymaniem instalacji w powie-

rzonej lokalizacji
• bieżące monitorowanie stanu technicznego (udział w codziennych obchodach, 

kontrola powierzonych instalacji)
• współpracę z Klientem, kontakt z Managerem Liniowym 
• doradztwo w zakresie nowych rozwiązań technicznych, redukcji kosztów
• zapewnienie zgodności wykonanych prac ze standardami, procedurami firmy 

oraz obowiązującymi przepisami
• gotowość do interwencji w wypadku sytuacji awaryjnych
Wymagania:
• min. 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z obsługą obiektów 
• wykształcenie techniczne (mechanika, energetyka, elektryka, automatyka, inż. 

środowiska) 
• uprawnienia SEP „E” (15kV) lub wyższe,
• doświadczenie w obsłudze i serwisie 

klimatyzacji, pieców i sieci CO, instalacji 
gazowych, sprężonego powietrza 

• dobra znajomość obsługi komputera
• dobra znajomość języka angielskiego
Nasz Klient oferuje:
• ciekawą, pełną wyzwań pracę
• możliwości rozwoju zawodowego
• uczestnictwo w ciekawych projektach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
swoich dokumentów na poniższy adres:
siemieniuk@hays.pl

Naszym klientem jest międzynarodowa firma zajmująca się zarządzaniem nierucho-
mościami (facility i property management). 

Kierownik ds. utrzymania obiektu
Miejsce pracy: Warszawa 
Nr ref. 25698

Zadania:
• uczestniczenie w procesie przekazywania do użytkowania wynajmowanych 

pomieszczeń oraz w zatwierdzaniu robót adaptacyjnych dla najemców 
• bezpośredni nadzór nad podwykonawcami w sferze prac technicznych 
• prowadzenie postępowań ofertowych dla wyboru podwykonwców oraz uczestni-

czenie w procesie negocjacji i podejmowania decyzji 
• wstępne rozpatrywanie reklamacji odnoszących się do wykonawstwa prowadzo-

nych robót technicznych 
• nadzór i organizacja obowiązków pracowników i/lub podwykonawców zatrudnio-

nych w Pionie Technicznym
• uczestniczenie w procesie przygotowania budżetów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 
• utrzymywanie stałego kontaktu z najemcami 
• uczestniczenie w procesie wynajmu i komercjalizacji budynku oraz w procesie 

ofertowym związanym z pozyskiwaniem nowych budynków
• wykonywanie audytów technicznych nieruchomości zlecanych przez firmę
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne 
• kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku 
• biegła znajomość języka angielskiego 
• uprawnienia SEP będą dodatkowym atutem 
Oferta:
• praca w firmie o stabilnej pozycji na rynku 
• narzędzia pracy 
• pakiet socjalny
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pro-
simy o przesłanie aplikacji na podany poniżej 
adres e-mail: slaby@hays.pl.
Wszystkim kandydatom gwarantujemy 
pełną poufność. Jednocześnie informujemy, 
że skontaktujemy się jedynie z wybranymi 
kandydatami

Naszym klientem jest agencja nieruchomości, która poszukuje osoby na stanowisko :

Specjalista ds wyceny nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AXC/RZ

Zakres obowiązków:
•  wszelkie czynności związane z przygotowywaniem wyceny nieruchomości 

i Operatów Szacunkowych
•  wycena nieruchomości komercyjnych (biurowych, magazynowych, pro-

dukcyjnych, usługowych lub handlowych) oraz dużych terenów inwestycyj-
nych na terenie całego kraju

•  realizacja i przygotowywanie raportów z analiz rynku nieruchomości 
komercyjnych na rzecz klientów 

•  doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych i przygotowywanie 
odpowiednich raportów na rzecz klientów w tym zakresie

Wymagania:
 •  wyższe wykształcenie 
•  3 lata doświadczenia w przygotowaniu operatów szacunkowych nierucho-

mości komercyjnych 
•  licencja rzeczoznawcy mile widziana 
•  bardzo dobry angielski w mowie i w piśmie

Oferta:
 • umowa o pracę 
 • praca na ciekawych projektach
Osoby spełniające wymagania i posiada-
jące adekwatne doświadczenie, proszone 
są o przesłanie CV wraz z informacja na 
temat przeprowadzonych samodzielnie 
operatów szacunkowych na adres proper-
tyjobs@hays.pl z numerem ref. AXC/RZ

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma deweloperska, działająca na rynku 
nieruchomości komercyjnych.
W chwili obecnej, do warszawskiego biura poszukuje osoby na stanowisko:

Development Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AXC/26788

Obowiązki:
• nadzór i koordynacja projektów inwestycyjnych
• pozyskiwanie nowych projektów deweloperskich
• współpraca z działem technicznym w zakresie realizacji inwestycji
• negocjowanie umów najmu i warunków współpracy
• rozliczanie budżetu oraz całej inwestycji wspólnie z kierownikiem technicznym
• budowanie i rozwijanie kontaktów biznesowych z obecnymi i potencjalnymi 

klientami

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• min. 4 lata doświadczenia w koordynowaniu komercyjnych projektów inwesty-

cyjnych
• gotowość do podróży służbowych na terenie Polski
• prawo jazdy kat B

Oferta firmy:
• praca w międzynarodowej firmie
• możliwość kształtowania rozwoju działal-

ności firmy w Polsce
• samodzielne stanowisko, pełne wyzwań 

 
Osoby spełniające wymagania, proszone 
sa o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres propertyjobs@hays.pl z numerem 
AXC/26788 w tytule maila
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GAZOMONTAŻ S.A.

Gazomontaż S.A. z siedzibą w Ząbkach k. Warszawy jest firmą działającą na rynku 
budowlano-montażowym od ponad 50 lat, zajmującą się m.in. budową gazociągów, 

obiektów infrastruktury, wodociągów, kanalizacji i ciepłociągów oraz budową mieszkań

W związku z rozpoczęciem przygotowań do realizacji dużego zadania poszukujemy 
kandydata na stanowisko:

KIEROWNIK BUDOWY
Miejsce pracy: Mogilno

Region: kujawsko-pomorskie
Numer referencyjny: 2/KB/2010

Wynagrodzenie: 4 - 6 tys. zł

Opis stanowiska:
Prowadzenie budowy w zakresie techniczno-organizacyjnym i finansowym, współpraca 
z inwestorami i inspektorami nadzoru, podwykonawcami, dostawcami, właścicielami terenu 
w miejscach prowadzenia robót, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, 
norm oraz posiadanych przez firmę procedur jakościowych.

Wymagania:

 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
 wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

Oferujemy:

rekrutacja@gazomontaz.pl

redNet24 Sp. z o.o.

redNet24 Agencja Nieruchomości zajmuje się obsługą klientów indywidualnych, firm oraz 
deweloperów. Wchodzi w skład redNet Property Group – grupy kapitałowej specjalizującej 

się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań biznesowych dla uczestników rynku 
nieruchomości mieszkaniowych.

Specjalista ds. sprzedaży
Miejsce pracy: Gdańsk

Region: pomorskie

Opis stanowiska:

nieruchomości mieszkaniowych

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie aplikacji 
 

praca@rednet24.com

Ronson Developmen

 
na GPW, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży
Miejsce pracy: Poznań

Nasze oczekiwania: 

Zadania:

Zapewniamy: 

poznan.praca@ronson.pl

Roan Polska Sp. z o.o.

 
rynku nieruchomości poszukuje kandydatów na stanowisko:

AGENT NIERUCHOMOŚCI 
(rynek wtórny)
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Wymagania:

Oferujemy:
Oferujemy ciekawą pracę w międzynarodowej, stabilnej i dynamicznie  
rozwijającej się firmie.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku, prosimy  

o�ce@roan-international.pl
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Anna Budzyńska Partner METROHOUSE 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

abudzynska@metrohouse.pl

Kruszer Sp. z o.o. 

Kruszer Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży mieszkań
Miejsce pracy: Oleśnica, Wrocław

Region: dolnośląskie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na poniższy adres  

rekrutacja@kruszer.pl

King Sturge 

King Sturge jest jedną z największych niezależnych firm działających na europejskim rynku 
zajmującą się doradztwem w zakresie nieruchomości. Na sukces firmy pracuje ponad 2800 

osób w 100 własnych i stowarzyszonych biurach na całym świecie. W chwili obecnej  
King Sturge poszukuje osób na stanowisko:

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 

Kandydat/ka powininien posiadać:

Obowiązki:                

 

Oferujemy:
Rozwój kariery w międzynarodowej firmie, atrakcyjne wynagrodzenie odpowiednie  
do posiadanych kwalifikacji, szansę rozwoju zawodowego oraz szkolenia.

magdalena.kusmierska@kingsturge.com 

W swoich aplikacjach prosimy o zaznaczenie w tytule e-maila „Property Manager, 2010”. 

VELFAC Polska, Rationel Polska, Svenska Fönster Polska - firmy wchodzące w skład 

produkcją oraz sprzedażą drzwi i okien fasadowych, przy wykorzystaniu unikalnych 
i nowoczesnych technologii, pozwalających na wytwarzanie oryginalnych produktów 

drewnianych lub produktów będących połączeniem drewna i aluminium.
Od kilku lat firmy te funkcjonują również w Polsce, dzięki dynamicznie rozwijającym 

tworząc razem  „Wioskę Okienną”. W związku z ciągłym wzrostem skali funkcjonowania 
 

do polskiego zespołu, podejmując pracę na stanowisku:

Specjalista ds. utrzymania ruchu  
i infrastruktury zewnętrznej

tami kotłów wodnych, współpraca z firmami zewnętrznymi.

PROFIL KANDYDATA:

 

 
 

OFERUJEMY:

kwalifikacji zawodowych oraz wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji.

Z
z załączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

rekrutacja@VELFAC.dk  
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Portal Praca.pl zbadał nastroje Polaków. 
Najbardziej zniechęca ich do pracy zbyt niskie 
wynagrodzenie i brak dodatkowych świadczeń 
oraz brak uznania i podziękowania. W ankiecie 
poświęconej temu tematowi wzięło udział nie-
spełna 7,5 tys. osób.

Ponad 37% respondentów, którym na ła-
mach Portalu Praca.pl zadaliśmy pytanie: “Co 
najbardziej zniechęca Cię do pracy?”, wskazało 
odpowiedź: “Zbyt niskie wynagrodzenie, brak 
dodatkowych świadczeń”. Drugim czynnikiem 
„zniechęcającym” do pracy okazał się “brak uzna-
nia, wdzięczności i podziękowania za wykonaną 
dobrze pracę” (18,7% respondentów), kolejnym 
“niekompetencja przełożonych” (16% ankie-
towanych) oraz “niesprawiedliwe traktowanie 
pracowników” (13,2% badanych). Polaków nie 
zniechęca do pracy nadmiar pracy i obowiązków, 
czy nawet presja przełożonych, tę odpowiedź wy-
brały tylko 703 z 7,477 osób, które wzięły udział 
w ankiecie (9,4%). 

W Polsce żyje się trudniej 
Wyniki ankiety wskazują, że najwię zym 

problemem rynku pracy w Polsce są ciągle zbyt 
małe stawki wynagrodzeń i brak dodatkowych 
świadczeń. Zdaniem Michała Filipkiewicza, szefa 
marketingu Portalu Praca.pl, duży wpływ na wy-
niki ankiet ma aspekt psychologiczny, czyli fakt, 
że zawsze chcemy zarabiać więcej. Prawda jest 
jednak taka, że polskie zarobki są niższe w porów-
naniu do zarobków naszych zachodnich sąsiadów 
i to nie tylko nominalnie, ale też realnie. 

„Rzadko kiedy można usłyszeć od pracowni-
ka, że zarabia wystarczająco dużo. Pieniądze mają 
to do siebie, że zawsze chcielibyśmy mieć ich 
więcej. Nawet jeśli dostaniemy podwyżkę, nasza 
radość nie trwa długo, szybko dostosowujemy 
swoje życie do nowych możliwości finansowych, 
pojawiają się nowe potrzeby i pieniędzy znowu 
zaczyna brakować” – mówi Michał Filipkiewicz. 
Dodaje, że biorąc pod uwagę fakt, iż średnie 
wynagrodzenie w Polsce wynosi obecnie ponad 
3 tys. zł, teoretycznie nie powinno być tak źle. 
Jednak statystyka sobie, życie sobie. Dla wielu 
osób ta “średnia” kwota leży w sferze marzeń. 
Osoby wykonujące proste prace, mieszkające w 
mniejszych miastach często muszą zadowolić się 
kwotą 1 tys. zł. Średnia krajowa zawyżana jest 
bowiem przez nieliczną grupę osób, której zarobki 
liczone są w dziesiątkach tysięcy złotych: preze-
sów, dyrektorów i managerów, którzy zarządzają 
dużymi korporacjami i zamieszkują największe 
aglomeracje. 

„Dużo lepszym wyznacznikiem rzeczywistego 
poziomu zarobków byłoby wyliczenie mediany. Z 
danych GUS wynika bowiem, że dużo więcej Pola-
ków zarabia poniżej średniej krajowej, a pracownicy 

zarabiający więcej niż ta średnia są w mniejszości” 
– mówi ekspert Praca.pl. 

Polskie zarobki są też niższe w porównaniu 
do zarobków naszych zachodnich sąsiadów. –„W 
Polsce żyje się po prostu trudniej. Przykładowo 
za średnią polską pensję możemy kupić prze-
ciętnie tylko 0,5 m mieszkania, podczas gdy w 
Europie Zachodniej stać nas na 1,5–2,5 m. Ceny 
mieszkań są horrendalnie wysokie, jest ich zbyt 
mało w stosunku do potrzeb, a osoby je kupujące 
zadłużają się często na całe życie” – mówi Marek 
Karczewski, kierownik sprzedaży w Praca.pl. 

Polski turysta wyjeżdżający za granicę często 
odkrywa, że ceny w supermarkecie czy restauracji 
są zbliżone do polskich. Droższe są jedynie usługi. 
Jeżeli weźmiemy te dane pod uwagę, to być może 
zrozumiemy, dlaczego kasjerka w sklepie nie za-
wsze jest dla nas miła, lekarz czy nauczyciel czuje 
się sfrustrowany, a pracownik, któremu przełożony 
opowiada o motywacji pozafinansowej, patrzy na 
niego ze zdumieniem.

„Trzeba jasno powiedzieć, że pieniądze są 
podstawą zadowolenia i wydajności w pracy. 
Niemniej cieszyć może fakt, że nasz kraj cią-
gle się rozwija, przyciągamy sporo inwestycji 
zagranicznych, płace wolno, ale jednak rosną, a 
ludzie gotowi są do większej mobilności w celu 
znalezienia lepszej pracy. Wszystko to sprawia, że 
powiększa się klasa średnia, która jest podstawą 
dobrobytu każdego demokratycznego państwa” 
– ocenia Marek Karczewski. 

Dobry pracownik to doceniony pracownik 
Zdaniem ekspertów portalu Praca.pl wyniki 

ankiety potwierdzają dobitnie także fakt, że 
niezwykle duży wpływ na wyniki ma atmosfera 
panująca w pracy, w której większość z nas spędza 
przecież ok. 1/3 naszego czasu. 

„Dobra atmosfera jest szalenie ważna, szcze-
gólnie że nie wyklucza ciężkiej i wydajnej pracy. 
Co więcej, bardzo często jej sprzyja” – przekonuje 
Izabela Sadowska-Trzcińska, ekspert rynku pracy 
w Praca.pl. – „Prawie zawsze dobry pracownik to 
zadowolony pracownik, który wykonuje swoje 
zadania z pasją i zaangażowaniem”. 

Dodaje, że bardzo ważna dla każdego z nas 
jest również ocena naszych poczynań, bo chcemy 
wiedzieć, jak sobie radzimy. Pozytywna ocena 
pracy dodaje zapału, motywacji, negatywna ocena 
może z kolei zwrócić uwagę na to, co robimy źle, 
i pozwolić uniknąć błędów w przyszłości. 

Często więc dobra atmosfera w miejscu pracy 
rekompensuje niższe wynagrodzenie, godzimy się 
pracować za mniejsze pieniądze głównie wtedy, 
kiedy wiemy, że w innej firmie relacje są gorsze 
niż u nas. 

„Dużo zależy też od różnicy tego wyna-
grodzenia. Jeśli mamy propozycję, że w innym 

miejscu pracy będziemy mogli zarabiać 1 tys. zł 
więcej, to prawdopodobne jest, że osoba, która 
na rękę dostaje 2 tys. zł się na to skusi, ponieważ 
dla niej będzie to duży wzrost wynagrodzenia, 
natomiast menedżer, którego zarobki wynoszą 
8 tys. zł, taką propozycję raczej odrzuci, ponie-
waż dla niego zmiana wynagrodzenia byłaby 
mało odczuwalna” – mówi Izabela Sadowska-
Trzcińska. 

Dobry szef to kompetentny szef
Wyniki ankiety portalu Praca.pl wskazują tak-

że, że – choć generalizować nie można – to jednak 
w Polsce zdarzają się przypadki niekompetencji 
menedżerów. A niekompetencja przełożonych jest 
czynnikiem mocno zniechęcającym do pracy. 

„Działa ona negatywnie, bez względu na to, 
czy przejawia się lekceważącym podejściem do 
problemów, nepotyzmem, czy brakiem chęci do 
dyskusji, a jedynie wydawaniem poleceń, które 
w opinii pracownika mogą być błędne” – mówi 
Michał Filipkiewicz. – „Może też hamować 
rozwój pracownika i jego chęć do działania, 
powodując poczucie zagrożenia u niekompe-
tentnego przełożonego, który z obawy przed 
podważeniem swojego autorytetu podejmuje 
krótkowzroczne i nieprzemyślane decyzje” – 
dodaje ekspert Praca.pl. 

Pracowity jak... Polak 
Nie tylko odpowiedzi respondentów ankiety 

Praca.pl, ale także opinie polskich i zagranicznych 
pracodawców potwierdzają, że generalnie Polacy 
są narodem pracowitym. W porównaniu do kra-
jów Europy Zachodniej pracujemy dłużej o kilka 
godzin tygodniowo.

”Niestety wydajność naszej pracy jest niższa. 
Nadmiar obowiązków nie zniechęca do pracy, 
pod warunkiem, że jesteśmy właściwymi ludźmi 
we właściwym miejscu, czyli po prostu robimy 
to, co lubimy i się realizujemy. Swoje zadania 
traktujemy wtedy jak wyzwania, uczymy się dużo 
i rozwijamy w obszarach, na których nam zale-
ży. Dlatego tak ważne jest, aby pracownik miał 
określoną wizję swojej kariery i na tej podstawie 
dobierał odpowiednich pracodawców” – mówi 
Michał Filipkiewicz. 

Dodaje, że prawda wygląda jednak inaczej. 
Wielu pracowników niestety nie wie, co chciałoby 
robić za kilka lat, swoje CV wysyła gdziekolwiek 
bez zastanowienia się, czy profil działalności i 
kultura danej firmy im odpowiada. 

„Zanim zdecydujemy się na pracę w okre-
ślonej organizacji, powinniśmy się dowiedzieć o 
niej jak najwięcej. Wyeliminuje to w przyszłości 
wiele nieporozumień i frustracji” – podpowiada 
Michał Filipkiewicz.

Źródło: www.praca.pl

Polak w pracy czuje się niedoceniany i źle opłacany
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Pearl Hunters - Executive Search
Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu najlepszych pracowników 
z rynku pracy na terenie Polski jak i rynków wschodnich.

Mamy doświadczenie w poszukiwaniach na stanowiska wyższego i średniego szczebla w branżach:
 FMCG
 IT
 usług finansowych
 motoryzacji
 nieruchomości, firm budowlanych i konstrukcyjnych
 hoteli i turystyki

Dla stałych Klientów rekrutujemy także pracowników na stanowiskach asystenckich.

Razem z nami pozyskasz kadrę zarządzającą oraz najlepszych specjalistów działów: sprzedaży i mar-
ketingu, trade – marketingu, HR’u, finansów, IT, zakupów oraz administracji.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Pearl Hunters - Executive Search

Adres do korespondencji: ul. Sulejkowska 29A/1; 04-157 Warszawa

tel.: +48 (22) 398 16 22, fax: +48 (22) 398 15 53, e-mail info@pearl-hunters.pl

Według ostatniego badania „Employer Branding 
Survey” przeprowadzanego przez Universum, firmę zajmu-
jącą się employer branding, eksperci ds. HR twierdzą, że w 
2010 r. sytuacja na rynku pracy się poprawi. Prawie połowa 
respondentów uważa, że działania w zakresie budowania 
marki pracodawcy zyskują na znaczeniu, a jedna czwarta 
przyznaje, że nakłady finansowe na te działania wzrosną.

Wyniki ankiety wskazują, że 60% badanych 
pozytywnie ocenia szanse na poprawę sytuacji ekono-
micznej w przyszłym roku, 35% nie jest tego pewna, 
a tylko 4% oceniła je negatywnie. W przyszłym roku 
rynek absolwentów ponownie zyska na atrakcyjności 
w oczach pracodawców – tak przynajmniej uważa 32% 
ekspertów. Także profesjonaliści będą mogli liczyć na 
pracę – 38% specjalistów przyznaje, iż liczba rekrutacji 
profesjonalistów wzrośnie.

Większa rotacja w 2010 r.
Pracodawcy twierdzą, że poprawa sytuacji na lo-

kalnych rynkach pracy wpłynie na zwiększoną rotację 
w 2010 r. i że globalnie wyniesie ona w przyszłym roku 
8,3% (średnia rotacja w 2009 r. utrzymywała się na 
poziomie 7,8%). Oceniając rynek pracy z perspektywy 
lokalnej, specjaliści spodziewają się najwyższej rotacji 
w Europie Zachodniej – 10,9%, najniższej w Europie 
Centralnej – 6,5%. W innych regionach świata przewi-
dywania sięgają 10,1% dla Stanów Zjednoczonych, 9,7% 
dla Azji i 6,8% dla krajów nordyckich. 

„Prognozy dotyczące wyższej rotacji z pewno-
ścią się sprawdzą. Rotacja pracowników pomiędzy 
organizacjami wzrasta zazwyczaj zaraz po tym, jak 
poprawia się sytuacja ekonomiczna. Z tego też powo-
du, zwiększają się obawy, jak na sytuację zareagują 
pracownicy zarówno w przyszłym roku, jak i w latach 
następnych” – mówi Anna Macnar, Country Manager 
Universum Polska. 

Jak promować wizerunek pracodawcy
Dlatego w 2010 r. pracodawcy będą się koncentro-

wać przede wszystkim na promocji wizerunku praco-
dawcy oraz rekrutacji.

„Kanałami najczęściej wykorzystywanymi do 
wzmacniania wizerunku pracodawcy w przyszłym roku 
będą korporacyjne strony internetowe oraz działania 
na uczelniach. Tak twierdzi odpowiednio 92% i 82% 
respondentów” – uważa Małgorzata Szoka, Project 
Manager w Universum. Inne sposoby to poprawa ko-
munikacji wewnętrznej (64% wskazań), eventy (63%), 
inne strony internetowe dotyczące kariery i pracy (62%) 
oraz media drukowane poświecone budowaniu kariery 
(57%). Poprzez portale społecznościowe, tj. Facebook, 
Twitter, LinkedIn itp., planuje promować wizerunek 
pracodawcy 57% ankietowanych.

Na pytanie, jakie grupy talentów będzie najtrudniej 
przyciągnąć i zrekrutować w 2010 r., jeden z ankietowa-
nych CEO w Polsce wskazał na grupę dobrze wykształ-

conych absolwentów oraz młodych profesjonalistów z 
pięcio- lub siedmioletnim doświadczeniem. 

Kto zajmuje się strategią employer branding
Respondentów pytano również o to, jak wygląda 

zespół zajmujący się employer branding. Menadżer 
zarządzający działem rekrutacji w Rosji odpowiedział: 
„Nasz dział jest podzielony na dwie części. Jedna zaj-
muje się rekrutacją profesjonalistów, druga studentów. 
Ta ostatnia jest odpowiedzialna również za employer 
branding”. Z kolei specjalista na podobnym stanowisku 
w Wielkiej Brytanii tak opisuje swój dział: „Mamy 
Rekrutacyjne Centrum Ekspertyz (Resourcing Centre of 
Expertise), które pracuje zarówno nad zewnętrznym, jak 
i wewnętrznym wizerunkiem naszej firmy”. 

„Wśród największych wyzwań przyszłego roku 
wymieniano przezwyciężenie wewnętrznych napięć 
powstałych w wyniku cięć, bardziej efektywne wyko-
rzystanie mediów oraz portali społecznościowych, czy 
utrzymanie bądź wzmocnienie swojej atrakcyjności jako 
pracodawca na rynku pracy” – mówi Anna Macnar.

Badanie “Employer Branding Survey” zostało prze-
prowadzone przez Universum w październiku 2009 r. na 
grupie 612 respondentów – specjalistów, menadżerów 
i dyrektorów ds. HR i EB. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie http://www.employerbrandingtoday.
com/pl/

Źródło: www.abcpraca.pl

Pracodawcy będą zatrudniać w 2010 roku
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Redakcja rynekpracy.pl: Jak Pan 
ocenia zmiany na polskim rynku pracy 
w 2009 r.? 

Dr Kazimierz Sedlak: Wbrew czar-
nym scenariuszom stan polskiego rynku 
pracy w 2009 r. odbieram bardzo pozy-
tywnie, szczególnie gdy porównamy go do 
innych krajów regionu. Jesteśmy jedynym 
państwem, które odnotowało wzrost PKB, 
poziom bezrobocia (8,8% – BAEL, listo-
pad 2009 r.) mamy mniejszy od średniej 
dla UE (9,5%). Jeżeli porównamy się do 
krajów byłego bloku wschodniego, można 
nawet powiedzieć, że jesteśmy tygrysami 
Europy (Łotwa: 22,3%; Estonia: 15,2%; 
Słowacja: 13,6%). Łotwa, Estonia, Litwa 
to kraje o dwucyfrowym spadku PKB 
(odpowiednio: –18%, –18,1%, –13,7%), 
gwałtownym wzroście bezrobocia (+12,1; 
+8,7; +8,2 punktu proc.) i znacznych 
spadkach wynagrodzeń realnych (–10%, 
–10%, –8,7%). Przeciwieństwem niech 
będzie komunikat GUS o 4,4% wzroście 
średniego wynagrodzenia w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Oczywiście mieliśmy 
również wiele problemów. W moim prze-
konaniu problemy te w większym stopniu 
wynikały z zaniedbań wcześniejszych lat 
niż z bieżącej sytuacji ekonomicznej. 

Dlaczego Pan tak uważa? 
K.S.: W ciągu ostatnich 20 lat zrefor-

mowaliśmy gospodarkę, zapomnieliśmy 
jednak o reformie rynku pracy. Polski ry-
nek pracy jest mało elastyczny i wymaga 
szybkich zmian. Przykładem niech będzie 
jeden z najniższych w Europie wskaźni-
ków zatrudnienia osób w wieku produk-
cyjnym. Średnia dla Europy to 65,9%, a 
dla Polski tylko 50,9%. Mamy, związany z 
tym, najniższy w Europie wiek rezygnacji 
z pracy zawodowej. W Polsce przestaje-
my pracować w wieku 59 lat, a w Szwecji 
63,9 lat. Patrząc tylko na te dane, można 
stwierdzić, że żyjemy w bardzo bogatym 
kraju, który stać na to, aby jego obywa-
tele nie pracowali. Jest to jedno z naj-
większych zaniechań wszystkich rządów. 
Jest to również marnowanie olbrzymiego 
potencjału społecznego. Praca to bardzo 
ważny element życia społecznego i pań-

stwo powinno zachęcać, a nie zniechęcać 
do jej podejmowania. 

Na czym powinna polegać elastycz-
ność? 

K.S.: Zacznę od dwóch prostych przy-
kładów. W 2010 r. Polska zajęła 71 miej-
sce w rankingu wolności gospodarczej, a 
105 pod względem wolności dla biznesu. 
Oznacza to również brak wolności na ryn-
ku pracy. 

Drugi przykład. Dwa lata temu wszy-
scy mówili, że w Polsce mamy do czynie-
nia rynkiem pracownika, w 2009 r. z kolei 
mówiło się o rynku pracodawcy. Dla mnie 
jest to przejaw patologii rynku pracy. Je-
żeli żyjemy w kraju z gospodarką wol-
norynkową, to na rynku pracy powinna 
panować względna równowaga. Zdrowy 
rynek pracy to taki, na którym pracownik 
i pracodawca są partnerami i mają równe 
prawa. Partnerstwo to swoboda wybo-
ru i zasada równych szans. Partnerstwo 
to również ryzyko i tu państwo powinno 
wypracować mechanizmy minimalizujące 
go, szczególnie w przypadku najuboż-
szych grup społecznych. 

Niestety elastyczność nie dotyczy tyl-
ko polityki państwa czy regulacji praw-
nych. Elastyczność dotyczy również 
pracowników. Współczesny rynek pra-
cy to rynek szybkich zmian, wystarczy 
porównać to, co się działo w 2008 r. z 
wydarzeniami 2009 r. Musimy więc za-
akceptować fakt, że nasza wiedza i umie-
jętności szybko się dezaktualizują i trzeba 
je ciągle doskonalić. Musimy nauczyć się 
mobilności, przywyknąć do tego, że sta-
tystycznie co kilka lat będziemy zmieniać 
pracę. Często będzie to również związane 
ze zmianą zawodu. Jeżeli chcemy czuć się 
bezpiecznie, najlepiej posiadać umiejęt-
ności pozwalające znaleźć pracę w kilku 
zawodach. Mamy wysokie aspiracje pła-
cowe i jeżeli chcemy je realizować w spo-
sób partnerski, muszą one być powiązane 
ze stałym doskonaleniem kompetencji za-
wodowych. Wynagrodzenia powinny być 
również powiązane z wydajnością pracy. 
Powinniśmy więc pamiętać, że nasze pła-
ce nie będą tylko rosły, ale mogą się też 

zmniejszyć w przypadku trudnej sytuacji 
na rynku.

 
A co z osobami trwale bezrobotnymi 

i żyjącymi na skraju ubóstwa? 
K.S.: Elastyczność rynku pracy musi 

być powiązana z zapewnieniem bezpie-
czeństwa wszystkim, również i tym, którzy 
gorzej sobie radzą. To jest kolejny ważny 
problem, który powinien zostać uregulo-
wany w ramach reformy. W tej chwili w 
Polsce sam fakt bezrobocia nie jest tak 
istotny jak to, że w tej grupie bardzo dużo 
osób jest długotrwale bezrobotnych, sta-
nowią oni 40,6% ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych. Oznacza to, że rynek pracy 
ich nie chce, i to jest poważny problem do 
rozwiązania. Niestety nie wygląda na to, 
aby nasze władze podejmowały zdecydo-
wane działania w tym kierunku. 

Co poradziłby Pan osobom, które w 
ostatnich miesiącach straciły pracę? 

K.S.: Utrata pracy to jedno z najbardziej 
stresujących wydarzeń w życiu każdego z 
nas. Dla wielu ludzi wiąże się z pogorsze-
niem sytuacji materialnej. Pamiętajmy jed-
nak, że jest to również szansa poprawienia 
swojej sytuacji na rynku pracy. Obecnie 
w Polsce realizowane są liczne programy 
unijne związane z rozwojem kapitału ludz-
kiego. Różne instytucje organizują szkole-
nia doskonalące umiejętności zawodowe 
czy pozwalające na przekwalifikowanie i 
nabycie kompetencji poszukiwanych przez 
pracodawców. Szkoda jedynie, że wśród 
nich brakuje szkoleń doskonalących prak-
tyczne umiejętności techniczne. 

Kolejnym paradoksem polskiego 
rynku pracy jest również to, że jesteśmy 
krajem o gwałtownie rosnącej liczbie 
obywateli z wyższym wykształceniem i 
jednocześnie mamy jeden z najniższych 
wskaźników tzw. kształcenia ustawicz-
nego, czyli tego, co jest bardzo ważne w 
dostosowaniu umiejętności do zmieniają-
cych się wymogów rynku pracy.

 
Jakie zmiany będą zachodzić na 

rynku pracy? 
K.S.: Jeżeli poważnie potraktujemy 

O polskim rynku pracy
Wywiad z Kazimierzem Sedlakiem, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

autorem siedmiu książek dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, twórcą i dyrektorem pierwszej  
polskiej agencji doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak. 
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zobowiązania wynikające ze Strategii 
Lizbońskiej, w ciągu najbliższych lat w 
naszym kraju powinna się dokonać rewo-
lucja na rynku pracy. Strategia Lizbońska 
zakłada budowanie gospodarki opartej na 
wiedzy, a to oznacza konieczność two-
rzenia nowych miejsc pracy w obszarze 
wysokich technologii. W tym sektorze po-
winno pracować 15% zatrudnionych (Pol-
sce jest niecałe 10%). Strategia Lizbońska 
zakłada również, że w 2010 r. średnia sto-
pa zatrudnienia w UE będzie wynosić 70% 
(w Polsce to zaledwie 50,9%). Jeżeli więc 
faktycznie chcemy mieć nowoczesny ry-
nek pracy, najlepszym rozwiązaniem bę-
dzie tworzenie nowych miejsc pracy, a nie 
tylko walka z bezrobociem. Niestety 2010 
r. to rok wyborów prezydenckich i praw-
dopodobnie populizm rządzących sprawi, 
że zmarnujemy kolejne 12 miesięcy. 

Kogo będą poszukiwali pracodawcy 
w 2010 r.? Za jakie umiejętności będą 
gotowi słono zapłacić? 

K.S.: To pytanie zawsze prowokuje mnie 
do udzielania przekornej odpowiedzi. Nie-
zależnie od branży i zawodu mało wydajni 
i niesolidni pracownicy zawsze powinni 
czuć się zagrożeni zwolnieniami, a dobrzy 
zawsze sobie poradzą i będą poszukiwani na 
rynku pracy. Przykładowo z europejskiego 
badania przedsiębiorstw przeprowadzonego 
w 2009 r. wynika, że mimo kryzysu 36% 
przedsiębiorstw miało problemy ze znale-
zieniem wykwalifikowanego personelu, a 
10% ma problemy z ich zatrzymaniem. 

Jeżeli popatrzymy na pytanie z punktu 
widzenia struktury zatrudnienia, na pewno 
w Polsce będzie wzrastać liczba specjali-
stów, szczególnie z wykształceniem tech-
nicznym, a zmniejszać się liczba pracow-
ników wykonujących prace proste. Nadal 
powinno się zmniejszać zatrudnienie w 
rolnictwie i zwiększać w sektorze usług. 

Pamiętajmy, że mimo bezrobocia w 
firmach zawsze brakuje wysokiej klasy 
specjalistów. W ciągu najbliższych lat na 
pewno wzrośnie zapotrzebowanie na elek-
troników, informatyków, budowniczych 
dróg i specjalistów od usług związanych z 
poprawą jakości ludzkiego życia. 

Proszę jednak pamiętać, że przyszłość 
jest niemożliwa do przewidzenia. Bardzo 
trafnie ujął to amerykański ekonomista 
J.K. Galbraith stwierdzając, że „przy pro-
gnozach ekonomistów astrologia wydaje 
się godną szacunku nauką”.

Dziękujemy za rozmowę
Źródło: www.rynekpracy.pl

Zdobycie pracy jest najłatwiejsze 
dla mieszkańców województw mazo-
wieckiego, wielkopolskiego i dolno-
śląskiego. Najtrudniej mają osoby za-
mieszkujące województwa położone 
na wschodzie kraju. Przeważają oferty 
zatrudnienia w handlu. Poszukiwani są 
również informatycy, księgowi i pra-
cownicy sektora bankowości. Mniej 
jest pracy dla studentów – wynika z 
danych serwisu otoPraca.pl.

Najmniej ofert pracy skierowanych 
jest do mieszkańców województw: 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
lubelskiego i podkarpackiego. Trudno 
o zatrudnienie jest też w świętokrzy-
skim, opolskim, łódzkim, kujawsko-
pomorskim i zachodniopomorskim. 
Lepiej sytuacja wygląda w wojewódz-
twach małopolskim, śląskim, lubuskim 
i pomorskim. 

„Różnice w poszczególnych rejo-
nach odnoszą się nie tylko do liczby 
ofert, ale także do rodzajów poszu-
kiwanych zawodów” – mówi Marta 
Krauze z serwisu otoPraca.pl. – „Infor-
matycy, którzy są rozchwytywani na 
Dolnym Śląsku, będą mieli problemy 
z pracą w lubuskim i lubelskim, gdzie 
najchętniej przyjmowani są handlow-
cy oraz specjaliści od ubezpieczeń i 
finansów”– dodaje. 

W całej Polsce najbardziej poszu-
kiwani są handlowcy. Wśród 12 tys. 
ofert pracy pochodzących z ostatniego 
kwartału 2009 r., które zostały prze-
analizowane przez specjalistów ser-
wisu otoPraca.pl, niemal co czwarta 
przeznaczona była dla specjalisty z tej 
branży. Prawie 10 proc. ogłoszeń prze-
znaczonych było dla informatyków, 
a 7 proc. dla księgowych, na których 
zapotrzebowanie wyraźnie wzrosło w 
czwartym kwartale ubiegłego roku. 
Utrzymał się również popyt na pra-
cowników sektora finansów i banko-
wości, którzy mogli liczyć na ok. 6,7 
proc. ofert. 

Coraz łatwiej znaleźć pracę przy 
telefonie w tzw. call center i obsłu-
dze klienta. Trudniej było w budow-
nictwie oraz ubezpieczeniach, gdzie 
liczba ofert spadła. W sektorze bu-

dowlanym odnotowano ich nawet o 50 
proc. mniej. O wiele mniej jest pracy 
dla studentów i pracowników gastro-
nomii. Liczba ogłoszeń dla tych grup 
spadła, aż o 60 proc.

Różne potrzeby województw
Pozytywnie na tle innych regionów 

prezentuje się dolnośląskie, gdzie naj-
częściej szuka się informatyków. Ofert 
dla specjalistów w tej branży jest tu 
ok. 17 proc. W ten sposób informatyka 
pokonała handel (16 proc.), finanse/
bankowość (7 proc.) oraz księgowość 
(6 proc.). 

W każdym z pozostałych woje-
wództw największa liczba ofert doty-
czyła handlu i sprzedaży. Duże zróż-
nicowanie widać jednak na kolejnych 
pozycjach. Np. w woj. lubuskim i lubel-
skim poza handlowcami poszukiwani są 
specjaliści z dziedziny ubezpieczeń i fi-
nansów oraz obsługi klienta. Brakuje tu 
jednak ofert dla informatyków. Tymcza-
sem, w kujawsko-pomorskim, wielko-
polskim i zachodniopomorskim można 
zaobserwować zjawisko odwrotne. 

Informatycy poszukiwani są szcze-
gólnie w województwach: małopol-
skim, mazowieckim i na Podkarpaciu. 
Stosunkowo łatwo znajdą też pracę w 
okolicach Łodzi, na Śląsku, w Wielko-
polsce i Pomorzu Zachodnim. 

Pracownicy finansów i bankowo-
ści, ubezpieczeń oraz księgowości 
mogą wybierać w ofertach w dolno-
śląskim, lubuskim, lubelskim, łódz-
kim, opolskim, podlaskim, pomorskim 
i świętokrzyskim. 

W województwach podkarpackim i 
podlaskim poszukiwani są też pracow-
nicy budowlani. Oferty z tego sektora 
stanowią tu odpowiednio 6 i 5 proc. 
ogłoszeń. 

W warmińsko-mazurskim aż 40 
proc. ogłoszeń to oferty pracy w han-
dlu i sprzedaży. Poszukiwani są też 
pracownicy ubezpieczeń.

Dane pochodzą z analizy ok. 12 
tys. ogłoszeń o pracę serwisu http://
www.otoPraca.pl, pochodzących z 
ostatniego kwartału roku 2009.

Źródło: www.abcpraca.pl

W których regionach  
najłatwiej o pracę?
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Wystarczy wyciąć, wypełnić i przesłać do redakcji: tel./fax 012/622-71-13
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

Przydatne adresy
UrzĘdy

Biuro Infrastruktury Miasta UMK 
Os. Zgody 2, 31−949 Kraków (12) 616−88−19 

Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
ul. J. Sarego 4, 31−047 Kraków (12) 616−85−41

Powiatowe Biuro dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej (12) 656−57−43  
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (12) 656−57−44

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie − Powiat Grodzki 
ul. Wielicka 28 a, 30−552 Kraków (12) 616−56−40

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie − Powiat ziemski 
al. J. Słowackiego 20, 30−037 Kraków (12) 633−03−47

Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie (12) 410−73−00  
ul. Przy Rondzie 6, 31−547 Kraków (12) 411−71−07

Wydział architektury i Urbanistyki UMK (12) 616−80−34  
Rynek Podgórski 1, 30−533 Kraków (12) 616−80−35

Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31−526 Kraków (12) 616−96−21

Wydział Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Gospodarki nieruchomościami  
starostwa Powiatowego w Krakowie (12) 656−72−19  
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (12) 656−72−26

Wydział Inwestycji UMK 
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (12) 616−84−14

Wydział Mieszkalnictwa UMK 
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (12) 616−82−40

Wydział strategii i rozwoju Miasta UMK 
pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31−004 Kraków (12) 616−15−48

InstytUCJe
Małopolska Okręgowa Izba architektów 
ul. Kraszewskiego 36, 30−110 Kraków (12) 427−26−47

Małopolskie stowarzyszenie Pośredników  
w Obrocie nieruchomościami 
ul. Szpitalna 20−22 lok. 4, 31−024 Kraków (12) 431−05−40

Małopolskie stowarzyszenie  
rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30−045 Kraków (12) 632−36−44

Polski związek Firm deweloperskich 
ul. Żurawia 32/34, 00−515 Warszawa (22) 745−01−00

stowarzyszenie Budowniczych domów i Mieszkań 
ul. Kamienna 19, 30−001 Kraków (12) 630−17−57 
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