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Czy kryzys mamy już za sobą? Co się działo na rynku 
mieszkaniowym w 2009 roku? Jak kształtowała się sytuacja 
w ostatnich miesiącach minionego roku? – to tylko niektóre 
pytania, które padły podczas zorganizowanej przez dwuty-
godnik i portal KRN.pl debaty. Odpowiedzi na nie usiłowali 
udzielić eksperci z rynku nieruchomości. Zapraszamy do 
zapoznania się z zapisem spotkania.

Warto również sięgnąć po artykuły o tematyce prawnej, 
poświęcone kwestiom związanym z Zebraniami Przedsta-
wicieli Członków oraz wspólnotom gruntowym.

Polecamy także raport dotyczący wtórnego rynku miesz-
kań (cen ofertowych), analizę przedstawiającą początek 
2010 r. na rynku mieszkaniowym oraz opis malowniczej 
gminy Nowy Sącz. 

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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Można zgłaszać uwagi do planu dla Starego Miasta. Już od 16 
marca – przez miesiąc – mieszkańcy Krakowa będą mogli się zapo-
znać z projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla Sta-
rego Miasta. Każdy zainteresowany będzie mógł złożyć do projektu 
ewentualne uwagi. Sporządzany plan obejmuje teren w granicach 
tzw. pierwszej obwodnicy (ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Du-
najewskiego, ul. Basztowa, ul. Westerplatte, ul. św. Gertrudy), da-
lej przebiega ul. Bernardyńską oraz obejmuje Wzgórze Wawelskie, 
jego otoczenie i związaną z nim część lewobrzeżnych Bulwarów 
Wiślanych do ul. Podzamcze. Jest to plan o charakterze ochron-
nym, dotyczy obszaru o najwyższych wartościach historycznych, 
kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Jego celem jest 
zachowanie tych wyjątkowych wartości, które decydują o klimacie i 
atrakcyjności miasta oraz promują Kraków w Europie i na świecie. 
Z projektem można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Sarego 1.
Najem bez waloryzacji. Ponad 200 najemców lokali użytkowych 
ominie podwyżka czynszu – zadecydowały władze miejskie. Jest to 
wynik rezygnacji z waloryzacji stawek czynszu o wskaźnik wzro-
stu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za miniony rok. W 2009 r. wyniósł 
on 3,5 proc. Podwyżka nie obejmie najemców, którzy w ubiegłym 
roku podpisali aneksy do umów najmu – z nowymi urynkowiony-
mi stawkami czynszowymi najmu netto. Wykaz lokali, w których 
zrezygnowano z waloryzacji o wskaźnik GUS, można znaleźć na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.
Rusza długo oczekiwana przebudowa ronda. W najbliższych 
dniach ma wreszcie ruszyć przebudowa jednego z najważniejszych 
węzłów komunikacyjnych Krakowa – ronda Ofiar Katynia. Wyko-
nawcą inwestycji będzie polsko-indyjskie konsorcjum firm RADKO 
Sp. z o.o. (lider) i PUNJ LLOYD Ltd. Po przebudowie rondo stanie 
się trzypoziomowym węzłem drogowym. Na kierunku wschód – za-
chód, a więc w ciągu ulic Conrada i Radzikowskiego (drogi krajowe 
7 i 79) powstanie prawie 400-metrowa estakada ze zjazdami. Pod 
nią znajdzie się przebudowane skrzyżowanie z tzw. wyspą centralną. 
Ten poziom będzie służył głównie do obsługi komunikacyjnej przyle-
głych terenów mieszkaniowych i komercyjnych. Na kierunku północ 
– południe, a więc w ciągu ul. Jasnogórskiej i Armii Krajowej, po-
wstanie 90-metrowy tunel drogowy – ogłosił przy okazji podpisania 
umowy z wykonawcami prezydent Krakowa. W ramach inwesty-
cji przebudowane zostaną ulice dobiegające do ronda: aleja Armii 
Krajowej na odcinku 480 m, ul. Jasnogórska na odcinku 350 m, ul. 
Radzikowskiego na odcinku 630 m i ul. Conrada na odcinku 670 m. 
Szerokość jezdni głównych wyniesie 7 m. Na wlotach do skrzyżo-
wania z wyspą centralną będą 3 lub 4 pasy o szerokości 3,5 m każdy. 
Jezdnia tarczy skrzyżowania będzie składała się z 3 pasów o szero-
kości 3,5 m każdy. Powstaną chodniki o szerokości 2 m i ścieżki 
rowerowe o szerokości do 2 m – poinformowała Joanna Niedział-
kowska, dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
Poszukiwany operator dla hali w Czyżynach. Agencja Rozwoju 
Miasta SA ogłosiła przetarg na operatora Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Czyżynach. Wnioski o udział w postępowaniu można skła-
dać do 2 kwietnia. Tym samym operator obiektu miałby być wybra-
ny jeszcze przed realizacją inwestycji.
Krakowianin żyje dobrze, choć źle ocenia komunikację. Co 
czwarty mieszkaniec Krakowa uważa, że żyje mu się bardzo do-
brze, a ponad połowa twierdzi, że jest mu dobrze. Zaledwie 5 proc. 
mówi, że jest źle bądź bardzo źle – wynika z sondażu „Omnibus 
Krakowa i Małopolski”, przeprowadzonego przez Katedrę Ana-
liz Regionalnych Klubu Jagiellońskiego, Biuro Badań Społecz-
nych „Obserwator” i niezależnych ekspertów – donosi „Dziennik 
Polski”. Najważniejsze problemy miasta to komunikacja, drogi i 
chodniki oraz bezpieczeństwo. Na kłopoty komunikacyjne, zwią-
zane głównie z transportem miejskim, i korki żali się jedna trzecia 
mieszkańców. 

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 45/A/NBP/2010 na dzień 05.03.2010
1 USD 2,8568
1 EUR 3,8848
1 CHF 2,6556
1 GBP 4,2973
1 UAH 0,3583
1 CZK 0,1505
1 RUB 0,0958

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3252,17 zł
 sprzedaż   3740,66 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 05.03.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 05.03.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,14 
EURIBOR EURO 0,6530
LIBOR
 CHF 0,2500

EUR 0,6025
USD 0,2519
GBP 0,6425

(dane na dzień 05.03.2010, 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:
luty 2010 (wartość w pkt.)
 Kurs początkowy Kurs końcowy ceny Zmiana ceny (w %)
WIG 35 125,70 40 354,28 1,21
WIG20 2024,32 2403,69 1,18
mWIG40* 2108,42 2365,15 0,69
SWIG-80 10 528,85 11 687,46 1,1
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 05.03 .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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Lepsza ochrona zabytków. Sejm przyjął nowelizację ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z nowymi 
przepisami, ochrona nieruchomości tego typu będzie wpisywana 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 
Prawidłową ochronę wszystkim zabytkom ma zapewnić nałożony 
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek prowadze-
nia ewidencji nieruchomości zabytkowych. Będzie ona prowadzona 
w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu 
danej gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte 
zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome 
znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także inne za-
bytki nieruchome wyznaczone przez wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
Nowy kształt polskiej kolei. Podczas debaty z cyklu „Lunch z Ku-
rierem”, zorganizowanej 22 lutego przez Kolejową Oficynę Wydaw-
niczą, wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt podkreślił, że 
jest szansa na pozbycie się historycznych długów kolei do 2014 r. Za 
zadanie wymagające konsekwencji w działaniu uznał program mo-
dernizacji dworców kolejowych, który powinien być kontynuowany 
również po 2011 r., tak aby w ciągu najbliższych 10 lat najważniejsze 
polskie dworce zostały wyremontowane. Rocznie modernizowanych 
powinno być ok. 30 dworców. Jednocześnie wiceminister Engelhardt 
zaznaczył, że opłata dworcowa nie będzie przeznaczona na inwesty-
cje, a na bieżącą eksploatację dworców, utrzymanie ich części wspól-
nej, tzn. poczekalni, dróg dojścia, peronów i parkingów.
Międzynarodowe rozmowy na temat infrastruktury transporto-
wej. Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk spotkał się 26 lutego 
w siedzibie resortu z delegacją chińską pod przewodnictwem wice-
ministra handlu ChRL Gao Hucheng. Delegacja chińska przebywała 
w Polsce w związku z XIV posiedzeniem Polsko-Chińskiej Komisji 
ds. Współpracy Gospodarczej. W spotkaniu wziął również udział 
Ambasador ChRL w RP Sun Rongmin. Podczas rozmów omówiono 
kwestie dotyczące udziału firm chińskich w projektach związanych 
z budową polskiej infrastruktury transportowej oraz współpracy w 
sektorze kolejnictwa. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, strona 
chińska wyraziła zadowolenie ze współpracy z Polską w zakresie 
infrastruktury oraz podkreśliła jej duże znaczenie dla rozwoju obu-
stronnych stosunków gospodarczych.
Nagrody „Budowlana Firma Roku” i „Polski Herkules” rozda-
ne. Wyróżnienie „Budowlana Firma Roku”, stanowiące jednocze-
śnie nominację do statuetki „Polski Herkules” w roku następnym, 
trafiło do rąk prezesów 16 firm. Poza firmami o profilu ściśle bu-
dowlanym, nagrody otrzymują także osoby i firmy spoza branży. 
Podstawą do oceny jest m.in. dostępność produktu lub usługi, no-
watorstwo, dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb 
klientów i zmieniającego się rynku, a także relacje firma – klient. 
Wśród tegorocznych laureatów znalazły się m.in. Politechnika Kra-
kowska i Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tytuł „Polski Herkules” otrzymują szefowie firm, którzy mają na 
swoim koncie szczególne osiągnięcia w branży budowlanej. Statu-
etki specjalne trafiają ponadto do organizacji oraz osób, które swoją 
działalnością wywarły wpływ na rozwój polskiego budownictwa. 
Jedną ze statuetek odebrał dr inż. Piotr Pachowski, wybitny kon-
struktor budowlany, autor ponad 170 projektów konstrukcyjnych, 
wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
„Polskim Herkulesem” uhonorowano ponadto prof. Leonarda Run-
kiewicza z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 
zastępcę przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Techniki 
Budowlanej, doceniając tym samym wybitne osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne i inżynierskie w zakresie projektowania konstrukcji 
żelbetowych.

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 w 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 05.03.2010, 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 05.03.2010, 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 05.03.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,55 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,29
Olej napędowy  3,95
(dane na dzień 05.03.2010, 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 05.03.2010, 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 5,02 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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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Eljasza Radzikowskiego (Bronowice)
130 m kw., 5 pokoi

667 000 PLN

ul. Kobierzyńska (Ruczaj)
61 m kw., 2 pokoje

365 000 PLN

ul. Szwedzka (Dębniki)
78 m kw., 3 pokoje

620 000 PLN

ul. Bociana (Prądniki Biały)
40 m kw., 2 pokoje

340 000 PLN

ul. Dytmara Sołtysa (Bronowice)
80 m kw., 3 pokoje

899 000 PLN

ul. Łokietka (Łobzów)
60 m kw., 2 pokoje

570 000 PLN

ul. Jana Szwai (Ruczaj)
78 m kw., 3 pokoje

632 000 PLN

ul. Raciborska (Ruczaj)
34 m kw., 1 pokój

255 000 PLN

ul. Grota Roweckiego (Dębniki)
50 m kw., 3 pokoje

380 000 PLN

ul. Lubostroń (Ruczaj)
63 m kw., 3 pokoje

490 000 PLN

ul. Na Skarpie (Nowa Huta)
70 m kw. (użytk. 36 m kw.), 3 pokoje

290 000 PLN

ul. Przykopy (Kurdwanów)
30 m kw., 2 pokoje

245 000 PLN
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Saska (Podgórze)
59 m kw., 2 pokoje

490 000 PLN

ul. Sienkiewicza (Łobzów)
59 m kw., 2 pokoje

600 000 PLN

ul. Białoprądnicka (Prądnik Biały)
43 m kw., 2 pokoje

345 000 PLN

ul. Na Popielówkę (Prądnik Biały)
38 m kw., 2 pokoje

279 000 PLN

ul. Karmelicka (Stare Miasto)
71 m kw., 3 pokoje

720 000 PLN

ul. Meiera (Prądnik Czerwony)
61 m kw., 2 pokoje

420 000 PLN

ul. Pachońskiego (Prądnik Biały)
65 m kw., 4 pokoje

399 000 PLN

ul. Podedwaorze (Kurdwanów)
59 m kw., 3 pokoje

340 000 PLN

ul. Karmelicka (Stare Miasto)
93 m kw., 3 pokoje

651 000 PLN

ul. Zamiejska (Ruczaj)
44 m kw., 2 pokoje

370 000 PLN

ul. Bobrzyńskiego (Ruczaj)
52 m kw., 2 pokoje

410 000 PLN

ul. Ziobrowskiego (Polana Żywiecka)
55 m kw., 2 pokoje

455 000 PLN
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Libertów - BH644
Dom wolnostojący, 1-piętrowy o pow. całk. 201,6 m2 położony na 

widokowej działce 720 m2. Na parterze: garaż (19,8 m2), kotłownia.  
Na piętrze: wiatrołap, hall, salon, kuchnia, sypialnia, łazienka, toaleta.  

Na poddaszu: open space, pokój, łazienka. Dom częściowo umeblowany  
i wyposażony, wymaga delikatnego odświeżenia. 

Cena: 620 000 zł

BUY HOUSE Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1, 31−112 Kraków
tel. 12 428 5058, 722 108 722, 722 300 309
www.buyhouse.pl

Kraków, Królowej Jadwigi - BHw217
Trzykondygnacyjny dom w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej ok. 
180 m2 na działce 5,6 a. 1 piętro: salon z tarasem, kuchnia, spiżarnia, 

łazienka. 2 piętro: 3 jasne pokoje. Dom w stanie deweloperskim, istnieje 
możliwość własnej adaptacji i rozliczenia kosztów w czynszu. 

Cena miesięcznie: 4500 zł + media wg zużycia

Kraków, Lea - okolice - BHw224
Piękne mieszkanie na 1 piętrze w nowoczesnym kameralnym, 5-piętrowym 

apartamentowcu. Pow. użyt. 95 m2. Kuchnia otwarta na jasny pokój 
dzienny z balkonem. Główna sypialnia z wyjściem na balkon, kolejna 

sypialnia również z wyjściem na balkon, Pokój-gabinet, 2 łazienki, 
przestronny przedpokój. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone - 

gotowe do zamieszkania! 
Cena miesięcznie: 3 500zł (z garażem) + czynsz + prąd

Kraków, Al. Słowackiego - BH645
Piękne, stylowe mieszkanie dla koneserów, o pow. 52,5 m2, usytuowane 

na 5 piętrze w przedwojennej kamienicy przedwojennej. Kuchnia – 
umeblowana i wyposażona, połączona z pokojem dziennym, sypialnia, 

łazienka – wyposażona, przedpokój. Mieszkanie w bardzo dobrym 
standardzie wykończenia. Jest możliwość dokupienia przylegającego 

mieszkania o powierzchni 26 m2 – lokal wymaga remontu.
Cena: 445 400 zł

Kraków, Krowoderskich Zuchów - BH631
Trzypokojowe mieszkanie o pow. 57,3 m2 na 7 piętrze w nowoczesnym 13-

piętrowym apartamentowcu Torre Verona. Pokój dzienny ze ścianą  
w kształcie półkola, aneks kuchenny z dużymi oknami. Z salonu wyjście  

na przestronny balkon wzdłuż całego mieszkania. Główna sypialnia  
z wyjściem również na balkon, kolejny pokój, łazienka.

Cena: 458 400 zł

Kraków, św. Tomasza - BHw223
Lokal biurowy o pow. 60 m2 wykończony w wysokim standardzie. Na 1 
piętrze w kamienicy po generalnym remoncie. 2 pomieszczenia biurowe, 

łazienka oraz przedpokój. Ekspozycja południowa. Standard: nowe okna, na 
podłogach parkiet, pełne okablowanie pomieszczeń, domofon. W budynku 

winda. Możliwość umeblowania. 
Cena miesięcznie: 3500 zł netto + opłaty

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

PRAWOMOCNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Oferta	spełnia	wymogi	programu	„RODZINA NA SWOIM”

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

CENA: 466 000 zł + 7% VAT

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
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Licencja nr 3051

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

tel./fax 012 421 98 39
magnat@informer.pl

www.magnat.informer.pl członek MSPON

MIESZKANIA, DOMY – SPRZEDAŻ, WYNAJEM

KOMERCYJNE

NASZA PEŁNA OFERTA  NA STRONIE WWW.MAGNAT.INFORMER.PL

ul. Wrocławska
67	m2,	3	pokoje
1800 PLN/mies. 

ul. Czapińskiego
95	m2,	4	pokoje
3200 PLN/mies.

ul. Zwierzyniecka
28	m2,	1	pokój

1100 PLN/mies. 

ul. Długa
20	m2,	1	pokój

1100 PLN/mies.

Willa Awangarda
47	–	114	m2

od 7490 PLN/m2 

ul. Blich
102	m2,	3	pokoje

850 000 PLN 

ul. Rajska
109	m2,	5	pokoi

248 000 EUR 

ul. Biskupia
39	–	110	m2

od 12 000 PLN/m2

ul. Siemiradzkiego
47	–	63	m2

od 10 100 PLN/m2 do neg. 

ul. Krakowska
102	m2,	2	wejścia

8500 PLN netto/mies. 

Wola Justowska
320	m2,	7	pokoi
2 200 000 PLN 

ul. Długa
105	m2,	witryna

10 500 PLN/mies.

ul. Salwatorska
97	m2,	3	pokoje
1 200 000 PLN 

ul. Sereno Fenna
150	m2,	5	pokoi

4500 PLN netto/mies. 

ul. Sołtysa Dytmara
80	m2,	3	pokoje

890 000 PLN

ul. Sienkiewicza
100	m2,	3	pokoje
2500 PLN/mies.

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI
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os. NA STOKU 15/Nowa Huta
Lokal użytkowy w przyziemiu bloku miesz-

kalnego o pow. 43,60 m2.  
Doskonały na prowadzenie drobnej działal-

ności handlowej, usługowej  
lub produkcyjnej.

CENA: 69 000 (zwolnione z VAT).  
Możliwość wynajęcia.  

CENA: 800 zł
BNP-1786, 1787

KONTAKT: 510-259-399

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

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

STARE MIASTO 
ul. FELICJANEK 8/przecznica ze Zwierzynieckiej

Lokal/mieszkanie na parterze, o pow. 46 m², w super lokalizacji, po kapital-
nym remoncie, parter kamienicy, pod biuro, usługi. Idealny na inwestycje, 

możliwość dorobienia witryny. Oddzielne pomieszczenia. Do lokalu przynależy 
piwnica. Sąsiedztwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant.  

Idealny na inwestycje. Możliwość wynajmu.
CENA: 449.000 zł 
BNP-109 i 110             KONTAKT: 510-259-399
CENA WYNAJMU: 2200 zł
BNP-1586

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, ostatni dom 

wolnostojący, gotowy do odbioru natych-
miast o pow. całkowitej 187 m², położony 

na widokowej działce ok. 7,5 a. Zewnętrznie 
wykończony, wewnątrz stan deweloperski. 
Działka ogrodzona, ogród zagospodarow-
any. Piękna panorama na odległość kilku 

kilometrów. Kameralne osiedle.
BNP-1542

CENA: 699.000 zł brutto
KONTAKT: 510-180-034
KONTAKT: 510-180-028

GOTOWY DO ODBIORU NATYCHMIAST- OSTATNI DOM

TOMASZOWICE,  
gm. Wielka Wieś,

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

CENA: 140.000 zł. 
BNP- 1673

KONTAKT: 510-259-399

TOMASZOWICE,  
gm. Wielka Wieś,

Działka rolna o pow. ok. 65 a  
(w tym 15 a drogi), w sąsiedztwie same 

grunty budowlane
CENA: 220.000 zł

BNP- 1672
KONTAKT: 510-259-399

ZABIERZÓW, ul. Rodziny Poganów
Pojedyncze działki widokowe 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 pierw-
sze dwie działki tylko do końca kwietnia 

2010. CENA: 122.000 zł brutto (z VAT). 
SPIESZ SIĘ…!

BNP-123
KONTAKT: 510-180-034
KONTAKT: 510-180-028

ul. KRAKOWSKA 5/Kazimierz
Lokal użytkowy o pow. 16 m2 w super 

lokalizacji!!! Położony na parterze 
w sąsiedztwie innych lokali sklepowych, 
z witryną. Idealny pod inwestycję, biuro, 

usługi lub handel.
CENA: 135.000 zł.  

Możliwość wynajmu.  
Cena 1000 zł 

BNP-1762, 1763 
KONTAKT: 510-259-399

REJON GALERII KAZIMIERZ/GRZEGÓRZKI
Lokal usługowo-biurowy  

o pow. 57 m2  
CENA: 120.000 zł  
(zwolnione z VAT)

BNP-1671
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 100-140 tys. zł. 

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

os. SPORTOWE 33/Nowa Huta
Mieszkanie 1-pokojowe, odnowione,  

w dwukondygnacyjnym budynku o pow. 
ok. 15 m². Położone w cichej okolicy. 

Idealne dla osób samotnych, emerytów 
lub studentów.

CENA: 121.000 zł
BNP – 1759 KONTAKT: 510-259-399

REJON PLANT I POCZTY GŁ. 
/Stare Miasto

Garsoniera o pow. ok. 19 m2 na  
ul. Zyblikiewicza 5. Idealna dla studenta, 

osoby samotnej
CENA: 196.900 zł

BNP-1478
KONTAKT: 510-259-399

ul. SŁONECZNA 8 
/Skawina

Mieszkanie 2-pokojowe  
o pow. 44 m2, wymaga remontu.  

3 piętro w 4-piętrowym bloku.  
Atrakcyjna lokalizacja,  

blisko centrum.
CENA: 198.000 zł

BNP-1915
KONTAKT: 510-259-399

Al. SŁOWACKIEGO 11B/Krowodrza
Mieszkanie o pow. 18,92 m2 na 3 piętrze 
w 6-piętrowym bloku. W bloku jest winda. 

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

CENA: 170.000 zł
BNP- 1682

KONTAKT: 510-259-399

REJON PLANT I POCZTY GŁ. 
/Stare Miasto

Garsoniera o pow. ok. 22 m2 na  
ul. Zyblikiewicza 5.  

Świetna pod inwestycję
CENA: 209.000 zł

BNP-1681
KONTAKT: 510-259-399

ul. SPÓŁDZIELCÓW 12/ Kozłówek
Mieszkanie w bardzo niskiej cenie,  

1- pokojowe, o pow. ok. 25 m², po remon-
cie. Do mieszkania przynależy piwnica. 

Dobry i szybki dojazd do Centrum. 
Świetne jako inwestycja.

CENA: 149.000 zł
BNP –1559

KONTAKT: 510-259-399

REJON HALI TARGOWEJ/Śródmieście
Mieszkanie 1-pokojowe o pow. 18,07 m² 
na 2 piętrze. Bardzo dobra lokalizacja – 
15 min do Rynku Głównego. Mieszkanie 

do odświeżenia. 
CENA: 167.000 zł

BNP-1479
KONTAKT: 510-259-399

REJON UL. WIELICKIEJ 
/Prokocim

Mieszkanie 1-pokojowe na  
ul. Facimiech 16, 29 m2 na 3 piętrze. 

Idealne dla młodego małżeństwa,  
dla studenta.

CENA: 169.000 zł
BNP-1862

KONTAKT: 510-259-399

REJON PLANT I POCZTY GŁ. 
/Stare Miasto

Garsoniera o pow. ok. 19 m2 na ul. Zybli-
kiewicza 5. Atrakcyjna lokalizacja:  

3 min od Rynku Głównego.
CENA: 196.900 zł

BNP-1324
KONTAKT: 510-259-39

ul. SAS-ZUBRZYCKIEGO 10 
/Kurdwanów

Mieszkanie 1-pokojowe,  
28 m2 na 3 piętrze.  

Bardzo dobra lokalizacja,  
świetna inwestycja pod wynajem!

CENA: 169.000 zł
BNP-1863

KONTAKT: 510-259-399

ul. WYBICKIEGO 16/ Krowodrza
Mieszkanie 1-pokojowe o pow. 30 m² 
na 2 piętrze. Bardzo dobra lokalizacja. 

Dobrze rozwinięta sieć komunikacji  
miejskiej. Mieszkanie świeżo po remoncie. 

CENA: 215.000 zł
BNP-1776

KONTAKT: 510-259-399

OK. RYNKU PODGÓRSKIEGO 
/PODGÓRZE

Garsoniera o pow. 20 m²,  
położona w kamienicy, doskonała 

również na lokal użytkowy.  
Dobra lokalizacja. 

CENA: 149.000 zł
BNP-1482

KONTAKT: 510-259-399
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MIESZKANIA

1-POKOJOWE/GARSONIERA
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	kuchnia,	balkon	10081
209.000	 32,5	m2	 KUŹNICY	KOŁŁĄTAJOWSKIEJ	stan	dwelop.,	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
267.000	 31	m2	 SMOLEŃSK	PILNE	!!	10288
299.000	 30	m2	 WIELOPOLE	po	rem.,	stan	bdb.,	piwnica	20	m2	10231
320.000	 36	m2	 PRUSA	po	rem.	w	2000	r.,	2/3p.	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	ciemna	kuch.,	nowe	okna,	drzwi,	łaz.	po	rem.	10156
250.000	 53	m2	 SKAWINA	stan	dobry,	cena	do	neg.	!10204
244.000	 36	m2	 AL.	POKOJU	do	rem.,	c.	kuch.	9164
290.000	 50	m2	 PASTERNIK	część	domu,	po	rem.,	2	pok.,	c.	kuch.	9588
314.900	 45,5	m2	 BERKA	JOSELEWICZA	3/4	p.,	do	remontu	10217
315.000	 44,3	m2	 ŚLĄSKA	po	gen.	rem.,	z	aneksem,	3/4	p.	10250
330.000	 37	m2	 REJ.	LEA	ciemna	kuch.,	9/10	p.,	10277
380.000	 50	m2	 BRONOWICKA	parter,	jasna	kuchnia,	10286
450.000	 49	m2	 ARIAŃSKA	po	rem.,	1	piętro,	balkon	10222
456.000	 59	m2	 SPOKOJNA	do	rem.,	ogrz.	miejskie,	loggia,	ew.	garaż	10200
500.000	 45	m2	 WOLA	JUSTOWSKA	nowe,	wyk.,	aneks	umebl.,	wys,	std.,	sypialnia	z	tarasem	8748
570.000	 96,6	m2	 LUBELSKA	do	gen.	rem.	10192
560.000	 80	m2	 STAROWIŚLNA	do	remontu,	wys.	3,8	m,	do	neg.	10168
610.000	 76	m2	 WOLA	JUSTOWSKA	wys.	std.,	wykończ.,	2	balkony,	8474
675.000	 90	m2	 REJ.	RYNKU	PODGÓRSKIEGO	wyposaż.	i	umebl.,	wys.	std.	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
450.000	 62	m2	 NARUTOWICZA	parter,	bardzo	ustawne,	przestronne	10275
490.000	 82,5	m2	 OLSZA	dwupoziom.,	2	kuchnie,	2	łaz.,	ogródek,	1,85	a,	garaż,	duża	piwnica	7913
500.000	 64	m2	 DUNIN-WĄSOWICZA	do	rem.,	ogrz.	miejskie	10226
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.	std.,	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.	std.,	2	balkony	8474
615.000	 66,65	m2	 ŻUŁAWSKIEGO	ogrz.	elektr.,	2	p.	8031
750.000	 90,2	m2	 BATOREGO	do	bież	rem,	kuch	z	balkonem,	ogródek	10095
866.000	 103	m2	 UŁANÓW	wys.	standard	wykończ.,	wyposaż	umebl.,	antresola-sypialnia,	 
	 	 balkon,	garaż	8333

4 i więcej POKOJOWE
360.000	 81,3	m2	 RYDYGIERA	bardzo	słoneczne	8538
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,	3/3	p.	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
490.000	 82,5	m2	 1,85	a	 OLSZA	pól	domu,	3	pok.,	2	kuchnie,	2	łaz.,	 
	 	 	 ogródek,	garaż,	duża	piwnica	7913
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
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720.000	 210	m2	 6	a	 ZAKOPIAŃSKA	świetny	na	działalność	7695
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	 45	m2	 6,3	a	 MIRÓW	GM.	ALWERNIA	bud	mieszk.	-	użytk.	9939
140.000	 107	m2	 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	wykoncz.	10157
380.000	 120	m2	 7,65	a	 KARNIOWICE	gm.	Trzebinia	po	gen.	rem.,	3	pok.,	kuch.,	łaz.,	 
	 	 	 do	dużej	neg.	!!	9551
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	 REJ.	MICHAŁOWIC	stan	dewelop.,	ogrodzenie,	dachówki,	garaż	10134
860.000	 160	m2	 8,35	a	 REJ.	MICHAŁOWIC	stan	dewelop.,	ogrodzenie,	dachówki,	garaż	10136

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,k		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	m,	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
87.000	 7	a	 TENCZYNEK	kwadrat,	p,	w,	g,	kan.	10281
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.	20	m,	p,	w,	g,	kan	stary	sad	10036
187.000	 14	a	 BALICE	szer.	35	m,	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	28	a	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	7000	m2	PUM,	10178
8.000.000	 49	a	 CZYŻYNY	bud.	wielorodzinne,	przewidziane	6.000	PUM	9932	

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	 REJ.	ZAWIERZYNIECKIEJ	na	mieszkanie	lub	biuro,	usługi,	umebl.,	kominek	8475
1.500	PLN	 110	m2	 ZABIERZÓW	dom	wolnostojący,	część	umebl.,	działka	ogrodzona	9467
1.400	PLN	 60	m2	 ODROWĄŻA	po	rem.,	kuch.	umebl.,	pok.	do	uzgodn.,	pralka,	lodówka	10099
1.800	PLN	 44,3	m2	 ARMII	KRAJOWEJ	TARASY	VERONA	apartament	umebl.,	pralka,	lodówka,	 
	 	 zmywarka,	basen,	sauna	garaż	9439
1.980	PLN	 49	m2	 KOŁOWA	umebl.	apartament,	pok.	dzienny,	aneks	kuch.	wyposaż.,	sypialnia,	 
	 	 umeblowane	10237
2.500	 60	m2	 ZAMKOWA	w	pełni	stylowo	umeb.	i	wyposaż	10098
5000	 100	m2	 STARE	MIASTO	zabytkowa	piwnica,	na	sklep,	biuro	10166

Oferty specjalne !

DO WYNAJĘCIA: TRAUGUTTA 30 m2 poddasze pokój z aneksem kuchennym, łazienka, 
antresola-sypialnia 1200 zł, of 9488

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, 

jacuzzi, siłownia, garaż 1800 zł of 9439
DO SPRZEDANIA: dom CHARSZNICA K. MIECHOWA 107 m2 działka 2,45 a  

mieszkalno-użytkowy 140.000 zł of 10065
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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

25 m2 – ul. Prądnicka – II/X – 188 000 zł
30 m2 – ul. Zdrowa – 0/X – 208 000 zł
34 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE – 272 000 zł
36,4 m2 – ul. Prusa – II/III, k. j., po remoncie – 320 000 zł
40 m2 – ul. Bosaków – III/IV, NOWE, winda – 305 000 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 wykończenia  
– 359 000 zł
42 m2 p.c.+ komórka lokatorska – ul. ks. Turka – IV/IV, 12-letnie, 
przytulne, ładne – 275 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, NOWE, na poddaszu – 430 000 zł
45,7 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE, balkon – 432 500 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
59,7 m2 p.c. – Kazimierz – V/V, balkon, nowe studio na poddaszu 
– 465 000 zł
65,4 m2 – ul. Mazowiecka – II/V, balkon – 560 000 zł
73 m2 – ul. Kielecka – I/III, balkon, loggia – 660 000 zł
74 m2 – ul. Moniuszki – III/III, balkon, do remontu, C.O. nowe  
– 480 000 zł
86,3 m2 – al. Mickiewicza – II/V, balkon, winda – 680 000 zł

3 – pokojowe
47,5 m2 – os. Podwawelskie ul. Słomiana – IV/IV, k.j., loggia  
– 330 000 zł
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
68 m2 + garaż – rejon Heltmana – II/III, 7-letnie – 590 000 zł
69,1 m2 p.c. – ul. Loretańska – III/III, nowy apartament na pod-
daszu – 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
86,7 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE, balkon – 691 600 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
Dębniki – cała kamienica 394 m2 do rozbudowy – 1 800 000 zł
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. Berka Joselewicza – strych 102 m2, nad II piętrem – 350 000 zł
ul. Karmelicka – strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą  
– 500 000 zł
ul. Ujejskiego – strych 192,5 m2, nad III piętrem – 577 500 zł
ul. Bonerowska – strych 200 m2, dwupoziomowy nad II piętrem  
– 780 000 zł
ok. ul. Paulińskiej – strych 210 m2, nad IV piętrem, z WZ  
– 470 000 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 pozw. na budowę 475 PUM – 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
Piaski 50 m2 +5,25 a – drewniany, po remoncie – 390 000 zł, 
of.DK/209
Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a – ½ domu,  
do remontu – 350 000 zł, of.DK/211
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła – 
wolnostojący, murowany, do remontu, działka widokowa – 195 000 zł, 
of.DZ/245
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 – 
drewniany, 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 dwoma garażami + 6,14 a – dom 
wolnostojący, 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, of.DZ/244
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a – wolnostojący, stan dewelop-
erski, wysokiej jakości materiały, widokowa działka  
– 695 000 zł, of.DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a – stan surowy otwarty z 2009 r., ładny, na 
atrakcyjnej działce – 380 000 zł, of.DZ/247
Tenczynek 140 m2 + 19 a + budynek gospodarczy 84 m2 – 
murowany, wolnostojący, atrakcyjny, w trakcie generalnego remontu 
– 335 000 zł, of.DZ/242
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący,  
do wykończenia – 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, 
piękny 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
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, of.DK/210
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, of.D/442
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
ul. Spacerowa 6,56 a – budowlana – 250 000 zł, of.D/435
Piaski Wielkie 7,3 a – budowlana z WZ, uzbrojona – 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, 
of.D/446
Giebułtów 8,11 + 8,31 + 9,28 a – budowlane, atrakcyjne, obok 
siebie – 24 000 zł + VAT/a, of.D/405
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a – piękne, widokowe, budowlane, 
uzbrojone – 17 000 zł/a, of.D/385
Bolechowice 9,6 a – budowlana, uzbrojona, widokowa – 250 000 zł
Lasek Łegowski 9,62 + 11,42 a – budowlane, WZ – 260 000 zł i 
300 000 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, of.D/383
Gotkowice gm. Jerzmanowice 10 a – budowlana, widokowa  
– 120 000 zł, of.D/448
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 2 x 10 a i 12 a – piękne, widokowe, budow-
lane – 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 – 115 000 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, of.D/443
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
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
Balice 64 a – teren usług z możliwością zabudowy do 70 %  
– 1 400 000 zł, of.D/447
Korczowa 100 a – komercyjna, 2 km od przejścia granicznego, 
wykonany wjazd z krajowej 4 –ki  – 600 000 zł, of.D/351
Zebrzydowice 1,8 ha – siedliskowa, pięknie położona – 250 000 zł, 
of.D/441

ul. Fieldorfa Nila	-	92,2	m2,	3	pokojowe,	VII/VII	p.,	
NOWE,		dwupoziomowe,	duży	balkon	

–	599	000	zł,
TARABA	12/422	95	10

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

–	480	000	zł,		
TARABA	12/422	95	18

okolice Słomnik ok. 100	m2	+	34	a		
–	dom	murowany,	wolnostojący,	do	niewielkiego	

remontu	–	270	000	zł,	of.DZ/235,	
TARABA	12/422	95	10
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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 r., wysoki 
parter, samodzielny, garaż, częściowo umeblowane, 
1850 zł + opłaty

ul. Grażyny 59,80 m2, dwupoziomowe miesz-
kanie, umeblowana kuchnia, miejsce postojowe na 
ogrodzonym terenie, 1300 zł + opłaty, of. 1552

wola JuStowSKa –rej. Strzelnicy 70 m2, umeblo-
wana tylko kuchnia, wysoki standard, 2800 zł z 
wszystkimi opłatami

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

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

ul. KrowoderSKa 94 m2, umeblowane, 2700 zł 
+ opłaty

ul. PiJarSKa apartament 105 m2, I piętro, wysoki 
standard, klimatyzacja, 6000 zł + opłaty, of.1532

ul. Podwale 105 m2, I piętro, trzy pokoje, ume-
blowana tylko kuchnia, 4000 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 8 a, nieogrodzona, 820 000 zł, of.1541

wołowice GM. czernichów dom w trakcie 
budowy, będzie oddany w stanie deweloperskim, 
pow. całk. 250 m2, dz. 11 a, 570.000 zł, of.1525

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

SzczyGlice gm. Zabierzów dom o pow. użytk. 
310 m2 w trakcie remontu generalnego, będzie 
oddany w stanie deweloperskim, nadaje się również 
pod działalność usługowo-biurową, dodatkowo na 
działce stoi wolnostojący budynek gospodarczy o 
pow. 36 m2, działka 14,69 a, 650 000 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 par-
ter, 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, 2500 zł + 
VAT 22%
al. PoKoJu 73 m2 + dodatkowo i bezpłatnie antresola 
33 m2, I piętro, ochrona 24 h, 4599 zł + VAT 22% (cena 
zawiera już opłaty za media)
ul. KrólewSKa 79 m2, II piętro z windą, trzy, samo-
dzielne pokoje, duży hol, 2400 zł
al. PoKoJu 98 m2 + dodatkowo i bezpłatnie antresola 
12 m2, I piętro, ochrona 24 h, 6174 zł + VAT 22%  
(cena zawiera już opłaty za media)
ceGielniana powierzchnia biurowa ok. 120 m2 
w budynku biurowym, 50 zł/m2 + VAT 22% 
ryneK Główny wyposażony, atrakcyjny lokal biu-
rowy o pow. 166 m2, 13 000 zł ze wszystkimi opłatami, 
of.1528
reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 powierzchni handlo-
wo-usługowo-biurowej, parter, witryna, „open space”, 
do wykończenia, 65 zł/m2 + VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna

azory - M. JareMy pokój z ciemną kuchnią 
o pow. 25,25 m2, położony na II piętrze w 
4-piętrowym budynku, mieszkanie do remontu, 
blok ocieplony, czysta klatka, własność hipotec-
zna, 185 000 zł

Grażyny do wynaJęcia dwupoziomowe 
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 
indywidualne gazowe, miejsce postojowe na 
ogrodzonym terenie, 1300 zł + opłaty, of. 1552

warSzawSKa strych do adaptacji o pow. 
107,6 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 r. o pow. 190 m2, 800 000 zł

KoBylany GM. zaBierzów budowlana 
działka dla konesera o pow. 20,95 a położona 
pośród drzew, na działce stary sad, dojazd 
od drogi asfaltowej ostatnie 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 jedno-
rodzinne, 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 
budownictwo wielorodzinne, PUM ok. 1360 m2,  
2 300 000 zł
olSzanica działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ dla 
zabudowy bliźniaczej (ok. 800 m2 PUM-u),  
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 budownictwo 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 biuro-
wo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 17,8 a,  
15 000 000 zł + VAT 22%, of. 1537

radziKowSKieGo dwupoziomowy lokal biuro-
wy o pow. 190 m2, 800 000 zł

radziKowSKieGo działka 1454 m2 ze starym 
domem przeznaczonym do przebudowy, 900 000 zł

Mieszkania – sprzedaż
ul. PoMorSKa garsoniera 17,59 m2, wysoki parter, 
ogrzewanie MPEC, idealne na biuro lub do mieszka-
nia, 185 000 zł, of.1546

azory ul. JareMy pokój z ciemną kuchnią  
o pow. 25,25 m2, II/IV, 185 000 zł

MazowiecKa 90 m2, trzy pokoje po remoncie,  
III piętro w kamienicy, ogrzewanie MPEC,  
710 000 zł, of.1549

ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony aparta-
ment o pow. 98,8 m2, X piętro, 1 125 000 zł

ul. KochanowSKieGo 148 m2, II piętro, dwa 
wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł, 
of.1526
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AL. KIJOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe w stanie idealnym 
o pow. 34 m2, w nowoczesnym budynku 
z monitoringiem i podziemnym park-
ingiem. Mieszkanie w pełni umeblowane i 
wyposażone.
CENA: 310 000 zł

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

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 8500 zł/m-c do negocjacji
Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 292-02-65

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

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: 1 700 000 zł

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

KRAKÓW
UL. DOBREGO PASTERZA
wolnostojący, 170 m2, działka 12 a 
podpiwniczony, garaż dwustanowiskowy
możliwość rozbudowy. 
CENA: 1.099.000 zł 
 
Biuro Nieruchomości Zawadzki 
Tel. (12) 636-22-44

AL. SŁOWACKIEGO
44 m2, 3 pokoje, poddasze z windą,
po remoncie.
CENA: 374 000 zł

Leach & Lang
Tel.: 664 033 264

UL. GRAŻYNY
Do wynajęcia dwupoziomowe mieszkanie, 59,8 m2,  

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

CENA: 1300 zł + opłaty
Biuro Nieruchomości Gordon&Webster

Tel. (12) 632-25-38

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
wolnostojący, 242 m2, działka 8 a
wykończony w najwyższym standardzie
światowy design.
CENA: 4.000.000 zł
 

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

UL. MIKOŁAJA REJA
100 m2, 4 pokoje, strych.
CENA: 759 000 zł

Leach & Lang
Tel. 608 406 803

Azory ul. Jaremy 
pokój z ciemną kuchnią  
o pow. 25,25 m2, II/IV p.

CENA: 185.000 zł

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

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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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

KRAKÓW, UL. TRAUGUTTA 30 m2 
Piękne poddasze z aneksem kuchennym  

i antresolą-sypialnią. 
Wynagrodzenie płaci właściciel. Of 9488

CENA: 1200 zł
GEOFORMAT 

Tel. (12) 623 0269

KRAKÓW, OLSZA II 82,5 m2 
Połowa domu, 3 pokoje, 2 kuchnie, 2 
łazienki, garaż, piwnica, ogródek.  
Of 9711

GEOFORMAT 
Tel. (12) 623 0269

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Bielsko-Biała,QQ  Osiedle Karpackie, 61,4 m2, trzypoko-
jowe, IV p./IX p. W cenie mieszkania projekt aranżacji 
wnętrza wykonany przez architekta. Salon połączony 
z kuchnią o zabudowie dębowej. Mieszkanie posia-
da szafy wnękowe, pawlacze oraz schowki. Loggia 
wykafelkowana, okna PCV z roletami, podwójne 
drzwi wejściowe. Duża ilość miejsc parkingowych, 
bezpieczne dojście do przedszkola, szkoły, przychodni, 
sklepów. Cena 195.000 zł. Tel. 601-163-102, e-mail: 
historyk_a@op.pl

Gdańsk MorenaQQ , 64 m2, trzypokojowe. Mieszkanie 
słoneczne, dwustronne, nowe okna pcv z roletami, 
w pokojach panele, ściany cekolowane, wymienione 
kaloryfery, 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, przed-
szkole. Cena 249.000 zł, e-mail: arek@fashionpr.pl

Kołobrzeg, OgrodyQQ , 63,7 m2, I p./ III p., 700 m od 
morza. Przed budynkiem plac zabaw dla dzieci. W naj-
bliższym sąsiedztwie znajduje się przychodnia, apteka, 
poczta, sklepy oraz przystanki komunikacji miejskiej. 
Mieszkanie rozkładowe na dwie strony wsch.-zach., 
po kapitalnym remoncie. Kuchnia umeblowana i wy-
posażona. Cena 299.000 zł. Tel. 506-043-820, e-mail: 
jgjarekm@o2.pl

Koszyce, QQ 60,5 m2, trzypokojowe, I p./I p., blok cztero-
rodzinny. Jasna kuchnia, parkiety, flizy. Działka + ko-
mórka + garaż murowany 24 m2 z kanałem i prądem. 

Całość ogrodzona. Cena 240.000 zł do negocjacji. Tel. 
511-541-256

Kraków, ul. Ariańska,QQ  Stare Miasto, 55,44 m2, dwa 
osobne pokoje z dużą kuchnią, okna na wschód 
i zachód, łazienka z kabiną, nowe podłogi, okna, 
ogrzewanie piecem gazowym. Cena 450.000 zł. Tel. 
601-090-531, e-mail: gosiak72@poczta.fm

Kraków, ul. Augustiańska, QQ III p., trzypokojowe, 67 
m2, balkon. Sprzeda właściciel. Cena 570.000 zł. Tel. 
519-847-790

Kraków, ul. Białoprądnicka,QQ  Biały Prądnik, III p./IV 
p.,70 m2, salon, dwie sypialnie, kuchnia, łazienka 
oraz balkon. Mieszkanie bardzo ładne, umeblowane, 
na oknach rolety wewnętrzne. Blok z 2000 roku, w 
bardzo dobrej lokalizacji. W cenę mieszkania wliczony 
jest garaż i komórka lokatorska. Cena 540.000 zł. Tel. 
508-124-601, e-mail: keratoma@tlen.pl

Kraków, ul. Białoprądnicka,QQ  Krowodrza, 64 m2, II 
p./IV p., trzypokojowe, blok z 2000 roku, osiedle z 
ochroną. Salon z aneksem kuchennym o pow. ok. 25 
m2, wystawa okien zachodnia. Duża sypialnia z dwo-
ma oknami balkonowymi – trójkątny balkon na stronę 
południową, zabudowana szafa na całej ścianie, na 
podłodze panele. Ciche i spokojne – blok oddalony 
od głównej drogi, w pobliżu Park Białoprądnicki. 
Cena 448.000 zł. Tel. 501-896-211, e-mail: m64@
bialopradnicka.pl

Kraków, ul. Białoprądnicka,QQ  Biały Prądnik, 70 m2, III 
p./IV p., blok z 2000 roku. Mieszkanie składa się z sa-
lonu, dwóch sypialni, jasnej kuchni, balkonu, łazienki. 
W cenę mieszkania wliczony jest garaż oraz komórka 
lokatorska. Cena 550.000 zł. Tel. 508-124-601, e-mail: 
keratoma@tlen.pl

ul. Eljasza Radzikowskiego 
(Bronowice)
130 m kw., 5 pokoi
CENA: 667 000 zł

Krupa Nieruchomości
Tel.: (12) 428 52 25

ul. Dytmara Sołtysa  
(Bronowice)
80 m kw., 3 pokoje
CENA: 899 000 zł

Krupa Nieruchomości
Tel.: (12) 428 52 25
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(100 m, przedszkole 150 m, sklepy 50 m, autobus, 
tramwaj. Do mieszkania przynależy obszerna, bez-
pieczna piwnica – 4,5 m2. Cena 330.000 zł. Tel. 660-
932-472, e-mail: supermieszkanko5@gmail.com

Kraków, ul. F. Nila,QQ  Krowodrza, 46,6  m2, dwupo-
kojowe,VIII p./IX p., pięcioletnie. Cena 410.000 zł. 
Tel.505-038-179

Kraków, ul. Gdańska, QQ Olsza II, 38 m2, wysoki parter, 
dwupokojowe z jasną kuchnią, loggią i piwnicą. Bar-
dzo dobra lokalizacja, blisko przychodnia z apteką, 
szkoła, przedszkola, sklepy, uczelnie. Cena 297.000 
zł. Tel. 798-351-904

Kraków, ul. Imbramowska,QQ  Prądnik Biały, 68 m2, 
trzypokojowe + kuchnia 9 m2 + łazienka + WC + 
podwójny korytarz + duża loggia + piwnica. Wanna 
z hydromasażem, zabudowana kuchnia z nowym 
sprzętem AGD (kuchenka z piekarnikiem, zmywarka, 
pralka, lodówka). Blok ocieplony, duża klatka scho-
dowa, dwie windy, centralne ogrzewanie z regulacją. 
Cena 400.000 zł. Tel. 792-301-969, e-mail: kalinovska 
@hotmail.com

Kraków, KazimierzQQ , Stare Miasto, 82 m2, nowa plom-
ba z 2001 roku, starannie wykończone w wysokim 
standardzie, umeblowane, stan idealny – do wejścia. 
Cena 890.000 zł do negocjacji. Tel. 691-676-091, e-
mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego, QQ Łobzów, 53 m2, 
trzypokojowe, jasna kuchnia, zabudowana loggia (wi-
dok na Wawel, Kopiec Kościuszki, Tatry). W przedpo-
koju 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, ulQQ . Kobierzyńska/ Grota Roweckiego, 30 
m2, IV p./IV p., pokój z kuchnią, duża łazienka, loggia, 
piwnica. Mieszkanie po remoncie, blisko Tesco. Cena 
260.000 zł. Tel. 505-490-293

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

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
Kraków, Bronowice QQ część domu z oddzielnym wej-
ściem, 50 m2, działka 1,1 a, dwupoziomowe, po całko-
witym remoncie. Opłaty roczne 50 zł. Cena 280.000 zł. 
Tel. 793-003-939

Kraków, ul. Chmieleniec,QQ  Ruczaj, 53,53 m2, Podgó-
rze, 53,5 m2, dwupokojowe, własnościowe. Czynsz 
miesięczny – 290 zł. Bardzo starannie wykończone, 
kuchnia umeblowana, indywidualne opomiarowanie 
(woda i ciepło). Cena 379.000 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. Ogrze-
wanie centralne z lokalnej kotłowni, woda ciepła i 
zimna, gotowanie na prąd z możliwością włączenia 
gazu. Ciekawe mieszkanie na poddaszu w kilkulet-
nim 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 p., 
parkiety, flizy, po remoncie (do zamieszkania). Cena 
320.000 zł. Tel. 698-089-645

Kraków, al. DaszyńskiegoQQ , Śródmieście, koło Hali 
Targowej, 49,2 m2, dwupokojowe, duża jasna kuch-
nia, łazienka, przedpokój. Ładnie wykończone. Cena 
490.000 zł. Tel. 506-006-727

Kraków, ul. Długa, QQ Stare Miasto, w odrestaurowanej 
zabytkowej kamienicy z 1895 r. Do sprzedania razem 
lub oddzielnie ¾ nieruchomości: II p., 117 m2, wys. 
3,5 m, balkon 10 m2 + piwnica 27 m2; III p., 115 m2 
+ balkon 16 m2 + piwnica 17 m2; strych 128 m2 do 
adaptacji i rozbudowy. WZ na nadbudowę w toku. 
Cena 3.400.000 zł Tel. 607-050-398

Kraków, ul. Estońska, QQ Podgórze Duchackie, 57 m2, 
III p./ IV p., trzypokojowe w pełni wyposażone i ume-
blowane, w wysokim standardzie. Ładne, zadbane, 
przestronne osiedle, dużo zieleni, w sąsiedztwie park 
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

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

Kraków, ul. Kozia,QQ  Podgórze, TBS, 53 m2, dwupo-
kojowe, I p./IV p. (jest winda), blok z 2003 roku, 
balkon w kształcie litery L, okna wychodzą na stronę 
południową. Mieszkanie słoneczne, ustawne, odmalo-
wane w sierpniu br. Wokół tereny 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 ZuchówQQ , Krowodrza, 64 
m2, zadbane, nowe okna, flizy, podłogi drewniane 
(mozaika). Sprzedamy lub zamienimy za dopłatą na 
mniejsze własnościowe (30–35 m2) w dzielnicy Krowo-
drza. Cena 385.000 zł, e-mail: comitor@onet.pl

Kraków, Krowodrza, QQ 90 m2, trzypokojowe, w zadba-
nej międzywojennej kamienicy. Ogród, duża piwnica, 
niskie opłaty. Cena 650.000 zł. Tel. 501-508-495

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej,QQ  92 m2, dwupo-
ziomowe z garażem (w cenie 30.000 zł) oraz komórką 
lokatorską. Budynek dwupiętrowy na ogrodzonej po-
sesji z własna kotłownią. I poziom: salon z kominkiem 
i balkonem, kuchnia półotwarta z jadalnią, łazienka. II 
poziom: dwie sypialnie, łazienka. Mieszkanie sprzeda-
wane wraz z meblami i wyposażeniem. Cena 790.000 
zł. Tel. 794-307-438, e-mail: jbski@wp.pl

Kraków, ul. Miłkowskiego,QQ  Ruczaj, 30,8 m2, po-
wierzchnia po podłodze 40 m2. Wysokość mieszkania 
– 2,9 m, w pokoju i kuchni skosy. Przedpokój, garde-
roba, łazienka – wyflizowane, w pokoju i kuchni szafki 
kuchenne, kuchenka gazowa, lodówka itp. Czynsz 
wynosi 180 zł, w tym wliczone jest ogrzewanie, woda 
zimna i ciepła. Cena 240.000 zł. Tel. 605-320-376, 
e-mail: gembka@interia.eu

Kraków, ul. Nowowiejska, QQ Krowodrza, 42 m2, dwu-
pokojowe z loggią oraz piwnicą. Mieszkanie jasne, 
ustawne, z widokiem na Kopiec Kosciuszki. Cena 
365.000 zł. Tel. 691-868-651, e-mail: przemekbabik@
o2.pl

Kraków, ul. Oświecenia, QQ 64 m2, ustawne, słoneczne, 
o dwustronnym rozkładzie. Trzy pokoje mają 18 m2, 
12 m2, 9 m2, do tego łazienka, wc, kuchnia oraz duża 
piwnica. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne. 
Możliwość pozostawienia wyposażenia i mebli. Cena 
350.000 zł. Tel. 601-436-663, e-mail: elzbieta_pawel@
ists.pl

Kraków, os. Piastów, QQ Nowa Huta, 47,54 m2, dwu-
pokojowe, wyremontowane, zadbane, kompletnie 
umeblowane. W kuchni i łazience płytki ceramiczne 
na ścianach i podłodze, osobne WC, piecyk gazowy 
Junkers, wymienione instalacje. Loggia wyłożona 
terakotą. W pokojach na podłodze panele. Kuchnia 
jasna, pokoje przestronne z osobnymi wejściami. Cena 
275.000 zł. Tel. 602-722-393

Kraków, ul. Halszki 3,QQ  Podgórze, 63 m2. Cena 
350.000 zł. Tel. 601-997-984, e-mail: janusz.smialek@ 
neostrada.pl

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.

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, ulQQ . Radzikowskiego, Krowodrza, 51,3 m2, 
dwupokojowe, 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. Rydlówka,QQ  Podgórze, 56 m2 + 6 m2 sło-
necznego tarasu. Sypialnia (13 m2), salon z aneksem 
kuchennym (30 m2), łazienka (4,5 m2), garderoba (4 
m2), przedpokój (4,5 m2). Cena obejmuje wyposażenie 
aneksu oraz łazienki. Pozostaje również gustowne 
oświetlenie, elektryka Legranda i kompletnie wypo-
sażona garderoba: lustra, szafy wnękowe, wieszaki 
ścienne. Cena 448.000 zł. Tel. 500-139-485, e-mail: 
jwozniak@andersen-press.pl

Kraków, ul. Słomiana, QQ os. Podwawelskie, 48 m2, 
trzypokojowe, umeblowane; piwnica 11 m2 z oknem. 
Cena 337.000 zł. Tel. 662-247-878, 12-266-46-74.

Kraków, ul. Szlak, QQ Stare Miasto, 75,1 m2, I p., trzy-
pokojowe, 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, 
trzypokojowe, WC osobno, loggia, zadbane, słonecz-
ne, panorama Krakowa i Tatr. Cena 380.000 zł. Tel. 
880-397-580

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

Kraków, ul. WysłouchówQQ , Podgórze, 60 m2, I p., 
trzypokojowe z balkonem. Blok ocieplony, parking 
pod blokiem, bliskie sąsiedztwo szkoły, przedszkola, 
ośrodka zdrowia, fitness, basen. Do mieszkania przy-
należą dwie piwnice. Blok wybudowany w 1983 roku. 
Cena 325.000 zł. Tel. 721-338-781, e-mail: kierownica.
magda@gmail.com

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

Lublin, Czechód PółnocnyQQ , 33 m2, V p./X p., dwu-
pokojowe. Łazienka i kuchnia – glazura, terakota. 
Lokum posiada duży balkon. Niski czynsz, nie wymaga 
żadnych nakładów finansowych. Cena 180.000 zł. Tel. 
694-208-838, e-mail: joey.bfmv@gmail.com

Skierniewice, QQ 35,8 m2, IV p., dwupokojowe (jeden 
pokój z balkonem). W cenie m.in.: meble kuchenne, 
szafa w pokoju, 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

Warszawa BemowoQQ , 52 m2, po generalnym remon-
cie, kuchnia wyposażona w sprzęt AGD, meble na 
wymiar. Wbudowana szafa wnękowa oraz pawlacz, 
loggia z terakotą. Domofon, telewizja kablowa, tele-
fon, internet, dwa miejsca parkingowe na parkingu 
społecznym. Bardzo dobre połączenie z centrum 
Warszawy. Cena 405.000 zł. Tel. 661-472-035, e-mail: 
ae.pekala@gmail.com

Warszawa BemowoQQ , 45 m2, rozkładowe, wykończo-
ne, taras 7 m2, widna kuchnia, strzeżone, ogrodzone. 
Cena 435.000 zł. Tel. 786-060-786, e-mail: szadrozny@
gmail.com 

Warszawa BielanyQQ , 51 m2, ciche, glazura, terakota, 
w pokojach 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, pięć 
szaf wnękowych, garderoba, centralny odkurzacz, 
ogrzewanie podłogowe, duża dwuosobowa wanna 
z jacuzzi, dwa miejsca w garażu podziemnym, bezpo-

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

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

II p., 117 m2, apartament  
z balkonem 10 m2  
+ piwnica 27 m2

III p., 115,5 m2, apartament 
z balkonem 16 m2  
+ piwnica 17 m2 

strych 129 m2 do adaptacji 
i rozbudowy. WZ w toku na 
nadbudowę piętra 130 m2, 
zabudowa balkonów,  
budowę windy

Cena 3.400.000 zł
Tel. 607-050-398

Kamienica, Kraków, ul. Długa, Stare Miasto 
(przy Plantach)
W odrestaurowanej zabytkowej kamienicy  
z 1895 r. do sprzedania razem lub oddzielnie 
(odrębne hipoteki) 3/4 nieruchomości, w tym: 
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średnio pod mieszkaniem, loggia z markizą, jeden z 
balkonów zabudowany. Cena 1.300.000 zł. Tel. 502-
030-405, e-mail: adfilka1@o2.pl

Warszawa Mokotów,QQ  57,2 m2, parter, trzypokojowe, 
widna kuchnia, łazienka po remoncie. Mieszkanie 
posiada balkon, piwnicę i przedsionek, ok. 16 m2, 
obejmujący łącznie dwa mieszkania. Możliwość za-
kupu miejsca postojowego na parkingu w cenie 4900 
zł. Cena 429.000 zł. Tel. 662-310-266, e-mail: neti@
skorosze.net

Warszawa PragaQQ  Północ, 33,1 m2, ostatnie piętro, 
ustawne, jednopokojowe, z oddzielną kuchnią (można 
przerobić na dwa pokoje), okna na dwie strony świata. 
Do mieszkania przynależy piwnica, garaż podziemny 
(dodatkowo płatny) i miejsce na wózki lub rowery. 
Cena 265.000 zł. Tel. 503-754-573, e-mail: b.ignasiak 
@bgk.com.pl

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

ok. Warszawy, GocławQQ , 32,5 m2, jednopokojowe. W 
pokoju parkiet, szafa typu komandor, okna na zach., 
balkon – loggia, przedpokój, kuchnia i łazienka – tera-

kota, kuchnia – widna, szafki, glazura; łazienka – wan-
na, glazura; drzwi antywłamaniowe. Okolica cicha, 
sklepy, fryzjer, CH Promenada, szkoła, przedszkole. 
Cena 280.000 zł do negocjacji. Tel. 609-810-317, e-
mail: annawt03@poczta.onet.pl

Wieliczka ZadoryQQ , 58 m2, I p./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 miesz-
kaniowa. 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

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  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl



102

OGŁOSZENIA DROBNE Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 05/2010  12.03 – 25.03.2010

SPRZEDAŻ DOMY
Bębło QQ dom z cegły, działka 9 a, trzy pokoje, salon, 
kuchnia, dwie łazienki, piwnica, strych do adaptacji; 
media: prąd, woda, gaz. Cena 520.000 zł. Tel. 602-
887-633

ok. Czernichowa,QQ  Przeginia Narodowa, 130 m2, dział-
ka 13 a, w otoczeniu lasów i terenów rekreacyjnych. 
Okolica cicha, sąsiedztwo nowych domów. Budynek 
jest w stanie surowym zamkniętym, ogrodzenie klin-
kier, drewno, siatka. Cena 360.000 zł do negocjacji. 
Tel. 603-128-266, e-mail: beata.lesniak@interia.pl 

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

ok. Krakowa,QQ  300 m2, działka 15 a, supernowocze-
sny, w pełni urządzony, wykończony z materiałów 
w najwyższym standardzie. Cisza, spokój, idealna 
komunikacja z centrum Krakowa. Garaż dwustanowi-
skowy, centralne nagłośnienie, odkurzacz centralny, 
monitoring, nowoczesny ogród z nawodnieniem. 
Ogród zimowy z aluminium, instalacja solarna. Dom 
na wzgórzu, ekspozycja południowa. Pełne uzbroje-
nie. Cena 2.600.000 zł, e-mail: pajb@interia.pl

ok. Krakowa, QQ 300 m2, działka 15 a, supernowoczesny 
dom w pełni urządzony, wykończony w najwyższym 
standardzie. Garaż dwustanowiskowy, centralne 
nagłośnienie, odkurzacz centralny, monitoring, no-
woczesny ogród z nawodnieniem. Ogród zimowy 

z aluminium, instalacja solarna. Dom na wzgórzu, 
ekspozycja południowa, pełne uzbrojenie. Dojazd as-
faltowy. Cisza, spokój, idealna komunikacja z centrum 
Krakowa. Cena 2.600.000 zł, e-mail: pajb@interia.pl

ok. Krakowa, KryspinówQQ , 240 m2, działka 7 a. 
Wszystkie media wewnętrzne i zewnętrzne (łącznie z 
kanalizacją), tynki wewnętrzne i wylewki, ocieplenie 
+ tynki zewnętrzne. Sześć pokoi, trzy łazienki, garaż 
dwustanowiskowy, inwentaryzacja geodezyjna i od-
biór techniczny domu. Cena 810.000 zł. Tel. 12-267-
25-33, e-mail: alek.skirpan@gmail.com

ok. Krakowa, Michałowice - KomoraQQ , 200 m2, dział-
ka 4 a. Dom o bardzo wysokim standardzie, w pełni 
wyposażony, usytuowany na wzniesieniu w otoczeniu 
kilku domków. Parter: wiatrołap, hol, salon z komin-
kiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, pom. gospodarcze, 
garaż. Poddasze: cztery sypialnie, dwie łazienki, hol, 
piękne drewniane schody. Łazienki wykończone 
elementami z kamienia naturalnego, podgrzewane 
podłogi, alarm. Cena 840.000 zł. Tel. 509-932-308, 
e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl

Kraków, QQ dom przy głównej drodze, południe Kra-
kowa, możliwość prowadzenia działalności. Cena 
950.000. Tel.609-750-046

Kraków, Bieżanów QQ kubatura 560 m2, pow. zabudo-
wy 101 m2, użytkowa 74,2 m2, działka 6,7 a. Dom 
jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z piwnicą 
na przyziemiu. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Moż-
liwość nadbudowy kondygnacji. Budynek z lat 70., z 
garażem. Cena 700.000 zł. Tel. 691-981-871

Kraków, Olsza,QQ  dom na działce 10,5 a, prąd, woda, 
kanalizacja. Cena 900.000 zł. Tel. 12-425-10-41, 507-
781-580

Kraków, ul. Podbipięty,QQ  250 m2, działka 26 a, piękny, 
wykończony w wysokim standardzie dom jedno-
rodzinny wraz z garażem wolnostojącym. Woda z 
własnego ujęcia wraz z profesjonalną oczyszczalnią. 
Ogrzewanie gazowe, dodatkowo możliwość ogrzewa-

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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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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nia kominkiem. Pokój łazienkowy: sauna sucha oraz 
parowa, wanna z hydromasażami. Dom posiada sys-
tem alarmowy z instalacją monitoringu zewnętrznego 
oraz rolety antywłamaniowe. Cena 1.350.000 zł. Tel. 
519-338-556, e-mail: tomek.fvs@op.pl

gm. Michałowice QQ 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-Komora QQ 245 m2, nowy, luksusowy, do 
zamieszkania, oryginalny ogród z kaskadami. Ogro-
dzenie z kamienia. W rozliczeniu możliwe mieszkanie. 
Cena 1.200.000 zł. Tel. 12-357-14-89 (wieczorem).

Mszana DolnaQQ , 168 m2, działka 35 a, dom w stanie su-
rowym otwartym. Cena 360.000 zł. Tel. 721-864-615

Niepołomice QQ 140 m2, EKO-PARK, wykończony. Cena 
680.000 zł. Tel. 609-750-046

NiepołomiceQQ , 191 m2, działka 9,11 a, wolnostojący, 
zaprojektowany z myślą o wygodzie i funkcjonal-
ności dla kilkuosobowej rodziny. Zlokalizowany 
w spokojnej okolicy, wybudowany w technologii 
o podwyższonym standardzie, posiada wszelkie 
nowoczesne instalacje. Działka ogrodzona i zago-
spodarowana, prywatna droga dojazdowa, trawnik, 
tuje. Piętro: cztery sypialnie, łazienka. Parter: ła-
zienka, pokój, salon, kuchnia umeblowana i wypo-
sażona, jadalnia, garaż, kotłownia, pomieszczenie 
gospodarcze. Cena 1.040.000 zł. Tel. 796-556-711, 
imumcoeli@ymail.com

Piwniczna-Zdrój,QQ  360 m2, działka 10,5 ha. Stylowa 
drewniana willa (pensjonat) nad Popradem, blisko 
wielu stoków narciarskich: Wierchomla, Kokuszka, 
Sucha Dolina na Kosarzyskach i w budowie Kicarz kil-
kaset metrów od domu. Liczne szlaki turystyczno-wi-
dokowe i rowerowe. Budynek w 2007 roku przeszedł 
gruntowny remont. Cena 790.000 zł do negocjacji. 
Tel. 503-659-222, e-mail: willa.mila@interia.eu

SuchodółQQ , 130 m2, działka 82 a, koszt przepisu po-
nosi kupujący – ok. 8000 zł. Cena 350.000 zł. Tel. 
683712167, 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, hal, kuchnia, salon 
z kominkiem, wc, pokój, pom. gosp., garaż. Piętro: 

Atrakcyjne działki INWESTYCYJNE:
1. BOCHNIA atrakcyjny teren pod mieszkalnictwo grupowe, 

jednorodzinne oraz rekreację pow.108 a, cena :1 960 000 zł
2. BOCHNIA pod tereny sportu i rekreacji ( hotele, pensjonaty) 

blisko drogi wylotowej w stronę Krakowa, pow. 57,4 a, 
cena: 1 148 000 zł

3. BOCHNIA mieszkaniowo-usługowa 8,87 a 170 000 zł
4. BRZESKO przy E4 ze zjazdem 27,5 a 700 000 zł
5. BODZANÓW przy E4 ze zjazdem, 30 a 20 000 zł/a

www.posesjabochnia.gratka.pl 

Kancelaria Prawna NIERUCHOMOŚCI
Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 25 
tel/fax 014/611-60-19
0502-051-707, 0600-38-64-54
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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 naj-
bliższego jeziora ok. 500 m. Nieruchomość znajduje 
się bezpośrednio nad rozlewiskiem wodnym o po-
wierzchni ok. 1 ha. Zabudowanie ma status budynku 
gospodarczego. Wszelkie formalności niezbędne do 
zaadaptowania lokalu na budynek mieszkalny do-
pełnię bezzwłocznie bez dodatkowych opłat. Cena 
40.000 zł. Tel. 883-650-207, e-mail: andrzej_sobie-
ski@wp.pl

okQQ . Warszawy, 200 m2, działka 5 ha, w cichej spo-
kojnej okolicy. Bezpośrednio. Cena 890.000 zł. Tel. 
509-929-508, e-mail: szymon2514@wp.pl

ok. Wieliczki QQ Trąbki, 160 m2, piękna działka 11 a, 
dom w stanie deweloperskim. Cena 549.000 zł. Tel. 
600-378-284

Wisła, QQ 108 m2, działka 2,4 a, centrum Wisły. Dom 
piętrowy w zabudowie bliźniaczej. Cztery pokoje, 
kuchnia, dwie łazienki – po generalnym remoncie, 
własne ujście wody, kominek, piękne widoki. Cena 
400.000 zł. Tel. 33-858-39-02

ZakrętQQ , 250 m2, do zamieszkania, w otoczeniu zieleni, 
300 m od przystanku autobusowego. Na dole salon, 
kuchnia łazienka i garaż na dwa samochody. Na górze 
cztery pokoje i duża łazienka. Cena 850.000 zł. Tel. 
502-095-344, e-mail: sylwia.kol@vp.pl 

gm. ZielonkiQQ , 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
okQQ . Bydgoszczy, 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.QQ  Ełku, 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. Możli-
wość ubiegania się o ustalenia warunków zabudowy 
gospodarczej. Cena 135.540 zł. Tel. 32-248-46-90, 
e-mail: atw_malocha@op.pl

GajQQ , budowlane, uzbrojone. Sprzeda właściciel. Cena 
25.000 zł/ a. Tel. 603-985-846

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

GorzyczkiQQ , 12,6 a, budowlana o wymiarach ok. 19,5 
x 64, dojazd drogą asfaltowa, sąsiedztwo domków 
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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

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 
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jednorodzinnych. Media do podłączenia. Blisko do 
kąpielisk w Olzie. Cena 35.000 zł do niewielkiej nego-
cjacji. Tel. 508-064-036, e-mail: lucek5103@onet.eu

gm. Iwanowice PoskwitówQQ , 30 a, budowlana, ok. 20 
km od Krakowa, 500 m od trasy E7 (Kraków – War-
szawa). Cena 7000 zł/a. Tel. 600-500-482

gm. Jerzmanowice - Gotkowice, QQ 3 działki: budow-
lano-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 za-
sięgu mediów miejskich: sieć wodociągowa, energe-
tyczna, telefoniczna, sanitarna. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego teren 
przeznaczony na cele usług turystycznych i komercyj-
nych. Tel. 655-174-124, e-mail: dorota.koszykowska@
agro-handel.com.pl

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

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

Kraków, ul. Bazarowa, QQ Rybitwy, komercyjna, 24,5 a, me-
dia w drodze. Cena 600.000 zł. Tel. 691-981-981-871

Kraków, ul. Emaus, Wola JustowskaQQ , Zwierzyniec, 
16,39 a, wymiary 35 x 45 m. Atrakcyjna działka 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

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

Marszowice, QQ 27 a, ogrodzona, dwie bramy wjazdo-
we. Na działce znajduje się budynek o pow. około 
200 m2 do generalnego remontu. Na działce prąd, 
gaz, woda. Doskonale nadaje się pod inwestycję typu 
hotel, dom weselny, siedziba firmy. Działka leży bez-
pośrednio przy drodze asfaltowej. Cena 225.000 zł. 
Tel. 509-584-009, e-mail: slawek.szelag@wp.pl

Mąkoszyce, QQ 5,8 ha, grunty rolne klasy częściowo 
4,5 i 6 w jednym kawałku przy drodze asfalto-
wej. Cena 200.000 zł. Tel. 627-316-261, e-mail: 
pawelsledzinski@op.pl

Mogilany,QQ  Włosań, 30 a, wym. ok. 70 m x 40 m, 
delikatnie schodząca w las. Działka w trakcie prze-

kształcania na budowlaną. Dojazd drogą asfaltową, 
a ostatnie 50 m drogą utwardzoną. Cena 290.000 zł. 
Tel. 696-419-640, e-mail: bl4d3@interia.pl

ok. Mszany DolnejQQ , komercyjno-budowlana, 0,16 ha, 
na hotel, restaurację, dom weselny, myjnię, parking, 
bar, stację benzynową. Zjazd drogą krajową, media 
na działce. Cena 7000 zł/a. Tel. 12-415-22-97

ok.QQ  Myślenic, Jawornik, 12,5 a, budowlana, płaska, 
lekko pochylona w kierunku południowym, o wymia-
rach szer. 22 m i dł. 52 m. Dojazd do działki drogą 
utwardzoną. Media: prąd, woda, gaz do podcią-
gnięcia 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

ok. Niepołomic, QQ Wola Batorska, 40 a, działka z WZ. 
Cena 395.000 zł. Tel. 609-750-046

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

Otrębusy,QQ  graniczy z Podkową Leśną, działka 11,84 
a. Media na lub obok działki, przystanek WKD 700 
m. Kanalizacja w Bukowej planowana na 2012 
rok. Cena 360.000 zł. Tel. 513-196-917, e-mail:  
krzyszwol@o2.pl 

Rączna,QQ  Liszki, 66 a, budowlana, prawomocne po-
zwolenie na budowę 6 domów wolnostojących o 
powierzchni użytkowej 180 m2, kompletna doku-
mentacja techniczno-architektoniczna. Projekty przy-
łącza wodociągowego oraz elektrycznego, warunki 
przyłączenia do sieci gazowej, aktualna opinia ZUDP. 
Działka płaska, dojazd asfaltowy. Cena 594.000 zł do 
negocjacji. Tel. 602-375-582

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ
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gm. Wielka Wieś, QQ Szyce, 10,6 a, budowlana, ogro-
dzona, dojazd drogą asfaltową, media w granicy + 
kanalizacja. Cena 240.000 zł do negocjacji. Tel. 600-
336-480

Włosań, QQ Mogilany, 30 a, o wymiarach 70 m x 40 m, 
delikatnie schodząca w las. W lesie ptaki sarny i inna 
dzicz. Dojazd drogą asfaltową, a ostatnie 50–100 m 
drogą utwardzoną. Cena 250.000 zł. Tel. 696-419-
640, e-mail: bl4d3@interia.pl

SPRZEDAŻ INNE
Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice 
Gorzowa 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 umeblowaniem 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, pod-
piwniczona z poddaszem, w bardzo atrakcyjnym 
punkcie miasta, 50 m od centrum, obok ZUS-u, Ban-
ku Zachodniego oraz parku. W pobliżu jest również 
szkoła. Cena 1.250.000 zł. Tel. 607-460-633, e-mail: 
inglotto@wp.pl

Kamienica, QQ Kraków, ok. Karmelickiej, 1000 m2, działka 
4,5 a, parter i trzy piętra, piwnica, strych. Idealna na 
hotel, uczelnię, klinikę, bank. Cena 8.500.000 zł. Tel. 
609-461-771, 609-221-220

Lokal handlowo-usługowyQQ , Ełk, 47 m2, lokal znaj-
dujący się w pasażu, w którym są gabinety lekarskie, 
sklepy, usługi. Posiada zaplecze socjalne, kanalizację, 
centralne ogrzewanie. Cena 192.700 zł. Tel. 606-354-
863, e-mail: atarax@wp.pl

Lokal handlowyQQ , Borek Fałęcki, 30 m2, 2006 rok, ładny, 
drewniany, wolno stojący, dach z blachy ocynkowanej 
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

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 magazynowa 150 m2, biura 100 m2, dwa gara-
że. 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

Rembelszczyzna, QQ okolice, 7,62 ha, bezpośrednio, 100 
m od urokliwego Kanału Żerańskiego (Szlak Narwiański 
prowadzący do Jeziora Zegrzyńskiego). Do centrum 
Warszawy ok. 18 km, blisko przystanek MZA. Nierucho-
mość leży około 200 m od dość ruchliwej trasy Warsza-
wa – Nieporęt. Cena 330.000 zł. Tel. 516-020-938

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

Stanclewo,QQ  budowlano-rolna o powierzchni3,83 ha, 
między Mrągowem a Biskupcem. Nieruchomość leży 
bezpośrednio przy asfalcie, są media. W odległości 
400 m jezioro Jełmuń, działka graniczy od tyłu z lasem 
i rzeką płynącą bezpośrednio z jeziora. Istnieje moż-
liwość wykopania stawu i połączenia z rzeką. Działka 
ma lekko nieregularny kształt. Cena 459.600 zł. Tel. 
518-666-606, e-mail: lokoso@gazeta.p

Sudołek, QQ 20 a, budowlana, z warunkami zabudowy 
WZ, 12 km od Proszowic. Przy nowej drodze asfalto-
wej, prąd, woda przebiegają przez działkę. Istnieje 
możliwość dokupienia działki rolnej od 0,3 do 0,7 
ha. W sąsiedztwie wkrótce rozpoczynają się budowy 
dwóch domków jednorodzinnych. Cena 54.000 zł. Tel. 
12-645-45-60, e-mail: jerzygraca4@yahoo.com

SzczygliceQQ , 50 a, budowlana, M1U – budownictwo 
mieszkaniowe, usługi, przy drodze Kraków – Balice. 
Szerokość 170 m x 42 – 27 m, z możliwością zabudowy 
szeregowej lub bliźniaczej. Teren zabudowy jednoro-
dzinnej, spokojny, z infrastrukturą, media w drodze: 
kanalizacja, prąd, gaz, woda. Cena 1.300.000 zł. Tel. 
504-940-997, e-mail: kkinga02@gmail.com

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

WieliczkaQQ  – Pawlikowice, 78 a, budowlana, widoko-
wa, uzbrojona. Cena 17.000 zł/ a. Tel. 601-867-455

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

Restauracja, QQ ok. ul. Szerokiej, Kazimierz, 160 m2. 
Do odstąpienia działająca restauracja na Kazimie-
rzu. W cenie odstępnego całe wyposażenie, umowy 
z dostawcami, kontakty i szczegóły współpracy z 
klientami. Zainteresowane osoby proszę o kontakt 
telefoniczny 798 372 092. Tel. 798 372 092, e-mail: 
restauracja4@gmail.com

KUPNO
Dom QQ do 200 m2 lub działkę budowlaną. Okolica: 
Azory, Prądnik Biały, Krowodrza, Zielonki. Tel. 508-
986-125 

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

Mieszkanie, QQ bezpośrednio, trzy-, czteropokojowe na 
os. Dywizjonu 303. Tel. 12-412-33-24

Mieszkanie QQ o powierzchni 40–60 m2, nowe budow-
nictwo, 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. Niepodległości. 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
DomQQ  w Wiśle, piętrowy w zabudowie bliźniaczej. 4 
pokoje, kuchnia, 2 łazienki – po generalnym remon-
cie, własne ujście wody, kominek, piękne widoki. 
Zamienię na mieszkanie dwupokojowe w Krakowie. 
Tel. 33-858-39-02

Działkę, QQ gm. Kocmyrzow - Luborzyca, 44 a budow-
lano-rolna 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 
zamienię na Kraków lub okolicę. Tel. 517-401-771

WYNAJEM
MIESZKANIA

Bielsko-Biała,QQ  os. Cztery Pory Roku, 42 m2, nowe, w 
cichej dzielnicy, wolne od zaraz. Cena 1200 zł. Tel. 
665-060-700, e-mail: monika@imracing.pl

GdyniaQQ  Działki Leśne, 43 m2, dwupokojowe, 43 m2, 
II p., w pełni umeblowane. Odnowione i zadbane 
mieszkanie, okna PCV, panele podłogowe, nowe 
grzejniki, glazura i terakota, drzwi antywłamaniowe. 
Cena 1500 zł. Tel. 600-057-083, e-mail: wynajem.
szczecinska@gmail.com

GdyniaQQ  Grabówek, 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 24 h i monitoring. Cena 2300 zł + media. 
Tel. 500-435-482, e-mail: jakub.b200@wp.pl

Katowice ,QQ  Tysiąclecie, 72 m2, znakomite dla firm, 
dojazdy komunikacją miejską (tramwaj, autobus).W 
budynku sklepy, w pobliżu stadion Śląski. Cena 1750 
zł/m-c z góry + media (kaucja zwrotna 3000 zł). Tel. 
698-706-220

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

Kraków, ul. Chmieleniec, QQ Ruczaj, 38 m2, V p., blisko 
kampusu UJ ,Motoroli, szybkie połączenia z centrum 
miasta. Salon połączony z aneksem kuchennym (w 
pełni wyposażony). W pokoju szafki i stolik. Istnieje 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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możliwość domeblowania pokoju. Łazienka z wanną 
i pralką. Cena 1250 zł + czynsz 200 zł + prąd. Kaucja 
1250 zł. Tel. 601-743-029.

Kraków, ul. Grzegórzecka, QQ „Wiślane Tarasy”, 56 m2, 
dwupokojowe, 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. Kasztelańska QQ ok. 80 m2, samodzielne 
piętro domu jednorodzinnego z oddzielnym wejściem. 
Trzy pokoje, łazienka, kuchnia, garderoba, pralnia, 
dwa balkony, oddzielne media. Cena 2500 zł + media. 
Tel. 602-840-728 

Kraków, ul. Kremerowska, QQ centrum, 55 m2, 50 m do 
ul. Karmelickiej, po kapitalnym remoncie w 2007 r., 
w pełni urządzony; pralka, lodówka, zmywarka, tv, 
sat, dvd, internet. Ogrzewanie mpec, okna pcv, drzwi 
Gerda, alarm itd. Cena 1900 zł. Tel. 606-950-011, 
e-mail: talagier@op.pl

Kraków, ul. L. Rydla QQ 54 m2, dwupokojowe, II p./IV 
p., nowe, umeblowane, osobna kuchnia z zabudo-
wą, balkon, drzwi antywłamaniowe, wideomofon. 
Blok ogrodzony z monitoringiem. Dobra lokalizacja i 
komunikacja. Cena 1800 zł + czynsz 350 zł + prąd + 
garaż 200 zł. Tel. 12-636-29-66, 501-276-930

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

Kraków, ul. Nuszkiewicza , QQ Prądnik Czerwony, 31 
m2, jednopokojowe, umeblowane. Jasna kuchnia w 
pełni wyposażona (lodówka, płyta ceramiczna, toster, 
naczynia). Duży balkon z widokiem na ogród. Moż-
liwość podłączenia internetu i kablówki. W pobliżu 
Multikino, Park Wodny, Centrum Handlowe. Cena 
999 zł + czynsz + prąd. Tel. 602-742-035, e-mail: 
mike@sft.com.pl 

Kraków, ul. Pawia, QQ Stare Miasto, 50 m2, w luksuso-
wym apartamentowcu Angel City, tuż przy Galerii Kra-
kowskiej. Duży pokój z aneksem kuchennym, sypialnia 
i łazienka. W każdym pokoju jest balkon, apartament 
w pełni wyposażony i umeblowany. Budynek z 2009 r., 
monitorowany przez 24 godziny. Cena 2500 zł + me-
dia. Tel. 600-002-267, e-mail: m.kotapka@rmf.fm

Kraków, ul. Piłsudskiego, QQ 23 m2, IV p. w pięknej 
kamienicy, 1 pokój z aneksem, po remoncie, umeblo-
wane, z widokiem na Wawel. Cena 1400 zł + czynsz 
115 zł + media. Tel. 606-106-266

Kraków, ul. Polana Żywiecka , ul. Obozowa,QQ  Ru-
czaj, 46 m2, dwupokojowe, komfortowe w nowym 
budynku. Zlokalizowane na bezpiecznym, zamknię-
tym i monitorowanym osiedlu. Bardzo cicha okolica. 
Salon z aneksem kuchennym 25 m2, sypialnia – 12 
m2, łazienka – 4 m2. Duży balkon (7 m2) z wyjściem 
z salonu oraz sypialni. Do lokalu przynależy komórka 
lokatorska o pow. 4 m2. Możliwość wynajmu miejsca 
postojowego w garażu podziemnym. Cena 1350 zł. 
Tel. 500-252-803, e-mail: kasialipka1@wp.pl

Kraków, ul. Polana Żywiecka , QQ Ruczaj, 46 m2, 
dwupokojowe z aneksem, komfortowe w nowym 
budynku. Osiedle zamknięte i monitorowanym. 
Duży balkon (7 m2) z wyjściem z salonu oraz sypialni. 
Aneks kuchenny z lodówką, zmywarką, piekarnikiem 
oraz płytą ceramiczną; sypialnia: szafa wnękowa. Do 
lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 4 m2. 
Możliwość wynajmu miejsca postojowego w garażu 
podziemnym. Cena 1350 zł + czynsz + prąd. Tel. 
516-072-442, e-mail: kasialipka1@wp.pl

Kraków, ul. Różyckiego, QQ Azory, 24 m2, mieszkanie 
odnowione i umeblowane, obok pętli autobusowej. 
Cena 1000 zł + media (prąd, czynsz, gaz co dwa 
miesiące) ok. 300 zł. Tel. 500-262-301, 691-801-808, 
e-mail: admin@uslodkiego.pl

Kraków, ul. Starego Dębu,QQ  Bronowice Wielkie, 64 
m2, komfortowe, na kameralnym osiedlu, 300 m od 
głównej ul. Pasternik. Osiedle Pasternik ze wszystkich 
stron jest otoczone 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. Ukryte Pragnienia ,QQ  Krowodrza, 50 m2, 
dwupokojowe, w spokojnej okolicy, obiekt monitoro-

Wysoki standard do zamieszkania

295 m2, działka 14 a

tel. 602-783-717

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

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, ul. Na Błonie 54
tel./fax 012 638 58 49
tel. kom. 0504 26 44 88
apresto@vp.pl

GARDEROBY  PAWLACZE Q
 BIBLIOTEKI  ZABUDOWA 
WNĘK  SZAFY WOLNOSTOJĄCE  
 MEBLE BIUROWE   
PRODUKCJA DRZWI PRZESU-
WNYCH  HURT - DETAL
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wany i zamknięty, dobra komunikacja. Cena 1650 zł. 
Tel. 600-270-686, e-mail: energy7@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Wesele,QQ  Bronowice, 57 m2, dwupokojo-
we. Rozkład pomieszczeń: salon z ogrodem zimowym 
z wyjściem na balkon, jasna kuchnia otwarta na salon, 
sypialnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie częściowo 
umeblowane 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, os. Widok, QQ Bronowice, dwupokojowe, 
nowe, komfortowe, w pełni wyposażone. Oferta 
skierowana do pracujących. Cena 1350 zł + opłaty. 
Tel. 507-564-156

Kraków, Wola Justowska, QQ dwupokojowe z garażem, 
superkomfortowe. Cena 1500 zł + czynsz + media. 
Tel. 602-48-00-20

Kraków, QQ ul. Wrocławska, 32 m2, I p., dwupokojowe, 
kuchnia, łazienka, korytarz, umeblowane. Tel. 501-
288-465

Poznań QQ Rataje, 63 m2, trzy pokoje dla studentek/
studentów lub osób pracujących. Kuchnia jasna, wy-
posażona. Łazienka z prysznicem, WC osobno. Duży 
balkon, nowe okna. Mieszkanie w pełni wyposażone 
z meblami. Wymagana kaucja. Cena 1500 zł + czynsz 
ok. 480 zł + prąd i gaz ok. 50 zł. Tel. 698-012-642, 
e-mail: radekkm@interia.eu

Warszawa QQ Mokotów, 50 m2, luksusowo wykończo-
ne, aneks kuchenny, loggia, wolne od zaraz. Osiedle 
strzeżone. Cena 2200 zł. Tel. 501-030-833, e-mail: 
dorota.sawicka@port.allianz.pl 

Warszawa QQ Mokotów, 31 m2, przytulne, o wysokim 
standardzie, dopiero co wykończone i wyposażone 
w nowy sprzęt. W pełni umeblowane i urządzone. 
Blok mieszkalny z pięknym patio, ukończony i oddany 
do użytku w 2009 r., ogrzewanie miejskie. W cenie 

miejsce parkingowe. Osiedle zamknięte, chronione 
i monitorowane. Cena 1900 zł. Tel. 606-252-869, 
e-mail: adam04.07@wp.pl

Ząbki QQ , 49 m2, częściowo umeblowane, w idealnym 
stanie, bardzo cicha okolica. Budynek ogrodzony z 
domofonem i podziemnym garażem na pilota oraz 
pomieszczenie 10 m2 na poddaszu. Cena 1500 zł. Tel. 
606-132-031, e-mail: goral69@poczta.onet.pl

WYNAJEM DOMY
Kraków, ul. Rodakowskiego, QQ Bronowice, 265 m2, 
działka 8 a, po kapitalnym remoncie w 2009 roku. 
Dom składa się z sześciu dużych pokoi, dwóch wc, 
dwóch łazienek, kuchni, pięciu pomieszczeń gospo-
darczych, kotłowni, garażu, dużego tarasu z wyjściem 
do ogrodu, słonecznego balkonu. Ogrzewanie gazo-
we. Parking na kilkanaście samochodów. Możliwości 
adaptacji na szkołę językową, biura, siedzibę firmy lub 
punkt przedszkolny. Cena 7500 zł. Tel. 601-933-339, 
e-mail: Maciej@cwf.pl

ZielonkiQQ , 85 m2, działka 1,31 a, dom piętrowy z 
poddaszem mieszkalnym, narożny w zabudowie 
szeregowej, bardzo spokojna okolica, 30 m do par-
ku, 5 min spacerem do centrum Zielonek, prywatny 
parking. Ogrzewanie elektryczne. Ogródek z tarasem. 
Cena 1999 zł. Tel. 601-620-227, e-mail: grzegorz77@
interia.pl

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

HalaQQ , Zielonki, 128 m2, do wykończenia, centrum 
Zielonek, 5 min do Krakowa. Cena 5000 zł/miesiąc. 
Tel. 600-422-770

Lokal, QQ Kraków, ul. Karmelicka, 140 m2, I p., pięć pokoi. 

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

nieruchomości.www.krn.pl

KraKów – rząsKa
Atrakcyjna działka w centrum,  

10 arów, uzbrojona.

Telefon: 12 637-85-37 
po godz. 19-tej

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl
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Cena 5000 zł + media. Tel. +49-15-111958643, fax 
+49-89-64947654

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

Lokal biurowy, QQ Warszawa Śródmieście, 57 m2, parter 
w kamienicy na parterze z osobnym wejściem z bramy. 
Przestrzeń otwarta o pow. 33 m2 z aneksem kuchen-
nym, gabinet o pow. 18 m2 i wc. Lokal po generalnym 
remoncie, dwustronny. Ogrzewanie miejskie, sieć 
komputerowa, instalacja alarmowa, okna antywłama-
niowe, wejście zabezpieczone kratą. Cena 4104 zł. Tel. 
503-177-852, e-mail: iwona@jojodesign.com.pl

Lokal biurowy, QQ Warszawa Mokotów, 136 m2, o prze-
znaczeniu biurowym, lub handlowo-usługowym, w 

wysokim standardzie wykończenia. Cena 6800 zł. Tel. 
502-654-606, e-mail: xxlleon@wp.pl 

Lokal handlowy, QQ Kraków, Kazimierz. Podnajmę część 
lokalu sklepowego. Cena 1200 zł netto. Tel. 506-163-
786

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. Karmelicka, 150 m2. 
Cena 5000 zł + media. Tel. 0049-151-119-586-43

Lokal użytkowy, QQ Kraków, Kazimierz, 66m2, parter z 
wejściem od ulicy (aktualnie jako PUB). Odstąpię. Cena 
4200 zł. Tel. 514-380-607 

Lokal użytkowy, QQ Kraków, Kazimierz, 67 m2. Cena 
4200 zł netto. Tel. 506-163-786

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.
krakow@gmail.com

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 m2, 
nowy, parter, witryna, wejście z ulicy, miejsca parkin-
gowe, internet, łazienka + wc, domofon. Nadaje się 
na gabinet, usługi, biuro, handel. Czynsz 1100 zł + 
media + kaucja. Tel. 516-253-778

Lokal użytkowy, QQ Mikołów, 114 m2 w ścisłym centrum 
miasta. Lokal w stanie deweloperskim, możliwość 
własnej aranżacji. Przed lokalem duży parking. Cena 
11.000 zł. Tel. 501-224-401, e-mail: ns7@wp.pl

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

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU  
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26 marca 2010 roku
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Pośredniaki wyślą ich na szkolenia, 
staże, kursy przedsiębiorczości, dadzą 
dotacje na założenie firmy, zapłacą pra-
codawcom za stworzenie miejsc pracy. Z 
każdym bezrobotnym przed trzydziestką 
doradcy zawodowi będą ustalać indywi-
dualny plan. Młodzi mają powiedzieć, 
czego potrzebują.

Aleksandra Lewińska: Jak najskutecz-
niej pomóc młodym bezrobotnym?

Mateusz Korsak: Dwudziestoparolatek 
bez etatu przede wszystkim potrzebuje do-
radztwa zawodowego. U nas wciąż bardzo 
niedocenianego. Młodym potrzebny jest 
fachowiec, który wskaże ścieżkę kariery, je-
śli trzeba, poradzi, by się przekwalifikować. 
Niestety w urzędzie pracy trudno młodemu 
do takiego specjalisty się dostać.

A.L.: Bo w pierwszej kolejności 
wspierane są osoby bez kwalifikacji, nie 
bezrobotni magistrzy. Więc gdzie młodzi 
mają szukać doradcy?

M.K.: Można się udać do komercyjne-
go, ale lepiej do działającego w strukturach 
organizacji pozarządowych.

A.L.: Lepiej, bo za darmo?

M.K.: Lepiej, bo jest zupełnie bezin-
teresowny. Nie będzie chciał nas upchnąć 
do jakiejkolwiek pracy, tylko będzie szył 
doradztwo na miarę klienta. Takie organi-
zacje działają nie tylko w dużych miastach, 
ale też w mniejszych miejscowościach, są 
znakomicie zorientowane w lokalnym ryn-
ku. Często powodem ich powstania była 
właśnie diagnoza potrzeb tego rynku. Bazę 
takich organizacji można znaleźć m.in. w 
naszym portalu.

A.L.: Dotacje na zakładanie firm to do-
bry pomysł dla bezrobotnego 28-latka?

M.K.: Mam mieszane uczucia. Mini-
sterstwo często chwali się, jakie to skutecz-
ne narzędzie i ilu ludzi dostało pieniądze 
na własną działalność. Ale nie monitoruje 
przeżywalności tych firm. Nie wiemy, ilu 
bezrobotnym udało się przetrwać na rynku 
dłużej niż dwa lata. Intuicyjnie czuję, że 

niewielu. Do prowadzenia biznesu prze-
cież nie każdy się nadaje.

A.L.: I nie każdy dostaje pieniądze z 
pośredniaka. Musi przejść kurs z przedsię-
biorczości, napisać dobry biznesplan.

M.K.: To za mało. Z dotacji korzysta 
bardzo dużo osób, które nie mają kompe-
tencji, smykałki do prowadzenia biznesu. 
A tego na żadnym szkoleniu nauczyć się 
nie można. Gdybym miał jednak takim 
trzydziestolatkom radzić, powiedziałbym: 
postawcie na bardziej innowacyjną przed-
siębiorczość. Nie otwierajcie kolejnego 
salonu fryzjerskiego.

A.L.: Jak wprowadzać na rynek nowe 
technologie, mając w kieszeni tylko 18 tys. 
zł dotacji z pośredniaka?

M.K.: Kwota dotacji jest relatywnie 
niewielka. Właściwie można założyć za 
nią dość proste formy działalności. Trudno 
o innowacyjność. Ale na sklep internetowy 
może starczyć.

A.L.: A staże? Jeszcze niedawno dla 
młodego bezrobotnego były smutną osta-
tecznością. Praca poniżej kwalifikacji, za 
marne pieniądze i często bez perspektyw 
na stałe zatrudnienie.

M.K.: Komuś dobijającemu do trzy-
dziestki trudno proponować pracę za marne 
pieniądze czy wolontariat, podczas którego 
zdobędzie doświadczenie, bo taki ktoś pew-
nie ma już rodzinę lub o jej założeniu myśli. 
Ale wiadomo: lepiej robić cokolwiek niż 
nic. Najgorsza jest zawodowa bierność.

A.L.: Ze statystyk wynika, że ponad 
970 tys. Polaków przed 34. rokiem życia 
etatów nie ma.

M.K.: Pewnie więcej. Statystyki odno-
towują tylko tych, którzy zarejestrowali się 
w pośredniaku. A młodzi robią to raczej 
niechętnie. Rynek pracy się skurczył. To 
uderza we wszystkich.

A.L.: Kto ma najtrudniej?

M.K.: To raczej kwestia umiejętności 
niż wieku. Ale nie da się ukryć, że mamy 

coraz więcej absolwentów szkół wyższych 
bez etatów. To problem niedostosowania 
wykształcenia do potrzeb rynku. Młodzi 
kończą „wyższe szkoły humanistyczno-
hotelarsko-menedżerskie”. A takich magi-
strów pracodawcy nie potrzebują.

A.L.: Jeszcze dwa lata temu młodzi 
byli pewni siebie, deklarowali, że nie zgo-
dzą się na pracę i wynagrodzenie poniżej 
oczekiwań. Mogli przebierać w ofertach. 
Miniony rok diametralnie zmienił ich 
sytuację. Teraz pukają do drzwi, mimo że 
firmy nie rekrutują.

M.K.: Ci, którzy nie posiadali umie-
jętności technicznych, wtedy też nie mieli 
łatwo na rynku.

A.L.: Jednak w razie kłopotów ze zna-
lezieniem posady mogli spakować walizki 
i szukać jej za granicą. Dziś trudniej się na 
to zdecydować.

M.K.: Badania pokazały, że większość 
młodych wyjechała do państw unijnych 
nie za pracą, ale za płacą. I ta emigracja 
niekoniecznie była czymś złym. Nie każdy 
przecież jechał na zmywak.

A.L.: Ale na zapleczach brytyjskich 
restauracji nie brakowało polskich ma-
gistrów.

M.K.: Informatyk, który zdecydował 
się na takie rozwiązanie, teraz za to płaci. 
Jego wiedza i umiejętności zdobyte przed 
wyjazdem się zdezaktualizowały, a praco-
dawcy wstrzymują rekrutację.

A.L.: Ministerstwo chce właśnie takim 
bezrobotnym, przed trzydziestką, szczegól-
nie pomóc w tym roku. Daje 300 mln zł.

M.K.: Pomysł dobry, niestety na razie 
program resortu jest bardzo ogólny. Mini-
sterstwo proponuje te same zasady wspar-
cia, instrumenty pomocy, które kierowało 
wcześniej do innych grup wiekowych: 
doradztwo, szkolenia, staże, dotacje. Nie 
wiem, czy uda się tymi metodami pomóc 
właśnie młodym.

Źródło: www.bezrobocie.org.pl 

Młodym trzeba doradców
Resort pracy daje 300 mln zł na pomoc bezrobotnym przed trzydziestką. Czego potrzebują?  

Na to mają odpowiedzieć sami. 
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Leasing Manager - Centra Handlowe
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 25399

Naszym klientem jest dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się budową oraz 
komercjalizacją centrów handlowych. Firma operuje głównie na terenie Polski południo-
wej i wschodniej, jednak stale poszerza obszar działania. Nasz klient zrealizował już z 
sukcesem budowy i komercjalizacje kilku obiektów a obecnie prowadzi budowę kolejnych. 
W związku ze stałym rozwojem struktury pojawiła się konieczność zatrudnienia wysokiej 
klasy specjalisty z zakresu najmu powierzchni handlowych.

Wymagania:
l wykształcenie wyższe, ekonomia, prawo, zarządzanie nieruchomościami 
l min. 4 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku 
l bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z zawieraniem umów najmu na 

powierzchnie handlowe 
l dobra znajomość języka angielskiego 
l umiejętność tworzenia planów najmu, harmonogramów i budżetów 
l bardzo dobra znajomość rynku

Obowiązki:
l tworzenie i realizacja strategii w zakresie wynajmu powierzchni w galeriach handlo-

wych oraz zarządzanie galeriami 
l wprowadzanie procedur w zakresie najmu i zarządzania 
l pozyskiwanie najemców indywidualnych i sieciowych 
l negocjowanie umów najmu oraz kontraktów związanych z zarządzaniem galeriami 
l tworzenie planów najmu, budżetów 
l zarządzanie kilkuosobowym zespołem

Oferta:
l atrakcyjne zarobki + wysokiej klasy samo-

chód służbowy 
l możliwość tworzenia i kierowania działem 

najmu 
l zatrudnienie na zasadzie własnej działalności 

– rozliczenia FIRMA –FIRMA 
l bardzo duże możliwości rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
na adres: krzywinski@hays.pl

KIEROWNIK DS. ROSZCZEŃ
ZARZĄDZENIE PROCESEM ROSZCZEŃ
Kierownik ds. Roszczeń
Miejsce pracy: Małopolska (autostrada A4) 
Nr ref: 27306
Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budowlana specjalizująca się w budownic-
twie drogowy. W związku z rozpoczęciem budowy kolejnego odcinka autostrady A4 pilnie 
poszukujemy osoby na stanowisko Kierownik ds. Roszczeń. 

Zakres obowiązków:
l koordynacja projektu w oparciu o założenia kontraktu 
l całościowe zarządzanie procesem roszczeń powstającym w toku współpracy pomiędzy 

Generalnym Wykonawcą a Zamawiającym oraz prowadzonym projektem 
l odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla prawidło-

wego przebiegu projektu 
l wsparcie dla kadry inżynieryjnej w kwestiach dotyczących zapisów kontraktu 
l bieżący nadzór nad procesem realizacji projektu w celu uniknięcia roszczeń 
l prowadzenie korespondencji z Zamawiającym w celu prawidłowego przebiegu 
Wymagania:
l wykształcenia wyższego kierunkowego, preferowany kierunek - Budownictwo 
l doświadczenia w realizacji projektów budowlanych opartych na warunkach kontrakto-

wych FIDIC oraz Prawie Zamówień Publicznych zawodowego  
l doświadczenia w prowadzeniu procesów reklamacyjnych w projektach publicznych  

znajomości procesu inwestycyjnego i konstrukcyjnego 
l bardzo dobrego zrozumienia komercyjnych aspektów realizacji projektów budowlanych 
l dobrej znajomości języka angielskiego

Oferta:
l stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej 

posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce i 
na rynkach międzynarodowych 

l możliwość zdobywania i poszerzania 
zawodowego doświadczenia we współpracy 
z zespołem specjalistów i ekspertów z Polski 
oraz Hiszpanii 

l możliwość udziału w największych projektach 
infrastrukturalnych na terenie Polski 

l atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne 
do posiadanego doświadczenia i zawodowej 
wiedzy 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesła-
nie CV na adres: krzywinski@hays.pl 

DYREKTOR INWESTYCYJNY
WPROWADZENIE SPÓŁKI NA GWP
Dyrektor Inwestycyjny / NewConnect
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref. 26381

Dla naszego Klienta, firmy zlokalizowanej w Katowicach poszukujemy osoby na 
stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego 
Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało doradztwo, przygotowanie i 
wprowadzenie spółki na GWP- NewConnect oraz koordynacja wszystkich aspektów 
z tym związanych. Dodatkowo osoba ta będzie pełniła kierownika nowopowstają-
cego zespołu

Oczekiwania:
l wiedza i doświadczenie w obszarze wprowadzania spółki na Giełdę Papierów 

Wartościowych / NewConnect 
l doświadczenie w doborze i pozyskiwaniu inwestorów 
doświadczenie w obszarze bankowości inwestycyjnej / biurze maklerskim itp. 
l znajomość zasad rynku kapitałowego 
l umiejętność tworzenia analiz finansowych oraz prognoz 
l decyzyjność i samodzielność w organizacji pracy 
l orientacja na osiąganie założonych celów 
l wysoki poziom zaangażowania i motywacji 

do pracy 
l bardzo dobra znajomość języka  

angielskiego

Oferta:
l samodzielne odpowiedzialne stanowisko
l możliwość uczestnictwa w kreowaniu 

kierunków rozwoju firmy

Cv i list motywacyjny proszę przesłać  
na adres: sobczyk@hays.pl 

KIEROWNIK BUDOWY
KOORDYNACJA WYKONYWANYCH ROBÓT DROGOWYCH

Naszym Klientem jest firma budowlana, pełniąca rolę Generalnego Wykonawcy we 
najważniejszych obszarach budownictwa. W związku z realizowaną inwestycją w 
branży energetycznej firma poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Budowy (nr 
ref. KXS/25996).

Zakres obowiązków:
l koordynacja wykonywanych robót budowlanych 
l nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych prac 
l współudział w doborze podwykonawców i dostawców 
l bieżąca kontrola kosztów 
l prowadzenie dokumentacji budowy 

Wymagania: 
l wykształcenie wyższe budowlane lub techniczne 
l min. 5-letnie doświadczenie przy realizacji obiektów „pod klucz” (znajomość 

sektora budownictwa energetycznego będzie dodatkowym atutem), 
l uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

Konstrukcyjno - budowlanej – bez ograniczeń 
l znajomość rynku budowlanego 
l umiejętności organizacyjne 
l prawo jazdy kat. B 
l dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie 
l dobra znajomość obsługi komputera 

Nasz Klient oferuje:
l stabilną pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku
l uczestnictwo w ciekawych projektach, 
l atrakcyjne wynagrodzenie, 
l możliwość rozwoju zawodowego.

Kontakt: siemieniuk@hays.pl  
lub +48 32 603 74 87
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Zmieniać czy nie?
Według 2009 Employment in Europe 

Report („Zatrudnienie w Europie” za rok 
2009) każdego roku około 22 proc. eu-
ropejskich pracowników zmienia pracę. 
W obecnej sytuacji gospodarczej wielu z 
nas ceni jednak stabilność zatrudnienia. 
Tymczasem trudne warunki sprzyjają pra-
cownikom odważnym i pewnym swoich 
umiejętności. Obecnie kandydat do pracy 
musi udowodnić, że nawet mimo kryzysu 
jest wart zatrudnienia i przyniesie firmie 
korzyści. 

Z badania przeprowadzonego w ze-
szłym roku przez Pracuj.pl oraz IIBR wy-
nika, że polscy pracownicy podchodzą z 
dużym dystansem do ewentualnej zmiany 
pracy. Prawie 78 proc. z nich nie planowało 
w najbliższym półroczu takiego kroku. Z 
kolei 25 proc. respondentów utrzymuje, że 
w obecnej sytuacji gospodarczej nie chce 
ryzykować zmiany pracy. W ciągu życia 
zmienimy pracę lub przekwalifikujemy się 
nawet kilka razy. Dlatego planując swoją 
karierę, zawsze musimy liczyć się z tym, 
że będziemy zmieniać zawód. Jeszcze do 
niedawna większość pracowników była 
zatrudniona w firmach, gdzie obowiązywał 
pewien zestaw reguł, których przestrzega-
nie umożliwiało spokojne doczekanie do 
wieku emerytalnego. Obecnie otoczenie 
biznesowe nieustannie się zmienia. Pra-
cownik nie jest już oceniany tylko i wy-
łącznie na podstawie długości stażu pracy 
oraz jego lojalności wobec pracodawcy. 
Dzisiaj liczy się zaangażowanie pra-
cownika oraz jego efektywność. Dlatego 
powinniśmy utrzymywać stały kontakt z 
rynkiem pracy i ciągle obserwować zmia-
ny w zapotrzebowaniu na pracowników 
i poszczególne profesje – mówi Thierry 
Iovane, dyrektor na Europę i Amerykę 
Łacińską CIMA (Chartered Institute of 
Management Accountants). 

Na lepsze czy na gorsze? 
Powody zmiany pracy bywają rożne. 

Począwszy od niesatysfakcjonującego 
wynagrodzenia do złych relacji z szefem 
czy po prostu braku możliwości awansu. 
Jeżeli mimo analizy plusów i minusów 
obecnego miejsca zatrudnienia dojdziemy 
do wniosku, że potrzebujemy zmiany, 

należy podjąć odpowiednie kroki i poszu-
kać nowego zajęcia. Nic tak bardzo nie 
demotywuje jak praca, która nie daje nam 
satysfakcji, szczególnie w czasie gorszych 
warunków gospodarczych – dodaje Iovane.  
Według raportu PARP najbliższe 10 lat 
będzie oznaczać wzrost popytu na wysoko-
kwalifikowaną elastyczną kadrę pracow-
ników oraz stanowiska pracy wymagające 
wyższych umiejętności. W swoim donie-
sieniu PARP wskazuje na przyszłościowe 
branże, w których będzie można znaleźć 
zatrudnienie w ciągu kilku nadchodzących 
lat, m.in. branża informatyczna i teleko-
munikacyjna, zawody związane z bio-
technologią, opieką nad ludźmi i ochroną 
zdrowia, branża finansowa, w tym zawody 
uzupełnione o umiejętności działania w 
sieciach, np. specjaliści biznesowi czy e-
ubezpieczyciele, edukacja (szkoleniowcy 
i trenerzy), bezpieczeństwo (ochroniarze) 
oraz rozrywka (w tym branża kosmetyczna 
oraz turystyka). Rynek pracy znajduje się 
w nieustannym ruchu. Sytuacja gospo-
darcza zwiększyła zapotrzebowanie na 
skuteczny i wykwalifikowany personel. 
Nierzadko więc pracownik będzie mu-
siał się doszkolić lub rozszerzyć swoje 
kwalifikacje. Badanie, które przeprowa-
dziliśmy w 2009 roku wśród naszych 
studentów, pokazuje, że pracodawcy na 
świecie doceniają pracowników, którzy 
się doszkalają, ponieważ większość an-
kietowanych mimo recesji nie obawia się 
utraty pracy. Z drugiej strony pracownicy 
stają się coraz bardziej zapobiegawczy, 
dlatego aby zminimalizować ryzyko zwią-
zane ze zmianą pracy, dokładnie analizują 
oferty zatrudnienia oraz wnikliwie badają 
przyszłe miejsca pracy. Oprócz korzyści 
finansowych ważna jest dla nich stabilność 
zatrudnienia, warunki panujące w firmie, 
atmosfera i kultura organizacji, a coraz 
częściej także międzynarodowe środowi-
sko pracy – podkreśla Iovane. 

Praca bez doświadczenia 
Niestety wiele osób wchodzących 

dopiero na rynek pracy często ma o nim 
mylne pojęcie. Oczekiwania młodych 
ludzi w zderzeniu z zastaną rzeczywi-
stością i regułami panującymi na rynku 

zatrudnienia mogą prowadzić do frustracji 
i zniechęcenia. Młodzi ludzie powinni jak 
najwcześniej zdobywać doświadczenie. 
Jednym ze sposobów, aby ocenić swoją 
wartość i możliwości na rynku pracy oraz 
jednocześnie poznać, na czym polega 
praca w danej branży czy firmie, jest 
uczestnictwo w konkursach organizowa-
nych przez duże firmy, w których nagrodą 
jest możliwość odbycia stażu lub praktyki 
w danej firmie. Nawet jeśli nie posiadamy 
udokumentowanego doświadczenia, odby-
te praktyki, staże czy działania w ramach 
wolontariatu sprawią, że zaprezentujemy 
się w oczach potencjalnego pracodawcy 
jako wartościowy pracownik. Nawet 
elementarne doświadczenie w szeroko 
rozumianym biznesie znacznie zwiększa 
szanse kandydata na rynku pracy. Warto 
również zwrócić uwagę na rekrutacje 
organizowane przez duże międzynaro-
dowe koncerny, poszukujące często osób 
młodych i ambitnych, które szybko się 
uczą – podsumowuje Iovane. 

W informacji prasowej wykorzystano 
dane pochodzące z raportu „2009 Employ-
ment in Europe 2009” opublikowanego 23 
listopada 2009, badania Pracuj.pl i Interak-
tywnego Instytutu Badań Rynkowych, prze-
prowadzonego w dniach od 29 lipca do 14 
sierpnia 2009 r. oraz raportu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości „Foresight kadr 
nowoczesnej gospodarki – Polska 2020”. 

Źródło: www.inwestycje.pl

Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA) to instytut zajmu-
jący się kształceniem profesjonalistów z 
dziedziny zarządzania finansami. Oferuje 
międzynarodowy program kwalifikacji 
zawodowych w dziedzinie tzw. rachun-
kowości zarządczej (ang. management 
accountancy). CIMA gromadzi obecnie 
171 tys. członków oraz studentów w 165 
krajach świata. Program szkoleniowy 
poświęcony jest wyłącznie kształceniu 
specjalistów na potrzeby pracy w środo-
wisku biznesowym. Głównym obszarem 
zainteresowania CIMA jako kwalifikacji 
jest zarządzanie przedsiębiorstwem i rola 
strategicznej informacji zarządczej w tym 
procesie. 
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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

W nadchodzącym kwartale prawie 
połowa pracodawców (49%) planuje za-
trudnienie specjalistów i menedżerów, a 
jedynie 13% planuje zwolnienia – wynika 
z międzynarodowego badania „Global 
Snapshot” przeprowadzonego przez firmę 
rekrutacyjną Antal International. Najła-
twiej o pracę będzie w sektorze oprogra-
mowania IT (aż 80% pracodawców dekla-
ruje chęć zatrudnienia), telekomunikacji 
(69%) i farmacji (62%). 

Międzynarodowy raport „The Global 
Snapshot” został przygotowany przez Antal 
International na podstawie anonimowych 
ankiet i wywiadów przeprowadzonych z 
ponad 6000 przedsiębiorstw w ponad 30 
krajach na całym świecie. Ankietowani 
zostali zapytani o aktualne tendencje 
zatrudnienia (rekrutacji i zwolnień) oraz 
prognozy na następne 3 miesiące. 

Chociaż w kilku krajach nadal możemy 
zauważyć tendencję spadkową na rynku 
pracy, ogólnie sytuacja na świecie się po-
prawia. Myślę, że falę masowych zwolnień 
polskich ekspertów mamy już daleko za 

sobą – mówi Artur Skiba, dyrektor zarzą-
dzający Antal International. 

W Polsce wskaźnik aktywnego za-
trudniania specjalistów i menedżerów 
zmniejszył się z 53% jesienią zeszłego 
roku do 48% obecnie, jednak odsetek 
firm deklarujących zwolnienia również 
spadł dynamicznie z 28% do jednego z 
najniższych na świecie – 15%. 

Największe prognozy zatrudnienia 
deklarują pracodawcy z sektorów: opro-
gramowania IT (aż 80%), telekomunikacji 
(69%), farmacji (62%) oraz bankowości 
(58%). Najmniejsze: z sektora inżynierii 
(18%), finansów i księgowości (33%), 
FMCG (44%) oraz motoryzacji (46%). 
Największych zwolnień możemy się 
spodziewać w FMCG (37% badanych 
deklaruje zwolnienia) i telekomunikacji 
(31%). 

Wśród większych gospodarek Europy 
Zachodniej najwyższe wskaźniki aktyw-
nej rekrutacji deklarowali pracodawcy z 
Wielkiej Brytanii (59%), Francji (55%) i 
Niemiec (51%). Najbardziej pesymistycz-

ne prognozy pochodzą z Malty (31%) i 
Hiszpanii (zaledwie 30%). 

Najwyższe poziomy rekrutacji w 
regionie Europy Wschodniej i Eurazji 
zanotowała Rosja (71%), Czechy (57%), 
Rumunia (55%) i Polska (48%). Problemy 
gospodarcze Węgier wpłynęły zapewne 
na najniższy wskaźnik rekrutacji w tym 
regionie – zaledwie 28% przedsiębiorstw 
aktywnie poszukuje nowych menedżerów 
lub specjalistów (nieznaczna poprawa z 
26% jesienią zeszłego roku). 

Badanie przeprowadzono w okresie 1 
– 31 grudnia 2009 r. na próbie 6151 przed-
siębiorstw w 30 krajach w Europie, Azji, 
Afryce i Amerykach. Badania przeprowa-
dzono, rozsyłając ankietę elektroniczną i 
przeprowadzając wywiad telefoniczny. 
W anonimowym badaniu udział wzięli 
zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, 
menedżerowie, jak i pracownicy działów 
HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usłu-
gowych i instytucji finansowych. W Polsce 
udział w badaniu wzięło 820 firm.

Źródło: www.ipis.pl

49 proc. pracodawców planuje zatrudnienie  
specjalistów i menadżerów, a jedynie 13 proc. – zwolnienia
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LAKMA

Grupa LAKMA®, poszukuje osoby na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Do podstawowych obowiązków należeć będzie m.in.:

Od kandydata oczekujemy:

Oferujemy:

 
 

rekrutacja.sat@lakma.com 

Roan Polska Sp. z o.o.

AGENT NIERUCHOMOŚCI 

Osoby ubiegające się o to stanowisko powinny spełniać następujące wymagania:

Oferujemy:

 

o�ce@roan-international.pl

Erekta Budownictwo Sp. z o.o.

 
 

Kierownik Budowy

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

rekrutacja@erektabudownictwo.pl

Transfer Art-System

Konserwator Zabytków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Wymagania:
 

Oferujemy:

 

transferart@o2.pl
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Erekta Budownictwo Sp. z o.o.

 
 

Specjalisty ds. ofertowania  
i przygotowania produkcji

Opis stanowiska:
 

Wymagania:

Oferujemy:

rekrutacja@erektabudownictwo.pl

LAKMA

Grupa LAKMA®, poszukuje osoby na stanowisko:

KIEROWNIK OBIEKTU

Od kandydata oczekujemy:

 

 

Oferujemy:

 
 

rekrutacja.sat@lakma.com

Savi Inwestycje sp. z o. o.

na stanowisku

Kierownik Projektu

Wymagania:

Oferujemy:

 

praca@savi.com.pl

LARGO HALE sp. z o.o.

PROJEKTANT/KONSTRUKTOR

Opis stanowiska:
 

Wymagania:

 

Oferujemy:
 

biuro@largohale.com.pl



120

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 05/2010  12.03 – 25.03.2010PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

Europejczycy pracują, Polacy studiują

Trudności z finansowym zarządza-
niem przedsiębiorstwem i strukturą wła-
ścicielską, brak planów dotyczących suk-
cesji, a także niechęć do zatrudniania na 
kluczowych stanowiskach osób spoza ro-
dziny – to według badania zrealizowane-
go przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości istotne problemy, z jakimi 
borykają się polskie firmy rodzinne.

Przedsiębiorstwa familijne stanowią 
znaczącą część polskiej gospodarki. Ich 
udział w sektorze MMŚP wynosi 36%. 
Wytwarzają co najmniej 10,4% polskiego 
PKB. Średnio zatrudniają 6 osób, z czego 
niemal połowę stanowią członkowie ro-
dziny. Łącznie dają pracę 1,3 mln osób. 
42% z nich istnieje od conajmniej 11 lat. 
Udział firm rodzinnych w wojewódzkiej 
strukturze sektora MMŚP jest zróżnico-
wany i waha się między 18% a 64%. Naj-
większy występuje w województwach 
opolskim, kujawsko-pomorskim i dol-
nośląskim, a najmniejszy – w lubuskim i 

zachodniopomorskim. 
Poza typowymi dla przedstawicieli 

sektora MMŚP przedsiębiorstwa rodzinne 
borykają się ze specyficzną grupą proble-
mów. Jedną z barier ich rozwoju jest wy-
raźny podział na pracowników z rodziny i 
spoza niej. Osoby niebędące jej członka-
mi mają ograniczony dostęp do stanowisk 
kierowniczych oraz niewielki wpływ na 
podejmowanie decyzji. Taka sytuacja ge-
neruje wiele negatywnych konsekwencji: 
brak dostępu do najbardziej kompetent-
nych specjalistów, hermetyczna kultura 
organizacyjna oraz nadmierne uzależ-
nienie strategii przedsiębiorstwa od ro-
dziny. Jeszcze inne poważne zagrożenie 
dla przyszłego funkcjonowania przedsię-
biorstw familijnych to brak planów doty-
czących sukcesji. Właściciele rodzinnych 
biznesów często nie uświadamiają sobie 
tych zagrożeń, co powoduje, że trudno 
zachęcić ich do korzystania z profesjonal-
nego wsparcia. Z badania PARP wynika, 
że nawet przy braku opłat za usługi szko-

leniowo-doradcze, zainteresowanie nimi 
wyraża jedynie co czwarta z firm fami-
lijnych. Jednak obecnie na polskim rynku 
trudno znaleźć ofertę szkoleń i doradztwa 
uwzględniającą specyficzne potrzeby i 
problemy tej grupy przedsiębiorców. W 
kolejnych latach liczba firm rodzinnych 
będzie wzrastać, a dedykowane projekty 
doradcze i szkoleniowe mogą być klu-
czowym elementem, który przyśpieszy i 
wspomoże proces ich rozwoju i profesjo-
nalizacji.

Jaką rolę w polskiej gospodarce od-
grywają firmy rodzinne? Z jakimi proble-
mami muszą radzić sobie przedstawiciele 
tej grupy przedsiębiorstw? Jakie potrzeby 
szkoleniowe i doradcze mają firmy ro-
dzinne? Odpowiedzi na te pytania znajdą 
Państwo w artykule „Skala i znaczenie 
firm rodzinnych w Polsce – na podstawie 
pierwszego reprezentatywnego badania 
firm rodzinnych zrealizowanego na zle-
cenie PARP”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Polska młodzież wkracza na rynek 
pracy później od europejskich rówieśni-
ków. Według najnowszych danych Eu-
rostat, w 2007 roku wiek, w którym na 
rynku pracy znajdował się przynajmniej 
co drugi młody Polak, wyniósł 22 lata. 
Średnia dla całej Unii Europejskiej była o 
2 lata niższa, a w porównaniu z liderami 
rankingu pozostawaliśmy nawet o 7 lat 
do tyłu. 

Kraje, w których pierwszą pracę podej-
mowano najwcześniej, to: Irlandia, Dania 
i Holandia. Z wynikiem 22 wiosen polska 
młodzież ulokowała się niemal na końcu 
stawki. Start na rynku pracy następował 
później jedynie w pięciu państwach. Pol-
ska znalazła się także w gronie krajów, 
w których debiut zawodowy następuje 
coraz później. O ile w stosunku do 2000 
roku wskaźnik dla całej Unii Europej-

skiej nie uległ zmianie, o tyle w Polsce 
wzrósł o rok. Czym tłumaczyć „ociąganie 
się” polskiej młodzieży? Pierwszy powód 
to wydłużający się czas nauki. Większość 
młodych Polaków decyduje się na konty-
nuowanie edukacji na studiach wyższych. 
Najczęściej rezygnują przy tym z pracy i 
to nawet wtedy, gdy studiują wieczorowo 
lub zaocznie. Czas studenckiej beztroski 
wydłużają dodatkowo adaptowane do 
polskich warunków praktyki z Europy 
Zachodniej. Coraz większą popularno-
ścią cieszy się w naszym kraju tzw. gap 
year, rozdzielający czas studiów od peł-
noetatowej pracy. Zniechęcają także dość 
restrykcyjne przepisy. Przed 16. rokiem 
życia można pracować jedynie na rzecz 
podmiotów prowadzących działalność 
kulturalną, artystyczną, sportową lub re-
klamową. Podpisanie umowy poprzedza 
szereg formalności. Mniej obostrzeń do-

tyczy zatrudniania tych, którzy ukończyli 
16 lat. Po uzyskaniu zgody Państwowej 
Inspekcji Pracy mogą oni wykonywać 
tzw. pracę lekką, która nie powinna ko-
lidować z wywiązywaniem się przez na-
stolatka z obowiązku szkolnego. W prak-
tyce oznacza to niższy tygodniowy wy-
miar czasu pracy. W okresie wakacji jest 
to maksymalnie 35 godzin w tygodniu. W 
czasie roku szkolnego – nie więcej niż 12 
godzin.

Co powoduje, że start na rynku pracy 
w Polsce następuje później niż w innych 
krajach Europy? Czy polska młodzież 
chce zarobkować? Jak pracę młodocia-
nych postrzega społeczeństwo? Odpo-
wiedzi na te pytania znajdą Państwo 
w artykule „Polska młodzież startuje z 
opóźnieniem”. 

Źródło: www.rynekpracy.pl

Familijny biznes w Polsce
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

0 500-162-122 lub 0 500-162-132

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

Je li:
• ko czysz budow domu,
• sprzedajesz b d wynajmujesz dom lub mieszkanie,
potrzebne Ci jest 

WIADECTWO WIADECTWO 
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Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:
0 500 162 122,
lub 0 500 162 132.

Mo esz te wys a do nas maila 
z zapytaniem na adres:
biuro@royalaudit.com

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

-  kończysz budowę domu,

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie, 

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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Bezrobotni poniżej 25. roku życia to – 
obok bezrobotnych reprezentantów pokolenia 
50+, niepełnosprawnych czy bezrobotnych 
trwale – osoby w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy. Status ten gwarantuje im przywileje, 
na które nie mogą liczyć pozostałe grupy bez-
robotnych. Jest to na przykład preferencyjne 
traktowanie przy przedstawianiu ofert zatrud-
nienia w lokalnych urzędach pracy. W okre-
sie 6 miesięcy od rejestracji w „pośredniaku” 
każdej młodej osobie musi zostać przedłożo-
na co najmniej jedna propozycja zatrudnienia, 
stażu lub szkolenia. Bezrobotna młodzież 
może również dłużej od innych uczestniczyć 
w wybranych programach organizowanych 
przez urząd pracy. Standardowe pół roku 
zostało dla nich wydłużone do 12 miesięcy. 
Kolejnym ukłonem w stronę pokolenia –25 są 
tzw. programy specjalne. Składają się na nie 
niestandardowe formy aktywizacji, niewy-
mienione w ustawie o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, które lokalne urzędy 
pracy organizują „na własną rękę”. Urzędy 
mogą opracować takie programy w sytuacji, 
gdy pomimo zastosowania standardowych 
środków bezrobocie wśród młodych osób w 
danym regionie nadal utrzymuje się na wyso-
kim poziomie.

Jesteś młody, masz gorzej
Sytuacja „debiutantów” na rynku pracy 

nie prezentuje się tak „różowo”, jak mogło-
by to wynikać z przepisów. Młodzież to jed-
na z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy – mówi Artur Rozbicki z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. – Od wielu lat 
osoby te mają duże problemy z wejściem na 
rynek i znalezieniem zatrudnienia. Z danych 
GUS wynika, że w II kwartale 2009 r. niemal 
co piąta osoba w wieku 15–24 lata nie posia-
dała pracy. Tylko we wrześniu 2009 r. tę grupę 
bezrobotnych zasiliło niemal 115 tys. ludzi, a 
w rejestrach „pośredniaków” widniało prawie 
400 tys. osób poniżej 25. roku życia. Liczba 
ta plasowała młodzież w czołówce grup wie-

kowych zarejestrowanych w urzędach pracy. 
Z usług „pośredniaków” częściej korzystały 
jedynie osoby w wieku 25–34 lata.

Problemy młodych z podjęciem zatrud-
nienia nasilają się w okresach zastoju gospo-
darczego. Im gorsza ogólna sytuacja na rynku 
pracy, tym gorsze położenie młodzieży i dłuż-
szy czas pozostawania na bezrobociu. Popra-
wa wskaźników ekonomicznych nie oznacza 
jednak, że kończą się kłopoty młodych ze zna-
lezieniem pracy. W 2007 i 2008 r., gdy ogól-
na stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się do 
poziomu nienotowanego od lat, bezrobocie 
wśród najmłodszych uczestników rynku pra-
cy nadal pozostawało dwucyfrowe. Co więcej 
– było średnio o 10 punktów procentowych 
wyższe od wskaźnika ogólnego.

Pod względem sytuacji młodzieży na rynku 
pracy słabo wypadamy w statystykach między-
narodowych. W 2008 r. stopa bezrobocia wśród 
najmłodszych mieszkańców Unii Europejskiej 
wyniosła 15,5%. Wskaźnik dla Polski był wyż-
szy, wyniósł 17,3%. Mimo że nie uplasowa-
liśmy się na końcu zestawienia – gorzej było 
m.in. w Hiszpanii (24,6%), Francji (18,3%) i 
Włoszech (21,3%) – pozostawaliśmy daleko 
w tyle za liderami rankingu: Holandią (5,3%), 
Austrią (8,0%) i Danią (7,6%).

Martwić mogą również inne fakty związa-
ne z bezrobociem młodych ludzi w Polsce. Po 
pierwsze jedynie niewielki odsetek tych osób 
posiada prawo do pobierania zasiłku. Pod ko-
niec września 2009 r. uprawnionych do jego 
otrzymania było 11% wszystkich bezrobot-
nych między 15 a 24 rokiem życia. Tak niski 
odsetek wynika z zupełnego braku doświad-
czenia lub stażu pracy, który nie uprawnia do 
pobierania świadczenia.

Po drugie bezrobocie wśród pokolenia 
–25 charakteryzuje duże zróżnicowanie tery-
torialne, a skala dysproporcji rośnie z roku na 
rok. W 2008 r. najmniej problemów ze zna-
lezieniem pracy mieli młodzi warszawiacy 
– jedynie 7,5% z nich posiadało status osoby 
bezrobotnej. Na drugim biegunie znajdował 
się powiat proszowicki w woj. małopolskim. 
Pracy nie miało tam aż 39,7% młodych ludzi. 
Oznacza to, że w niektórych regionach Polski 
na niekorzyść młodych działają uwarunko-
wania lokalnych rynków i w rezultacie zna-
lezienie pracy – mimo najszczerszych chęci 
– może okazać się niemałym problemem. Po 
trzecie dla większości młodych osób wizyta w 
„pośredniaku” to pierwszy kontakt z rynkiem 
pracy. Aż 70% nowych wpisów w rejestrze 
bezrobotnych dotyczy osób poniżej 25. roku 
życia. Według Joanny Waligóry z Powiatowe-
go Urzędu Pracy (PUP) w Chrzanowie wy-

nika to z dezorientacji młodzieży: – Młodym 
osobom brakuje planów na własną przyszłość 
zawodową. Mimo coraz lepszych kwalifikacji 
posiadają niewielkie doświadczenie zawodo-
we. Liczą, że dzięki wsparciu urzędników i do-
radców szybciej odnajdą się na rynku pracy.

Pomoc z urzędu
Oferta urzędów pracy kierowana do mło-

dzieży nie jest jednak szczególnie rozbudowa-
na. Pula wszystkich projektów zawiera jedy-
nie dwa przeznaczone wyłącznie dla osób w 
wieku do 25 lat. Są to staże zawodowe oraz 
stypendia na czas kontynuowania nauki. Z 
tych ostatnich mogą korzystać tylko osoby 
bez kwalifikacji zawodowych, jeśli dochód 
na jednego członka ich rodziny nie przekracza 
351 zł. Kryterium to powoduje, że prawo do 
stypendium ma niewielki odsetek bezrobot-
nych. Są to ilości śladowe – mówi Magdalena 
Florczykiewicz z PUP w Proszowicach. 

Programem, w który młode osoby an-
gażuje się najczęściej, są staże zawodowe. 
Popularność staży ma dwa źródła. Dla pra-
codawcy jest to etat za darmo, gdyż wynagro-
dzenie stażysty opłaca się ze środków staro-
stwa. Plusem dla uczestnika jest możliwość 
zdobycia nowych umiejętności – przekonuje 
Iwona Wesołowska, doradca zawodowy z 
Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Dodat-
kową zachętą dla młodych bezrobotnych jest 
możliwość stałej współpracy po zakończeniu 
stażu. Po odbyciu programu wielu pracodaw-
ców podpisuje ze stażystami umowę o pracę 
– dodaje Wesołowska.

Długość pojedynczego stażu wynosi mak-
symalnie 12 miesięcy. W okresie tym staży-
ście przysługuje wynagrodzenie w wysoko-
ści 120% zasiłku dla bezrobotnych. Zakres 
obowiązków, które młody człowiek będzie 
wykonywał w czasie stażu, jest uzależnio-
ny od ustalonego wcześniej programu. Ten 
uwzględnia z kolei predyspozycje stażysty, 
zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe 
i poziom wykształcenia. W programie wska-
zuje się także na kwalifikacje i umiejętności 
zawodowe, które młoda osoba zdobędzie w 
trakcie stażu. To bowiem właśnie one – po 
odbyciu projektu – mają stanowić kartę prze-
targową na rynku pracy. Dodatkowym wspar-
ciem dla debiutującego pracownika mają być 
referencje wystawione po zakończeniu stażu. 
Z rozmów, które przeprowadzamy z praco-
dawcami, wynika, że każde, nawet najbardziej 
podstawowe doświadczenie zawodowe, to ko-
rzystniejsza ocena u potencjalnego pracodaw-
cy – podkreśla Wesołowska. Z tego powodu 
już od kilku lat liczba osób obejmowanych 
programami staży utrzymuje się na wysokim 

Młodzież aktywna czy do aktywizacji?  
– bezrobocie wśród młodych Polaków

Wykres 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pra-
cy według wieku, stan na koniec września 2009
Opracowanie własne na podstawie MPiPS
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poziomie. W 2008 r. skorzystało z nich niemal 
170 tys. młodych bezrobotnych.

Wiele młodych twarzy można spotkać w 
ramach spotkań z doradcami zawodowymi i 
w tzw. Klubach Pracy. Podczas modułów gru-
powych bezrobotni dowiadują się, gdzie i jak 
szukać pracy, redagują CV i list motywacyjny, 
przechodzą symulowane rozmowy kwalifika-
cyjne. Indywidualne spotkanie z doradcą za-
wodowym jest natomiast okazją do lepszego 
poznania własnych predyspozycji zawodo-
wych czy omówienia odbytej rozmowy kwa-
lifikacyjnej. 

Z obserwacji urzędników wynika, że do-
tacje na własną działalność gospodarczą nie 
cieszą się wśród młodych tak dużym zainte-
resowaniem jak staże. Jeśli wnioski już się 
pojawiają, składają je najczęściej absolwenci 
szkół wyższych oraz osoby z wykształceniem 
zawodowym, posiadające konkretny fach. 
Na samozatrudnienie częściej decydują się 
również młodzi mieszkańcy dużych miast. 
Pracownicy urzędów pracy twierdzą, że nie-
wielka popularność programu wynika z braku 
dobrego pomysłu na biznes i doświadczenia, 
które gwarantowałoby sukces. Zniechęcają 
ponadto obawy związane z samym działaniem 
firmy – opłacaniem podatków, pozyskiwaniem 
klientów itp. Część osób uważa, że kwota do-
finansowania – pięciokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia (15 407,40 zł w II kw. 2009 
r.) – jest zbyt niska, aby „rozruszać” niektóre 
z projektów. 

Pozostałe programy dostępne dla młodych 
osób bez zatrudnienia to: roboty publiczne, 
prace interwencyjne i społecznie użyteczne 
oraz szkolenia i pożyczki szkoleniowe. Nie są 
to jednak projekty skierowane wyłącznie do 
młodzieży. Mogą z nich korzystać również 
inne kategorie bezrobotnych.

W Europie nie lepiej
W krajach europejskich młodzież aktywi-

zuje się przy pomocy programów zbliżonych 
do stosowanych w Polsce. Część rodzimych 
rozwiązań wzorowano na tych, które zostały 
wcześniej sprawdzone w innych regionach 
Europy. Tak było na przykład z programami 
staży opłacanymi przez samorządy lokalne. W 
latach 90. XX w. podobne rozwiązanie wpro-
wadzono w Szwecji. 

W niektórych krajach winą za duże bez-
robocie młodzieży obarczani są pracodawcy – 
wielu z nich wątpi w kwalifikacje i kompeten-
cje młodych osób. Aby zwiększyć skłonność 
przedsiębiorców do ich zatrudniania, rządy 
wprowadzają specjalne regulacje oparte na 
systemie ulg. Rozwiązanie takie zastosowano 
np. we Francji. Jeśli młody człowiek przepra-
cuje w danej firmie co najmniej 6 miesięcy, 
przez kolejne 3 lata pracodawca nie odprowa-
dza od jego stanowiska składek na ubezpiecze-
nie społeczne. We Francji młodzież angażuje 
się również w programy praktyk i staży zawo-
dowych. W 2005 r. skorzystało z nich około 
350 tys. osób. Francuzi ironizują jednak, że je-
dynym, co rząd robi w celu zminimalizowania 
bezrobocia wśród młodych, jest zatrudnianie 
ich w sektorze publicznym. Aż 40% pracu-
jących Francuzów przed 26 rokiem życia to 
osoby zatrudnione w sferze budżetowej. 

Dofinansowanie etatów zastosowano rów-
nież w czasie pierwszej kadencji Tony’ego 
Blaira. Projekt New Deal for Young People 
umożliwiał ponadto kontynuowanie edukacji 
lub podejmowanie szkoleń na wskazanych 
przez rząd kursach. Aby zdyscyplinować 
młodych Brytyjczyków i „zmusić” ich do ak-
tywności zawodowej, wprowadzono system 
restrykcyjnych kar za nieprzestrzeganie wy-
mogów i reguł programu. W Wielkiej Brytanii 

największą przeszkodą w walce z bezrobo-
ciem młodzieży są sami jej przedstawiciele. 
Po wygaśnięciu obowiązku szkolnego, który 
dotyczy Brytyjczyków do 16. roku życia, 
większość młodych rezygnuje z edukacji i 
niechętnie podejmuje stałą pracę. Pierwsze 
lata na rynku pracy to czas częstej zmiany 
pracodawców i wielokrotnej rejestracji w 
urzędzie pracy. 

W Niemczech bezrobociu młodych za-
pobiega się już w czasie nauki. Około 66% 
absolwentów szkół średnich posiada doświad-
czenie zawodowe zdobyte w trakcie obowiąz-
kowych praktyk. Odbywają się one równo-
legle do zajęć teoretycznych i są związane z 
nauczanym zawodem. Swój system edukacji 
Niemcy zbudowali w oparciu o formułę 70–
30. Oznacza to, że 70% młodzieży kształci się 
w szkołach zawodowych, zdobywając fach i 
doświadczenie jeszcze przed zakończeniem 
nauki. Jedynie 30% pozyskuje wykształcenie 
ogólne, które jest przepustką do podjęcia stu-
diów. W Polsce proporcje te prezentują się od-
wrotnie. Od początku lat 90. XX w. edukację 
konstruuje się według schematu 20–80. Jedy-
nie co piąty uczeń zdobywa wykształcenie za-
wodowe. W liceach ogólnokształcących uczy 
się natomiast aż 80% polskiej młodzieży. 

Wielu ekspertów uważa, że bez względu 
na jakość i typ programów aktywizujących 
młodych ludzi, w niektórych krajach nigdy 
nie przyniosą one zadowalających efektów. 
Młode osoby – z niewielkim lub żadnym do-
świadczeniem zawodowym – stają się natu-
ralną „ofiarą” rynku pracy. W Polsce sytuację 
pogarsza splot dwóch czynników. Pierwszy 
to silnie zakorzeniona tradycja wsparcia ze 
strony rodziny. Zwyczaj ten powoduje, że w 
wielu przypadkach znalezienie zatrudnienia 
nie jest koniecznością, ale jedną z możliwych 
opcji. Drugą bolączką jest niechęć części z re-
prezentantów młodego pokolenia do stałego i 
legalnego zatrudnienia. Zamiast standardowe-
go etatu wolą krótkoterminowe prace w szarej 
strefie. Dostają zastrzyk gotówki, a jednocze-
śnie mogą czerpać z usług bądź dofinansowa-
nia „pośredniaków”. Sami młodzi skalę pro-
blemu dostrzegają najczęściej dopiero wtedy, 
gdy kończą 25 lat i tracą gwarantowany przez 
państwo i kultywowany w rodzinie „okres 
ochronny”. Braków w swoim CV nie wytłu-
maczą już bowiem młodym wiekiem.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Wykres 2. Stopa bezrobocia ogółem i w przedziale wiekowym 15-24 lata w kolejnych kwartałach lat 2003–2009
Opracowanie własne na podstawie Eurostat

Wykres 3. Liczba bezrobotnych objętych stażem zawo-
dowym w latach 2006-2008
Opracowanie własne na podstawie MpiPS
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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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zamknięto − 5 marca 2010 r.,  
ukazał się − 12 marca 2010 r.
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