
78

KRAKOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 06/2010  26.03 – 09.04.2010

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.dwutygodnik.krn.pl

Okrągła rocznica Ruchu Inicjatyw Obywatelskich. W 
bieżącym miesiącu minęła 10 rocznica powstania Ruchu 
Inicjatyw Osiedlowych (RIO). Z tej okazji 18 marca w Sali 
Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się uroczyste seminarium 
podsumowujące działalność Stowarzyszenia. Jak przekonuje 
prezydent Jacek Majchrowski, RIO to jedna z tych oddolnych 
inicjatyw, bez których trudno wyobrazić sobie cywilizacyjny rozwój 
peryferyjnych rejonów Krakowa. Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw 
Osiedlowych powstało na bazie powołanej przed prawie 20 laty 
Fundacji Rozwoju Osiedli Peryferyjnych Krakowa. Od wielu lat 
współuczestniczy w Lokalnych Inicjatywach Inwestycyjnych – 
przedsięwzięciu, które wspiera rozwój cywilizacyjny, pomagając 
w budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej na 
peryferiach miasta. 
Szybki tramwaj, spore utrudnienia w ruchu. Trwają prace przy 
budowie nowej linii szybkiego tramwaju od ronda Grzegórzeckiego 
do ul. Golikówka, co pociąga za sobą utrudnienia w ruchu 
drogowym. Budowa linii szybkiego tramwaju do Płaszowa 
spowodowała komplikacje na odcinku od ronda Grzegórzeckiego 
do ul. Dekerta. Z ruchu wyłączone są środkowe pasy jezdni. 
Zmieniło się też pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ul. 
Dekerta i Kiełkowskiego. W związku z budową estakady w ciągu 
drogowym Nowohucka – Powstańców Wielkopolskich pojawiły 
się kłopoty w rejonie skrzyżowania tej arterii z ul. Klimeckiego 
i Płaszowską. Wyłączona jest południowa (kierunek Nowa Huta) 
jezdnia tej arterii w rejonie skrzyżowania z ul. Klimeckiego. 
Ruch kołowy odbywa się po północnej jezdni w obu kierunkach. 
Dodatkowo zmiany te spowodowały utrudnienia w przejeździe 
przez skrzyżowanie ul. Klimeckiego – Powstańców Wielkopolskich 
– Nowohucka – Płaszowska. Informacje o utrudnieniach drogowych 
i zmianach w komunikacji miejskiej w związku z realizacją tej 
inwestycji można znaleźć na stronie www.mpk.krakow.pl oraz 
www.zikit.krakow.pl.
Muzeum do remontu. Już w kwietniu mają się rozpocząć 
prace remontowo-modernizacyjne budynku Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie. Remont ma pochłonąć kilkadziesiąt 
milionów złotych. Część prac ma zostać przeprowadzona za 
pieniądze z funduszy europejskich, resztę pokryją prywatni 
sponsorzy. Przedstawiciele fundacji, która sprawuje pieczę nad 
muzeum przy ul. Św. Jana, mają się również starać o pomoc 
finansową ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Planowane prace modernizacyjne mają całkowicie 
zmienić oblicze muzeum. Galeria w tym kształcie, w którym 
jest teraz, jest warta zobaczenia i zapamiętania. Remont, który 
zostanie przeprowadzony, zmieni zupełnie oblicze tego miejsca. 
Nie oceniam, czy na gorsze, czy lepsze, ale wiem, że projekt 
modernizacji idzie bardzo daleko. Zarówno, jeśli idzie o zawartość, 
jak i sposób prezentowania eksponatów. Jak wiadomo, obecny jest 
dość staroświecki – powiedziała dyrektor Muzeum Narodowego w 
Krakowie, Zofia Gołubiew.
Długa w remoncie. Trwa remont jednej z najważniejszych ulic 
w centrum Krakowa –Długiej. Obecnie prowadzona jest wymiana 
instalacji. Całość prac została podzielona na etapy, które obejmują 
różne fragmenty ulicy. Zakończył się pierwszy etap, dotyczący 
odcinka od skrzyżowania z ul. Basztową do skrzyżowania z ul. 
Krzywą. Etap drugi, realizowany w połowie marca, to odcinek 
od skrzyżowania z ul. Krzywą do skrzyżowania z ul. Św. Filipa. 
Trzeci etap obejmie fragment od skrzyżowania z ul. Św. Filipa 
do skrzyżowania z ul. Słowiańską. Ostatni, czwarty etap prac 
wodno-kanalizacyjnych będzie przeprowadzony na odcinku od 
ul. Słowiańskiej do Nowego Kleparza i powinien się zakończyć 6 
kwietnia. Po tym terminie mają się rozpocząć prace drogowe, które 
będą prowadzone również od strony Plant do Nowego Kleparza.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 53/A/NBP/2010 na dzień 17.03.2010
1 USD 2,8083
1 EUR 3,8684
1 CHF 2,6657
1 GBP 4,3119
1 UAH 0,3515
1 CZK 0,1520
1 RUB 0,0963

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3193,03 zł
 sprzedaż   3671,99 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 17.03.2010; 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 0,6440
LIBOR
 CHF 0,2483

EUR 0,5969
USD 0,2555
GBP 0,6431

(dane na dzień 17.03.2010, 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 17.03 .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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Mniej pozwoleń na budowę mieszkań. Wskaźnik pesymizmu 
związanego ze spadkiem liczby pozwoleń na budowę mieszkań 
ogółem wydanych w styczniu 2010 r., w porównaniu z 
analogicznym okresem ub.r., przyjął wartość –14,7 proc., a w 
kategorii mieszkania w budownictwie indywidualnym –2,7 proc. 
Według danych GUS, zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja z 
mieszkaniami, których budowę rozpoczęto – w kategorii mieszkań 
ogółem spadek wyniósł 24,8 proc., zaś w kategorii mieszkań w 
budownictwie indywidualnym zanotowano ujemną dynamikę 32,5 
proc.
Rynek kredytów mieszkaniowych. Bankiem, który zdaniem 
doradców Home Broker działa najsprawniej, jest ING. W opinii 
ponad 60 proc. oceniających go ekspertów, kredytobiorca otrzymuje 
środki w ciągu 2 tygodni od złożenia kompletnego wniosku. 
Na drugim miejscu znalazł się Pekao SA, który jest „szybki” w 
opinii 58 proc. głosujących. Doradcy podkreślają jednak, że taki 
wynik dotyczy kredytów o wartości maksymalnie 300 tys. zł. 
Przy wyższych kwotach czas zdecydowanie się wydłuża. Banki 
są sprawne, ale niestety ich oferta jest ograniczona tylko do 
kredytów w złotych (w Pekao SA kredyt walutowy może dostać 
tylko osoba zarabiająca w walucie). Na trzecim miejscu znalazł 
się Nordea Bank – odsetek doradców uważających go za „szybki” 
wynosi 26 proc. Głosujący zwracają uwagę, że w Nordea Banku 
błyskawicznie rozpatrywane są wnioski klientów z segmentu 
bankowości prywatnej (kwota kredytu powyżej 1 mln zł lub dochód 
na poziomie 20 tys. zł), którzy otrzymują decyzję ostateczną w dwa 
dni, a na wypłatę środków czekają tydzień.
Ceny materiałów budowlanych w lutym. W lutym 2010 r., w 
porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny w dwóch 
grupach towarowych, w pięciu spadły, a w czterech nie zmieniły się. 
Jak podaje Grupa Polskie Składy Budowlane, wzrost zanotowano 
w izolacjach termicznych (+4,4 proc.) i w stolarce otworowej (+1 
proc.). Spadły ceny materiałów ściennych ceramicznych (–4,5 
proc.), silikatów (–3,2 proc.), gazobetonów i chemii budowlanej 
(po –2,4 proc.), pokryć i folii dachowych, rynien (–2,1 proc.). 
W kategorii „inne” zanotowano w czterech grupach wzrost cen: 
cementu, wapna (+1,9 proc.), farb, lakierów, tapet (+1,8 proc.), 
instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji 
(+1,1 proc.) oraz płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek i 
kuchni (+0,1 proc.). W pozostałych trzech grupach tej kategorii 
ceny się nie zmieniły. Przychody PSB SA ze sprzedaży materiałów 
budowlanych w lutym 2010 r. były o 15 proc. niższe niż przed 
rokiem, ale o 27 proc. wyższe niż w styczniu 2010 r. Wzrost 
zakupów w lutym w dużym stopniu jest wynikiem odbudowywania 
stanów magazynów przez kupców i poprawy pogody w ostatnim 
tygodniu miesiąca.
Inwestycje na drogach krajowych. Od 16 listopada 2007 r. 
do 10 marca 2010 r. podpisano umowy na budowę ponad 1200 
km dróg krajowych, w tym na 485 km autostrad oraz ok. 730 
km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg. Z 
informacji resortu infrastruktury wynika, że zawarto umowy na 
budowę 317 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 168 km w 
systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Obecnie w budowie 
i przebudowie jest ponad 800 km dróg krajowych. Trwają prace 
przy budowie nowych tras, w tym ok. 350 km autostrad, 280 
km dróg ekspresowych i ponad 100 km obwodnic. W ramach 
„Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012” 
aktualnie realizowana jest także przebudowa 70 km istniejącej 
sieci. Budowanych jest 14 odcinków autostrad, 21 odcinków 
dróg ekspresowych oraz 15 obwodnic. Od 16 listopada 2007 r. 
oddano do ruchu ponad 900 km dróg krajowych, w tym ok. 180 
km autostrad, prawie 290 km ekspresówek, 91 km obwodnic oraz 
350 km dróg po przebudowie.

Wynagrodzenia i świadczenia
Przeciętny dochód w indywid. gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2008 r. 2056,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2009 r. 3243,60 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w lutym 2010 r.  3287,84 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 marcu 2009 roku
złoty  3,2% w porównaniu z rokiem 2009
euro  0,9% w lutym 2010 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  4,7% w styczniu 2010 r. 
w Małopolsce:  10,5% w styczniu 2010 r. 
w kraju:  12,7% w styczniu 2010 r. 
(dane na dzień 17.03.2010, 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 17.03.2010, 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 17.03.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,45 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,39
Olej napędowy  3,99
(dane na dzień 17.03.2010, 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.
IV kwartał 2009 r. 3964 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 17.03.2010, 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

os. Piastów (Nowa Huta)
44 m kw., 2 pokoje

306 000 PLN

ul. Chmieleniec (Ruczaj)
37 m kw., 2 pokoje

307 000 PLN

ul. Spółdzielców (Wola Duchacka)
37 m kw., 2 pokoje

280 000 PLN

ul. Prądnicka (Prądnik Biały)
63 m kw., 2 pokoje

460 000 PLN

ul. Jaremy (Azory)
37 m kw., 2 pokoje

275 000 PLN

ul. Kułakowskiego (Borek Fałęcki)
65 m kw., 3 pokoje

430 000 PLN

ul. Mieczykowa (Kliny)
54 m kw., 3 pokoje

435 000 PLN

ul. Składowa (Łobzów)
57 m kw., 2 pokoje

570 000 PLN

ul. Opolska (Prądnik Biały)
52 m kw., 3 pokoje

355 000 PLN

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

565 000 PLN

ul. Lipińskiego (Ruczaj)
59 m kw., 3 pokoje

485 000 PLN

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

365 000 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

os. Tysiąclecia (Mistrzejowice)
54 m kw., 3 pokoje

380 000 PLN

ul. Agatowa (Bieżanów)
30 m kw., 2 pokoje

205 000 PLN

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

720 000 PLN

ul. Szuwarowa (Ruczaj)
54 m kw., 2 pokoje

349 000 PLN

ul. Seweryna (Prokocim)
45 m kw., 2 pokoje

280 000 PLN

ul. Radzikowskiego (Bronowice)
71 m kw., 3 pokoje

500 000 PLN

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

279 000 PLN

ul. Żabiniec (Prądnik Biały)
48 m kw., 2 pokoje

330 000 PLN

ul. Gresona (Bieżanów)
39 m kw., 2 pokoje

246 000 PLN

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

255 000 PLN

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

340 000 PLN
 

ul. Jerzmanowskiego (Bieżanów)
26 m kw., 1 pokój

200 000 PLN
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Kraków, Krowoderskich Zuchów - BH629
Słoneczna kawalerka (26,52 m2) na XII piętrze w nowoczesnym XIII 
piętrowym apartamentowcu Torre Verona. Pokój dzienny z aneksem 
kuchennym i dużymi oknami od strony południowej (widok na połu-
dniową panoramę miasta i Kopiec Kościuszki), łazienka. Mieszkanie 
w stanie deweloperskim. Dodatkowo miejsce parkingowe w garażu 

podziemnym za dopłatą: 38 000 zł brutto.
Cena: 225.420 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, Chrobrego - okolice - BHw095
Dom z garażem o pow. 240 m2. Na parterze: przestronny i jasny 

salon z wyjściem na taras i do ogrodu, duża otwarta kuchnia, toa-
leta, wiatrołap z zabudowana szafą, pomieszczenie gospodarcze/
socjalne, komunikacja. Na piętrze: 2 przestronne pokoje, przed-

pokój, łazienka. Budynek posiada użytkowe przyziemie składające 
się z 2 pomieszczeń, kotłownię, oraz łazienkę. 

Cena miesięcznie: 4500 zł netto + VAT + media wg zużycia. 

Kraków, Szuwarowa - BHw201
Dwupokojowe o pow. 50 m2, na II piętrze w bloku z 2002 roku. 

Rozkład pomieszczeń: pokój dzienny (17 m2) z wyjściem na balkon, 
kuchnia (8 m2), sypialnia (10 m2), łazienka, przedpokój. Mieszkanie 
w pełni umeblowane i wyposażone. Standard: okna nowe plastiko-
we, panele, terakota, telefon, możliwość podłączenia Internetu i TV 

kablowej, domofon, ogrzewanie i ciepła woda miejskie. 
Cena miesięcznie: 1300 zł + czynsz + media wg zużycia. 

Kraków, Borsucza - BH621
Przestronne mieszkanie (60 m2) na V piętrze w bloku z lat 80’.  

Funkcjonalny rozkład pomieszczeń, wystawa okien na wschód i za-
chód: duży przedpokój z dwoma pojemnymi szafami, jasna kuchnia 
w pełni wyposażona i umeblowana (zmywarka, kuchenka gazowa, 

piekarnik elektryczny, pochłaniacz pary), pokój dzienny  
(o pow. ponad 16 m2) z wyjściem na loggię, sypialnia i kolejny 

pokój. Łazienka z wanną, osobna toaleta.
Cena: 380.000 zł

Libertów - BH644
Dom wolnostojący, I-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 umeblo-

wany i wyposażony, wymaga delikatnego odświeżenia.
Cena: 620.000 zł

Kraków, Głowackiego - BHw225
Eleganckie mieszkanie o pow. 35 m2 na III piętrze nowoczesnego 

aparatmentowca. Stylowy design aneksu kuchennego w pełni wypo-
sażonego (płyta elektryczna, piekarnik, lodówka, pochłaniacz pary). 
Przestronny pokój z dużym, potrójnym oknem typu „balkonowego”  

z wystawą na zachód. Łazienka ze szklaną kabiną prysznicową  
i toaletą, przedpokój z pojemną wbudowana szafą

Cena miesięcznie: 1700 zł + czynsz i media (ok. 200 zł)

Odkrywamy urocze miejsce w Krakowie!
•	 Kraków,	Podgórze,	ul.	Matematyków	Krakowskich

•		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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ul. Zwierzyniecka 29 III p.
31-105 Kraków

tel. (12) 292 62 62
kom. 502 124 446

Pełna oferta na stronie: www.magierowska.pl

OFERTY SPECJALNE
WYNAJEM

DOMY SPRZEDAŻ

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI SPRZEDAŻ

Stare Miasto 
3-poziomowy 
lokal 286 m2

30 000 PLN najem
7 000 000 PLN sprzedaż

Św. Tomasza
60 m2, lokal 

idealny pod biuro
3500 PLN

Michałowice 
202 m2, pięknie wykończony dom 

865 000 PLN

Olszanica
Luksusowy dom 400 m2

2 450 000 PLN

Woronicza (Prądnik Biały)
2-piętrowy 360 m2

1 850 000 PLN

Solskiego (Żabiniec)
67 m2, 3 pokoje
535 000 PLN

Monte Cassino (Dębniki)
78 m2, 3 pokoje
700 000 PLN

Ostatnia (Grzegórzki)
62 m2, 3 pokoje
530 000 PLN

Nuszkiewicza (Prądnik Biały) 
dwupoziomowe 60 m2, 3 pokoje 

460 000 PLN

Niezapominajek (Wola Justowska)
52 m2, 2 pokoje
494 000 PLN

Krowoderskich Zuchów
60 m2, 3 pokoje
459 000 PLN

Wielicka 40 a
Inwestycyjna pod  

zab. wielorodzinną
5 500 000 PLN

Barska 7 a
Inwestycyjna pod  

zab. wielorodzinną
6 000 000 PLN

Gołuchowice  
(gm. Skawina) 24 a
działka budowlana

324 000 PLN

Brzesko 27 a
budowlana/inwestycyjna 

przy głównej trasie  
Kraków-Tarnów
700 000 PLN
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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

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 
natychmiast o pow. całkowitej 187 m², położony na widokowej działce 

ok. 7,5 a. Zewnętrznie wykończony, wewnątrz stan deweloperski.  
Działka ogrodzona, ogród zagospodarowany. Piękna panorama  

na odległość kilku kilometrów. Kameralne osiedle.
BNP-1542

CENA: 699.000 zł brutto
KONTAKT: 510-180-034
KONTAKT: 510-180-028GOTOWY DO ODBIORU 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 tylko do 
końca kwietnia 2010. CENA: 122.000 zł 

brutto (z VAT). SPIESZ SIĘ…!
BNP-1883

KONTAKT: 510-180-034
KONTAKT: 510-180-028

REJON GALERII  
KAZIMIERZ/GRZEGÓRZKI

Lokal usługowo-biurowy  
o pow. 57 m2 ,  

do generalnego remontu. 
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 ci-
chej 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 remoncie. 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. Zyblikiewicza 5.  
Atrakcyjna lokalizacja: 3 min od Rynku Głównego.

CENA: 196.900 zł   BNP-1324
KONTAKT: 510-259-39

UL. GROTA-ROWECKIEGO 29 / Ruczaj
Mieszkanie dwupokojowe o pow. 53 m2  
na 3 piętrze w czteropiętrowym bloku,  
blisko Kauflandu. Idealna inwestycja  

pod wynajem.
CENA: 299 000 zł

BNP-2002
KONTAKT: 510 259 399

OK. RYNKU PODGÓRSKIEGO /PODGÓRZE
Garsoniera o pow. 20 m²,  

położona na parterze w kamienicy, doskonała również  
na lokal użytkowy. Dobra lokalizacja. 

CENA: 149.000 zł   BNP-1951
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

14 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

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

24,5 m2 – ul. Spółdzielców – IX/X – 155 000 zł
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
40 m2 – os. Oficerskie ul. Beliny Prażmowskiego – III/III, k. j., ładne, 
do wejścia – 285 000 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 pok. – 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 wykończ.a – 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 
– 450 000 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 rem., 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
61,5 m2 – ul. Galla – III/III, balkon, do wykończenia – 519 000 zł
63 m2 – ul. Królewska – III/IV, w odnowionym bloku, do remontu, 
bardzo dobry rozkład – 450 000 zł
67,4 m2 – Kazimierz ul. Augustiańska – III/III, atrakcyjne, balkon, 
po remoncie – 570 000 zł
68 m2 + garaż – rejon Heltmana – II/III, 7-letnie – 590 000 zł
69,1 m2 p.c. – ul. Loretańska – III/III, nowy apartament na podda-
szu – 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, dwupoz. nad II p. – 780 000 zł
ok. ul. Paulińskiej – strych 210 m2, nad IV p., 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
Kazimierz – strych 300 m2 z pozw. i rozpoczętą budową – 1 200 000 zł
ul. św. Krzyża – strych 392 m2, z pozwoleniem na budowę 475 PUM 
– 3 650 000 zł

Domy sprzedaż
Piaski 50 m2 +5,25 a – drewniany, po 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 – wolno-
stojący, 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
Bronowice 100 m2 + poddasze 100 m2 + 4,25 a – atrakcyjny,  
po gen. remoncie, murowany z 1936 r. – 1 400 000 zł, of.DK/213
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 – drew-
niany, wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do 
remontu – 280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a – wolnostojący, parterowy,  
z klimatem, drewniany z bali – 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a – do remontu lub rozbiórki, piękna 
działka z miejscem na drugi dom – 1 580 000 zł, of.DK/197
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu – parter domu – 873 000 zł, 
of.DK/188
Skawina – Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a – dom wolno-
stojący, parterowy, do niewielkiego remontu – 349 000 zł, of.DZ/221
Łączany gm. Brzeźnica 120 m2 + 7,23 a + 80 m2 bud. gospod.  
– wolnostojący, murowany, po remoncie – 320 000 zł, of.DZ/244
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a – wolnostojący, stan dewelo-
perski, 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 wykoń-
czenia – 620 000 zł, of.DZ/195
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła – wolnostojący, po generalnym 
remoncie, do wykończenia – 425 000 zł, of.DZ/216
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż – 7-letni, pięk-
ny ogród, oczko wodne, stacjonarny grill – 1 450 000 zł, of.DK/193
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże – 13-letni, w pięknym 
ogrodzie, monitoring – 890 000 zł, of.DZ/182
Bieżanów 168 m2 z garażem + 5 a – wolnostojący, do remontu  
– 690 000 zł, of.DK/194
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka – 490 000 zł, of.DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, 
na pięknej, widokowej działce – 385 000 zł, of.DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a – NOWY, wolnostojący, stan 
deweloperski – 650 000 zł, of.DZ/193
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan 
surowy zamknięty – 450 000 zł, of.DZ/193
Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka – 530 000 zł, of.DZ/236
Rybna 220 m2 + 10 a – wolnostojący, murowany, wykończona  
I kondygnacja, działka widokowa – 495 000 zł, of.DZ/201
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, uzbr. – 380 000 zł, 
of.D/411
Wola Justowska ul. Rzepichy 7,53 + 9,93 a – widokowe z WZ  
– 90 000 zł/a, of.D/404
Korzkiew 8 a – budowlana, uzbrojona, widokowa – 185 000 zł, 
of.D/446
Giebułtów 8,11 + 8,31 + 9,28 a – budowlane, atrakcyjne, obok 
siebie – 23 500 zł + VAT/a, of.D/405
Zagacie 8,6 a – atrakcyjna, położona na leśnej polanie w sąsiedz-
twie nowych domów – 135 000 zł, of.D/450
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, 
of.D/449
Sanka 9,6 a – atrakcyjna, widokowa, uzbrojona, ogrodzona  
– 150 000 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, budowlane 
– 20 000 zł/a, of.D/372
Kobylany 10,38 a – budowlana, widokowa – 175 000 zł, of.D/432
Nowa Wieś gm. Skała 11 a – budowlana – 85 000 zł, of.D/374
Tonie 11,31 a – budowlana, WZ – 340 000 zł, of.D/366
Bolechowice 11,55 a – budowlana, uzbrojona – 388 000 zł, 
of.D/394
Branice 11,7 a – budowlana, obok dworu w Branicach – 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 68 000 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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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: 57 - 114 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
Biuro Nieruchomości Magnat
Tel. (12) 292-02-65

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. ZACHODNIA 27
Miejsca garażowe
CENA: Sprzedaż – 30 500 zł brutto
Wynajem – 250 zł brutto/m-c
 

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

KROWODRZA UL. CHOPINA
Mieszkanie na wynajem
2 pokoje, umeblowane
CENA: 1800 zł/m-c

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

NOWA HUTA OS. PIASTÓW
44 m kw., 2 pokoje
CENA: 306 000 zł

Krupa Nieruchomości
Tel. (12) 428-52-25

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

MACIEJOWICE
dom wolno stojący, wykończony
pow. użytkowa 170 m2, działka 9,84 a
wysoki standard wykończenia
CENA: 629 000 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
37 m kw., 2 pokoje
CENA: 275 000 zł

Krupa Nieruchomości
Tel. (12) 428-52-25

STARE MIASTO UL. ZYBLIKIEWICZA
Garsoniera o pow. ok. 19 m2.
Idealna dla studenta, osoby samotnej.
CENA: 196 900 zł

B.N. Północ
Tel. 510-259-399

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

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

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

GEOFORMAT 
Tel. (12) 623 0269
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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

MARSZOWIEC, UL. GALICYJSKA
działka w trakcie podziału w/g zał. koncepcji
A. ~20 a, trapez za 380 000 zł
B. ~7,5 a, ~ 37,5 m x 20 m za 190 000 zł
C. ~7,5 a, ~ 37,5 m x 20 m za 190 000 zł
D. ~7,5 a, ~ 37,5 m x 20 m za 190 000 zł
E. ~21 a, ~ 37,5 m x 58 m za 470 000 zł
Prowizja tylko od sprzedającego.
GRUNT
Tel. (12) 632-88-38

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

BALICKA
Blisko ul. Lindego, 7 a w kwadracie. Działka rewelacyjna 
na siedzibę małej firmy, motelik, gastronomię. Doskonały 

dojazd do Centrum i do portu lotniczego Balice.
Prowizja tylko od sprzedającego.

GRUNT
Tel. (12) 632-88-38

KRAKÓW -  CZYŻYNY 
REJ. UL. SOŁTYSOWSKIEJ
dom wolnostojący z 2007 r., pow. 250 
m2, wysoki standard, zagospodarowana 
działka 26 a, of. 7478
CENA: 1 350 000 zł

DANAX
Tel. (12) 260-21-50

MOGILANY
dom wolnostojący z 2005 r., pow. 280 
m2, wysoki standard, zagospodarowana 
działka 17 a, of. 7389, 
CENA: 1 199 000 zł

DANAX
Tel. (12) 260-21-50

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

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

Gdańsk QQ Zakoniczyn, 42 m2, zadbane mieszkanie 
w dzielnicy Gdańsk Zakoniczyn. Mieszkanie jest na 
ogrodzonym osiedlu z bramą wjazdową na pilota. 
W pokojach panele, w sypialni oryginalna zabu-
dowa, kuchnia z osprzętem w cenie. W pobliżu 
sklepy, szkoła, przedszkole. Dobra komunikacja z 
centrum Gdańska. Cena 235.000 zł, e-mail: arek@
fashionpr.pl

Gdańsk QQ Zakoniczyn, 51,04 m2. Odstąpię partycy-
pację w OTBS na os. Świętokrzyskim. Mieszkanie 
dwustronne, pokoje 18 m2 i 11 m2, duża kuchnia 
otwarta na przedpokój, szafa – drzwi przesuwane, 
zabudowa kuchni z kuchenką elektryczną i płytą 

ceramiczną, blok z 2002 r. Możliwość przekształ-
cenia na własnościowe. Cena 139.000 zł. Tel. 605-
307-208, e-mail: wojcikowa1@interia.pl

Kielce QQ Ślichowice, 74,2 m2, I p., trzy pokoje z moż-
liwością przebudowy na cztery. Wygodny duży 
przedpokój, łazienka, WC, kuchnia. Zlokalizowa-
ne jest na I piętrze. Okna PCV pięciokomorowe 
PETECKI, z roletami. Drzwi wejściowe antywłama-
niowe GERDA. Blisko Pasaż Świętokrzyski, basen, 
korty tenisowe. Mieszkanie zadbane, o wysokim 
standardzie wykończenia. Cena 350.000 zł.  
Tel. 509-011-003, e-mail: ja64@poczta.onet.pl

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

Koszyce, QQ 60,5 m2, trzypokojowe, I p./I p., blok czte-
rorodzinny. Jasna kuchnia, parkiety, flizy. Działka 
+ komórka + garaż murowany 24 m2 z kanałem 
i prądem. Całość ogrodzona. Cena 240.000 zł do 
negocjacji. Tel. 511-541-256

ŚW. TOMASZA
60 m2, lokal idealny pod biuro
CENA: 3500 zł

Nieruchomości Magierowska
Tel. (12) 292-62-62

ŻABINIEC, UL. SOLSKIEGO
67 m2, 3 pokoje
CENA: 535 000 zł

Nieruchomości Magierowska
Tel. (12) 292-62-62
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zabudowany sprzęt AGD i meble łazienkowe. 
Cena 379.000 zł. Tel. 604-638-732, e-mail: ma-
riusz.s.w@gmail.com

Kraków, Al. DaszyńskiegoQQ , Śródmieście, koło 
Hali Targowej, 49,2 m2, dwupokojowe, duża jasna 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Ładnie wykończo-
ne. Cena 490.000 zł. Tel. 506-006-727

Kraków, DąbieQQ , 48 m2, trzypokojowe, wysoki 
parter. Sprzedam lub zamienię na mniejsze, bez 
pośredników. Cena 285.000 zł. Tel. 602-522-511

Kraków, ul. Długa, QQ Stare Miasto, w odrestaurowanej 
zabytkowej kamienicy z 1895 roku. 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, ok. ul. Długiej, QQ 225 m2, piętro kamienicy 
i strych, III p., wydzielone hipotecznie, puste. Cena 
1.550.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Estońska, QQ Podgórze Duchackie, 57 
m2, III p./ IV p., trzypokojowe, w pełni wyposażone 
i umeblowane, w wysokim standardzie. Ładne, 
zadbane, przestronne osiedle, duża ilość zieleni 
w sąsiedztwie park (100 m, przedszkole 150 m, 
sklepy 50 m, autobus, tramwaj). Do mieszkania 
przynależy obszerna, bezpieczna piwnica – 4,5 
m2. Cena 330.000 zł. Tel. 660-932-472, e-mail: 
supermieszkanko5@gmail.com

Kraków, ul. GdańskaQQ , Olsza II, 38 m2, wysoki par-
ter, dwupokojowe z jasną kuchnią, loggią i piwni-
cą. Bardzo 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 schodowa, dwie windy, centralne ogrzewa-
nie z regulacją. Cena 400.000 zł. Tel. 792-301-969, 
e-mail: kalinovska@hotmail.com

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

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl
Kraków, 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 
i balkon. Mieszkanie bardzo ładne, umeblowane, 
na oknach rolety wewnętrzne. Blok z 2000 roku, 
w bardzo dobrej lokalizacji. W cenę mieszkania 
wliczony jest garaż oraz 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 dwoma 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, BronowiceQQ , część domu z oddzielnym 
wejściem, 50 m2, po generalnym remoncie, dwupo-
ziomowe, działka 1 a. Cena 265.000 zł, nie podlega 
negocjacji. Tel. 793-003-939

Kraków, ul. Chmieleniec, QQ 53 m2, dwupokojowe, 
własnościowe, czynsz miesięczny – 290 zł (woda, 
ogrzewanie, śmieci, administracja). Indywidualne 
opomiarowanie, kuchnia elektryczna, dwie szafy 
wnękowe: jedna w przedpokoju, druga w sypial-
ni. Podana cena zawiera meble kuchenne oraz 

DZIAŁKA 30 a
WZiZT, PROJEKT 
UL. LEGIONÓW 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 
2200 M2 POW. MIESZKALNEJ

TEL. 502 274 043
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, KazimierzQQ , Stare Miasto, 82 m2, nowa 
plomba 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, KlinyQQ , 90 m2, do adaptacji na cztero- lub 
trzypokojowe z antresolą 10 m2. Istnieje możliwość 
podziału mieszkania na dwa mniejsze po ok. 40 
m2. Osiedle ogrodzone, monitorowane; na osiedlu 
przedszkole, plac zabaw dla dzieci; blisko sklepy, 
szkoła. Mieszkanie wyposażone w piec gazowy 
dwufunkcyjny, internet, telefon. Cena 539.000 zł. 
Tel. 501-511-097, e-mail: j.gonet@interia.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 stro-
nę południową. Mieszkanie słoneczne, ustawne, 
odmalowane w sierpniu 2009. Wokół tereny rekre-
acyjne, 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 , Krowo-
drza, 64 m2, zadbane, nowe okna, flizy, podłogi 
drewniane (mozaika). Sprzedamy lub zamienimy 
za dopłatą na mniejsze własnościowe (30–35 m2) 
w dzielnicy Krowodrza. Cena 385.000 zł, e-mail: 
comitor@onet.pl

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

Kraków, KrowodrzaQQ , Żabiniec, 43 m2, dwupoko-
jowe. Cena 380.000 zł. Tel. 697-828-874

Kraków, ul. KrzywdaQQ , Podgórze, okolice Tandety, 
53,1 m2, II p., dwupokojowe, blok z 2001 roku, 
cegła, ładnie wykończone. Cena 415.000 zł. Tel. 
509-055-767

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej,QQ  92 m2, 
dwupoziomowe z garażem (w cenie 30.000 zł) 
i komórką lokatorską. Budynek dwupiętrowy na 
ogrodzonej posesji z własna kotłownią. I poziom: 
salon z kominkiem i balkonem, kuchnia półotwarta 
z jadalnią, łazienka. II poziom: dwie sypialnie, ła-
zienka. Mieszkanie sprzedawane 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 mieszka-
nia – 2,9 m, w pokoju i kuchni skosy. Przedpokój, 
garderoba, łazienka – wyflizowane, w pokoju i 
kuchni – szafki kuchenne, kuchenka gazowa, lo-
dówka itp. Czynsz wynosi 180 zł, w to wliczone jest 
ogrzewanie, woda zimna i ciepła. Cena 240.000 zł. 
Tel. 605-320-376, e-mail: gembka@interia.eu

Kraków, os. MozartaQQ , II p., 30 m2, superkomfor-
towe, balkon, słoneczne. Gotowe do zamieszka-
nia, winda, osiedle zamknięte. Cena 295.000 zł.  
Tel. 509-004-099

Kraków, os. MozartaQQ , Biały Prądnik, 35 m2, ślicz-
ne, jasne mieszkanie z widokiem na ogród. Duży 
pokój z aneksem kuchennym, balkon, drewniane 
okna. Ciekawie wykończone, gustowna i przytulna 
łazienka. Rok oddania 2006. Osiedle ogrodzone, 
strzeżone. Cena 263.000 zł. Tel. 512-300-163, 
e-mail: marodrabik@gmail.com

BRONOWICE MAŁE

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

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

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

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 

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

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

Kraków, ul. Oświecenia, QQ 64 m2, ustawne, słonecz-
ne, o dwustronnym rozkładzie. Trzy pokoje mają 
18 m2, 12 m2, 9 m2, do tego łazienka, WC, kuchnia 
oraz duża piwnica. Bardzo dobre połączenia komu-
nikacyjne. 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. Por. HalszkiQQ , 3, Podgórze, 63 m2. Cena 
350.000 zł. Tel. 601-997-984, e-mail: janusz.smia-
lek@neostrada.pl

Kraków, ul. Rydlówka,QQ  Podgórze, 56 m2 + 6 m2 

słonecznego 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 i łazienki. Pozo-
staje również gustowne oświetlenie, elektryka 
Legranda i kompletnie wyposażona garderoba: 
lustra, szafy wnękowe, wieszaki ścienne. Cena 
448.000 zł. Tel. 500-139-485, e-mail: jwozniak@
andersen-press.pl

Kraków, ul. SienkiewiczaQQ , Krowodrza, 97 m2, III p. 
w zadbanej kamienicy z lat trzydziestych. Trzypo-
kojowy, komfortowy apartament o wysokości 3 m, 

składa się z salonu (wyjście na balkon) oraz dwóch 
pokoi połączonych w amfiladzie z salonem, kuch-
ni z drugim balkonem i spiżarką, widnej łazienki, 
holu i garderoby. Dodatkowo duże pomieszczenie 
gospodarcze w piwnicy (18 m2). Cena 860.000 zł. 
Tel. 602-252-100, e-mail: koperski@3d.krakow.pl

Kraków, ul. SłomianaQQ , 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. Strzelców, QQ Prądnik Czerwony, 58,3 
m2, trzypokojowe, WC osobno, loggia, zadbane, 
słoneczne, panorama Krakowa i Tatr. Warto! Cena 
380.000 zł. Tel. 880-397-580

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

Kraków, ul. Zakątek,QQ  trzypokojowe, 57 m2, loggia. 
Cena 395.000 zł. Tel. 694-383-222

Lublin QQ Czechód Północny, 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

PiasecznoQQ , 78 m2, kuchnia w pełni urządzona i 
wyposażona, duża łazienka z wanną i oddzielnym 
prysznicem. Do mieszkania przynależy: komórka 
lokatorska; miejsce parkingowe przed budynkiem 
oraz wspólna wózkownia i miejsce na rowery. 
Zaletą jest lokalizacja, bardzo dobre wykończenie 
oraz teren zielony należący tylko do 8 rodzin. Cena 
560.000 zł. Tel. 693-930-697

Warszawa QQ Bielany, 50,7 m2, w bardzo dobrym 
punkcie komunikacyjnym i handlowym. Cena 
389.000 zł, do negocjacji. Tel. 889-904-299, e-mail: 
agaska188@wp.pl 

Warszawa QQ Praga Północ, 33,1 m2, ostatnie pię-
tro, ustawne, jednopokojowe z oddzielną kuch-
nią (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 QQ Bielany, 37 m2, zadbane, słoneczne po 
remoncie. Wokół tereny zielone, Lasek Bielański, 

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

KRAKÓW-ŚRODMIEŚCIE 
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

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

cena 380 000 zł
Informacje tel. 502 021 434, 012 411 62 11
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Park Lindego, uczelnie AWF i UKSW. Bardzo dobra 
komunikacja w pobliżu Metro – Wawrzyszew, 
tramwaje i autobusy. Dobre zaplecze handlowe, 
szkoła, przedszkole, szpital, apteki. Cena 285.000 
zł. Tel. 696-130-236, e-mail: amag7@wp.pl

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

Warszawa QQ Bemowo, 52 m2, po generalnym remon-
cie, kuchnia wyposażona w sprzęt AGD, meble na 
wymiar. Wbudowana szafa wnękowa oraz paw-
lacz, loggia z terakotą. Domofon, telewizja kablo-
wa, telefon, 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 QQ Bemowo, 45 m2, rozkładowe, wykoń-
czone, taras 7 m2, widna kuchnia, strzeżone, ogro-
dzone. Cena 435.000 zł. Tel. 786-060-786, e-mail: 
szadrozny@gmail.com 

Warszawa QQ Bielany, 51 m2, ciche, glazura, terako-
ta, w pokojach parkiet, przedpokój w boazerii, w 
bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym. Cena 

390.000 zł. Tel. 889-904-299, e-mail: agaska188@
wp.pl

ok. Warszawy, QQ Gocław, 32,5 m2, jednopokojowe. 
W pokoju parkiet, szafa typu komandor, okna na 
zach., balkon – loggia, w przedpokoju, kuchni i 
łazience terakota, widna kuchnia, szafki, glazura; 
łazienka – wanna, glazura; drzwi antywłamaniowe. 
Okolica cicha, sklepy, fryzjer, CH Promenada, szko-
ła, przedszkole. Cena 280.000 zł, do negocjacji. Tel. 
609-810-317, e-mail: annawt03@poczta.onet.pl

Wrocław QQ Krzyki, 54 m2, w pełni rozkładowe, świet-
na lokalizacja, 50 m od Akademii Ekonomicznej, 
idealne pod wynajem. Blok posiada miejsca par-

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  
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kingowe dla mieszkańców. Cena 330.000 zł. Tel. 
793-145-058, e-mail: tryczynska4@wp.pl

Zakopane QQ Krzeptówki, pokój z aneksem i łazienką, 
miejsce postojowe; widok na Butorowy Wierch. 
Cena 160.000 zł. Tel. 603-963-176, 12-357-14-89 
(wieczorem)

ZąbkiQQ , 71 m2, komfortowe, czteropokojowe, z 
ogródkiem 40 m2. Mieszkanie kompletnie umeblo-
wane (wraz z AGD i RTV), na strzeżonym osiedlu 
(SolidSecurity). Jest urządzone nie tylko elegancko 
i niepowtarzalnie, lecz również praktycznie. Miesz-
kanie jest bardzo przestronne, jasne, okna na trzy 
strony świata. W cenie dwa miejsca garażowe. 
Cena 630.000 zł. Tel. 662-715-426, e-mail: miesz-
kanienasprzedaz@poczta.fm

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

Bieżanów, QQ kubatura 560 m2, pow. zabudowy 
101 m2, użytkowa 74,2 m2, działka 6,7 a. Dom 
jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z piwni-
cą na przyziemiu. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka. 
Możliwość nadbudowy kondygnacji. Budynek z 
lat siedemdziesiątych, z garażem. Cena 700.000 
zł. Tel. 691-981-871

ok. Czernichowa,QQ  Przeginia Narodowa, 130 m2, 
działka 13 a, w otoczeniu lasów i terenów re-

kreacyjnych. Okolica cicha, sąsiedztwo nowych 
domów. Budynek jest w stanie surowym zamknię-
tym, ogrodzenie – klinkier, drewno, siatka. Cena 
360.000 zł do negocjacji. Tel. 603-128-266, e-mail: 
beata.lesniak@interia.pl 

gm. Czernichów, QQ Rybna, 136 m2, działka 6,5 a, 
dom wolnostojący, 20 min od centrum Krakowa. 
Kanalizacja gminna, gaz, prąd, woda. Wnętrze bu-
dynku: podłogi – wylewki i izolacje, ściany – tynki 
gipsowe maszynowe, ocieplenie poddasza + płyty 
gipsowo-kartonowe, schody strychowe, barierki 
na balkonie, bez drzwi wewnętrznych i podłóg. 
Instalacje: prąd, woda, kanalizacja, gaz – dopro-
wadzone do budynku i rozprowadzone wewnątrz. 
Ogrzewanie gazowe, piec dwufunkcyjny, kaloryfery 
zamontowane, przygotowana instalacja telefonicz-
na, alarmowa. Cena 520.000 zł. Tel. 513-128-633, 
e-mail: marta.starowicz@wp.pl

ok. Krakowa,QQ  300 m2, działka 15 a, super-
nowoczesny w pełni urządzony, wykończony  
w najwyższym standardzie. Cisza, spokój, ide-
alna komunikacja z centrum Krakowa. Garaż 
dwustanowiskowy, centralne nagłośnienie, odku-
rzacz centralny, monitoring, nowoczesny ogród  
z nawodnieniem. Ogród zimowy z aluminium, 
instalacja solarna. Dom na wzgórzu, ekspozycja 
południowa. Pełne uzbrojenie. Cena 2.600.000 zł, 
e-mail: pajb@interia.pl

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

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

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl
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ok. Krakowa, QQ Michałowice - Komora, 200 m2, 
działka 4 a, wysoki standard, w pełni wyposażony, 
usytuowany na wzniesieniu w otoczeniu kilku dom-
ków. Parter – wiatrołap, hall, salon z kominkiem, 
kuchnia, jadalnia, łazienka, pom. gospodarcze, ga-
raż. Poddasze – cztery sypialnie, dwie łazienki, hall, 
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

ok. Krakowa,QQ  Mogilany, 194 m2, działka 8,5 a. Wy-
dzielone na parterze mieszkanie z osobną łazienką i 
aneksem kuchennym oraz wykończonym ogrodem 
zimowym – 52 m2, dodatkowo dwie łazienki, salon, 
jadalnia i kuchnia open space, trzy sypialnie, dwie 

garderoby, taras, balkon. Okolica spokojna, dojazd 
drogą asfaltową, brama na pilota, wybrukowany 
podjazd, zagospodarowany trawnik. Pokryty da-
chówką ceramiczną, ogrzewanie gazowe i komin-
kowe. Cena 820.000 zł. Tel. 883-954-800

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

Kraków, ul. Hamernia, QQ Wola Justowska, 380 m2, 
działka 4 a. Budynek mieszkalno-usługowy, wysoki 
standard, własny kompleks SPA. Obecnie działa 
jako ośrodek wypoczynkowy: osiem pokoi z łazien-
kami, kuchnia, recepcja, salka z kominkiem oraz 
samodzielne dwa pokoje mieszkanie z aneksem 
kuchennym i łazienką. Na terenie posesji znajduje 
się parking, ogródek z oczkiem wodnym i grillem. 
Cena 2.350.000 zł. Tel. 501-247-155, e-mail: biu-
ro@jovicolors.pl

Kraków, ul. Podbipięty,QQ  250 m2, działka 26 a, 
piękny, wykończony w wysokim standardzie dom 
jednorodzinny wraz z garażem wolnostojącym. 
Woda z własnego ujęcia wody wraz z profesjo-
nalną oczyszczalnią. Ogrzewanie gazowe, dodat-
kowo możliwość ogrzewania kominkiem. Pokój 
łazienkowy: sauna sucha oraz parowa, wanna z 
hydromasażami. Dom posiada system alarmowy z 
instalacją monitoringu zewnętrznego oraz rolety 
antywłamaniowe. Cena 1.350.000 zł. Tel. 519-338-
556, e-mail: tomek.fvs@op.pl

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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KsiążeniceQQ , 276,8 m2, działka 16,79 a, piękny 
dom pod lasem, wykonany metodą tradycyjną 
z uwzględnieniem najnowszych ekologicznych i 
energooszczędnych rozwiązań. Parter: otwarta 
przestrzeń salonu z wyjściem na taras, duży hall, 
pokój jadalny, podręczna spiżarnia, piwniczka, 
łazienka, kotłownia, garaż na dwa samochody. 
Piętro: duża łazienka z „zsypem” na brudną bie-
liznę do pralni, jasny salon z kominkiem, dwie 
sypialnie z dużym balkonem. Cena 1.800.000 zł. 
Tel. 798-953-395

gm. Michałowice, QQ 148 m2, działka 6,5 a ogrodzo-
na i zagospodarowana. Nowy, wykończony: ko-
minek, alarm, rolety, kuchnia z AGD, wykończona 
łazienka. Cena 650.000 zł. Tel. 600-913-814

Michałowice - Komora,QQ  180 m2, działka 4,5 a, wy-
kończony, w enklawie kilku domków na zamknię-
tym i monitorowanym osiedlu. Obszar graniczący 
z Parkiem Krajobrazowym „Dolinki Krakowskie”. 
Parter: wiatrołap, hall, salon z kominkiem, kuchnia, 
jadalnia, łazienka, pokój gościnny, pom. gospodar-
cze. Poddasze: cztery sypialnie, pokój kąpielowy, 
duży hall. Cena 770.000 zł. Tel. 508-269-447, 
e-mail: megg_56@op.pl

ok. Niepołomic, QQ działka 25 a, dom wraz z budyn-
kiem gospodarczym + media, 20 km od Krakowa. 
Cena 420.000 zł. Tel. 601-968-908

Niepołomice, QQ Podłęże, pow. użytkowa domu 245 
m2, poddasze do adaptacji, działka 22 a. Cztery 
pokoje, salon, pralnia, łazienka, osobne WC, duża 
kuchnia; nowe instalacje. Cena 620.000 zł, do 
negocjacji. Tel. 663-301-023

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

NiepołomiceQQ , 191 m2, działka 9,11 a, wolnostoją-
cy, zaprojektowany z myślą o wygodzie i funkcjo-

nalności dla kilkuosobowej rodziny. Zlokalizowany 
w spokojnej okolicy, wybudowany w technologii 
o podwyższonym standardzie, posiada wszelkie 
nowoczesne instalacje. Działka ogrodzona i za-
gospodarowana, prywatna droga dojazdowa, 
trawnik, tuje. Piętro: cztery sypialnie, łazienka. 
Parter: łazienka, pokój, salon, kuchnia umeblowana 
i wyposażona, jadalnia, garaż, kotłownia, pom. 
gospodarcze. Cena 1.040.000 zł. Tel. 796-556-711, 
imumcoeli@ymail.com

Piwniczna-Zdrój,QQ  os. Zdrojowe, 220 m2, działka 
10,14 a, w uzdrowiskowej części Piwnicznej, goto-
wy do zamieszkania. W pobliżu wyciąg narciarski, 
las, rzeka oraz stadnina koni. Stacje Narciarskie: 
„Wierchomla” – 10 km, „Sucha Dolina” 5 km; do 
przejścia granicznego ze Słowacją 5 km. Cena 
460.000 zł. Tel. 695-999-444, e-mail: lpolakie-
wicz@gmail.com

Piwniczna-Zdrój,QQ  360 m2, działka 10,5 ha, stylowa 
drewniana willa (pensjonat) nad Popradem, blisko 
wielu stoków narciarskich: Wierchomla, Kokuszka, 
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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

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

Telefon 602 755 654

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
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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

Sucha Dolina na Kosarzyskach i w budowie Kicarz 
kilkaset metrów od domu. Liczne szlaki turystycz-
no-widokowe 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

Skawina, QQ 216 m2, działka 5,24 a, sześć pokoi, dwie 
łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, ga-
raż. Budynek wykonany w wysokim standardzie, 
z najlepszych materiałów. Działka ogrodzona z 
bramą automatyczną. Wyjątkowo ciche miejsce. 
Posiada certyfikat energetyczny. Cena 695.000 zł. 
Tel. 515-101-301, e-mail: iwana@onet.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 sa-
mochody. Na górze cztery pokoje i duża łazienka. 
Cena 850.000 zł. Tel. 502-095-344, e-mail: sylwia.
kol@vp.pl 

gm. Żabia Wola, QQ Żelechów, 191 m2, działka 120 
ha, 26 km od Warszawy. Parter: przedsionek, 
kuchnia, wc, łazienka, korytarz, garderoba, pokój 
dzienny, pomieszczenie gospodarcze oraz trzy sy-
pialnie. W bryłę budynku wkomponowano garaż 
o pow. 23,75 m2. Do działki doprowadzony prąd, 

gaz i wodociąg. Na działce wykonano zbiornik na 
szambo. Cena 650.000 zł. Tel. 605-132-258, e-mail: 
z.zagrajek@gmail.com 

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Alwernia, QQ 9 a, budowlana, widokowa, 200 m od 
drogi Kraków – Oświęcim, 30 km od Krakowa. 
Media obok działki. Cena 59.000 zł. Tel. 12-353-
77-69

Bory TucholskieQQ , 37 a, trzy działki położone w Śli-
wickim Obszarze Chronionego Krajobrazu, tuż przy 
granicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 4 km 
od rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno” (I klasa 
czystości wody). Przy granicy działek: utwardzona 
droga gminna, wodociąg, linia energetyczna. Cena 
55.500 zł. Tel. 507-933-286, e-mail: rem@poczta.
fm

Brwinów,QQ  ul. Akacjowa, 9,27 a, narożna działka 
budowlana, w kształcie prostokąta. Dojazd z 
dwóch stron, droga gminna, media w drodze przy 
działce. W pobliżu Podkowa Leśna, stacja WKD, 
przystanek autobusowy, wokół nowa zabudowa 
jednorodzinna. Cena 320.000 zł. Tel. 604-236-533, 
e-mail: aperlicka@wp.pl

Czasław, QQ 20 a, budowlana, przy drodze asfaltowej, 
uzbrojenie w drodze. Obok działki las, widok na 
zalew Dobczycki, czyste powietrze. Odległość od 
Krakowa – 40 km. Cena 5000 zł/a, do negocjacji. 
Tel. 12-452-44-79

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

Giebułtów, QQ 9 a, budowlana, uzbrojona, bardzo 
dobra lokalizacja. Cena 32.000 zł/a, do negocjacji. 
Tel. 500-589-153

GłogoczówQQ , 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu 
stary las, nowe domki jednorodzinne i nowo po-
wstające 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

Gorzyczki, QQ 12,6 a, budowlana o wymiarach ok. 
19,5 x 64, dojazd drogą asfaltową, sąsiedztwo 
domków jednorodzinnych. Media do podłącze-
nia. Blisko do kąpielisk w Olzie. Cena 36.500 zł do 
niewielkiej negocjacji. Tel. 508-064-036, e-mail: 
lucek5103@onet.eu

ok. góry Śnieżnica, QQ 50 km od Krakowa, 2 x 8 a, 
budowlane, przy drodze asfaltowej, media obok. 

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

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

ok. OjcowaQQ , 62 a, budowlano-rolna. Cena 300.000 zł. 
Tel. 503-307-857, 508-156-149 

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

okQQ . Proszowic, Opatkowice, 48 a (w tym budowla-
ną o pow. 12,6 a – 21 m x 60 m). Cicha i spokojna 
okolica. Na działce słup elektryczny, z którego 
można podciągnąć prąd, woda po drugiej stronie 
drogi. Działka płaska. Cena 200.000 zł. Tel. 11-238-
613-41, e-mail: piotrektv@poczta.fm

RącznaQQ , Liszki, 66 a, budowlana, prawomocne 
pozwolenie na budowę sześciu domów wolnosto-
jących o powierzchni użytkowej 180 m2, kompletna 
dokumentacja techniczno-architektoniczna. Projek-
ty przyłącza 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

ok. RembelszczyznyQQ , 7,62 ha, bezpośrednio, 100 
m od urokliwego Kanału Żerańskiego (Szlak Na-
rwiański prowadzący do Jeziora Zegrzyńskiego). 
Do centrum Warszawy ok. 18 km, blisko przysta-
nek MZA. Nieruchomość leży ok. 200 m od dość 
ruchliwej trasy Warszawa – Nieporęt. Cena 330.000 
zł. Tel. 516-020-938

Piękny widok na Beskid Wyspowy. Nadaje się na 
działalność gospodarczą lub budowę domu. Cena 
7000 zł/a. Tel. 12-415-22-97

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

ok. Kocmyrzowa, QQ Wronin, 10 a, 20 km od Krakowa 
w kierunku Kocmyrzowa. W okolicy cena za 1 a to 
10.000 –12.000 zł. Cena 70.000 zł. Tel. 501-063-
841, e-mail: lukasz.przybek@interia.eu

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

Kraków, ul. EmausQQ , Wola Justowska, Zwierzyniec, 
działka 16,4 a, bardzo atrakcyjna, 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. Wymiary: 35 x 45 
m. Cena 2.100.000 zł. Tel. 691-524-511, e-mail: 
mdworzanski@gmail.com

Kraków, PodgórzeQQ , 34 a, budowlana, ogrodzo-
na, media, pierwsza linia zabudowy. Możliwość 
podziału działek. Na działce znajduje się budynek 
mieszkalno-gospodarczy do remontu lub rozbiór-
ki. Cena do negocjacji. Tel.509-241-547, e-mail: 
slawek.franco@vp.pl

Kraków, ok. Żabińca, QQ 13 a, WZ i ZT, budownictwo 
wielorodzinne. Cena 1.500.000 zł. Tel. 509-715-
821

Łysokanie, QQ Kłaj, 15 a, wym. szer. 25 m x 63 m, 
dojazd A4. Wystawa południowa, bardzo ładny 
widok na pola, łąki i góry. Teren działek jest ob-
jęty planem zagospodarowania przestrzennego, 
wszystkie media w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Cena 110.000 zł. Tel. 661-710-710, e-mail: piotrek.
p44@gmail.com 

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

Marszowice, QQ 27 a, ogrodzona, dwie bramy wjaz-
dowe. Na działce znajduje się budynek o pow. 
około 200 m2 do generalnego remontu. Na działce 
prąd (z przydziałem mocy), gaz, woda. Doskonale 
nadaje się pod inwestycję typu hotel, dom weselny, 
siedziba firmy. Działka leży bezpośrednio przy dro-
dze asfaltowej. Cena 225.000 zł. Tel. 509-584-009, 
e-mail: slawek.szelag@wp.pl

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

nieruchomości.www.krn.pl
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Rożnów, QQ 0,24 ha, rekreacyjna, z dostępem do rzeki 
Dunajec. Piękna, ekologiczna okolica, uzbrojenie 
obok. Działka nadaje się na kemping dla wędkarzy. 
Cena 500 zł/a. Te. 12-415-22-97

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

Stanclewo,QQ  budowlano-rolna o powierzchni 3,83 
ha, między Mrągowem a Biskupcem. Nierucho-
mość leży bezpośrednio przy asfalcie, są media. 
W odległości 400 m jest Jezioro Jełmuń, działka 
graniczy od tyłu z lasem i rzeką płynącą bezpośred-
nio z jeziora. Istnieje możliwość 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 zabudo-
wy WZ, 12 km od Proszowic. Przy nowej drodze 
asfaltowej, 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

ok. Szczawnicy,QQ  Kamienica, 8 a, działka budow-
lana + domek letniskowy. Na terenie działki prąd, 
woda, kanalizacja. Działka obsadzona iglakami, 
teren płaski, asfaltowa droga dojazdowa. Domek 
ogrzewany przez centralne ogrzewanie, urządzony 
parter o pow. 25 m2 z łazienką z prysznicem + ga-
raż i weranda. Cena 159.000 zł. Tel. 513-061-811, 
e-mail: tdriver@op.pl

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

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

Zielonki – Pękowice,QQ  11 a, budowlana, kwadrat. 
Bardzo ładna, spokojna okolica, blisko do centrum. 
Cena 330.000 zł. Tel. 600-422-770

SPRZEDAŻ INNE

Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okoli-
ce 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. Gospo-
darstwo nadaje się na prowadzenie agroturystyki, 
jest to idealne miejsce na rekreację i odpoczynek. 
Cena 800.000 zł. Tel. 501-054-104

Kamienica, QQ Kraków, ok. Karmelickiej, 1000 m2, 
działka 4,5 a, parter i 3 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 
znajdujący się w pasażu w którym są gabinety le-
karskie, sklepy, usługi. Posiada zaplecze socjalne, 
kanalizację, centralne ogrzewanie. Cena 192.700 
zł. Tel. 606-354-863, e-mail: atarax@wp.pl

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

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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Pensjonat, QQ Busko – Zdrój, 1530 m2, działka 24 a, 
stan surowy otwarty. Cena 1.500.000 zł, do nego-
cjacji. Tel. 604-948-065

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

Mieszkanie QQ bezpośrednio, 3 – 4 pokoje na os. 
Dywizjonu 303. Tel. 12-412-33-24

ZAMIANA
Dom, QQ Wisła, dom piętrowy w zabudowie bliźnia-
czej. Cztery pokoje, kuchnia, dwie łazienki – po 
generalnym remoncie, własne ujście wody, komi-
nek, piękne widoki. Zamienię na mieszkanie dwu-
pokojowe w Krakowie. Tel. 33-858-39-02

Działkę, QQ gm. Kocmyrzów - Luborzyca, 44 a bu-
dowlano-rola. Zamienię na strych do adaptacji w 
Krakowie. Tel. 609-664-848

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

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. Chmieleniec, QQ Ruczaj, 38 m2, V p., 
blisko kampusu UJ, Motoroli, szybkie połączenia 
z centrum miasta. Salon połączony z aneksem ku-
chennym (w pełni wyposażony). W pokoju szafki 
i stolik. Istnieje możliwość domeblowania pokoju. 
Łazienka z wanną i pralką. Cena 1250 zł + czynsz 
200 zł + prąd. Kaucja 1250 zł. Tel. 601-743-029.

Kraków, ul. L. Rydla, QQ 54 m2, dwupokojowe, II p./V 
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 ok. 100 zł, garaż 200 zł. Tel. 12-636-29-66, 
501-276-930

Kraków, ul. Myczkowskiego QQ Bronowice, Mydlniki, 
50 m2, dwupokojowe (18 + 12 m2) położone w 
nowym bloku na zamkniętym, strzeżonym osiedlu 
Jurajskim. Wokół domu dużo zieleni i parkingi. 
Mieszkanie ma podstawowy standard, jest lodów-
ka i pralka, umeblowana tylko kuchnia. Ogrzewa-
nie indywidualne gazowe. Cena 1200 zł + czynsz 
+ opłaty. Wymagana kaucja. Tel. 606-971-581, 
e-mail: maliki@poczta.onet.pl

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

Kraków, ul. Polana Żywiecka/ ul. Obozowa,QQ  
Ruczaj, 46 m2, dwupokojowe, komfortowe, w 
nowym budynku. Zlokalizowane na bezpiecznym, 
zamkniętym i monitorowanym osiedlu. Bardzo 
cicha okolica. Salon z aneksem kuchennym 25 
m2, sypialnia – 12 m2, łazienka – 4 m2. Duży bal-
kon – 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

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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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

Wysoki standard  
do zamieszkania,
295 m2,  
działka 14 a
tel. 668-694-030
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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

Kraków, ul. Różyckiego, QQ Azory, 24 m2, obok pętli 
autobusowej, mieszkanie odnowione i umeblowa-
ne. Cena 1000 zł + media ok. 300 zł. Tel. 691-801-
808, e-mail: admin@uslodkiego.pl

Kraków, ul. Ukryte Pragnienia,QQ  Krowodrza, 50 
m2, dwupokojowe, w spokojnej okolicy, obiekt 
monitorowany i zamknięty, dobra komunikacja. 
Cena 1650 zł. Tel. 600-270-686, e-mail: energy7@
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 gara-
żem, superkomfortowe. Cena 1500 zł + czynsz + 
media. Tel. 602-48-00-20

Kraków, pl. Wolnica, QQ Kazimierz, 52 m2, II p. w ofi-
cynie, dwupokojowe z dużym balkonem, po kom-
pleksowym remoncie przeprowadzonym dwa lata 
temu. Wszystko nowe, umeblowanie Ikea, nowa 
pralka i lodówka. Media opomiarowane, własne 
ogrzewanie – piec dwuobiegowy. Cena 1400 zł + 
375 zł czynsz + opłaty. Wymagana kaucja 2000 zł. 
Tel. 604-498-754, e-mail: s_ebek@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Wrocławska, QQ 32 m2, I p., dwupoko-
jowe z balkonem, kuchnia, łazienka, korytarz, w 
pełni wyposażone. Cena 1050 + czynsz + media. 
Tel. 501-288-465

Poznań QQ Rataje, 63 m2, trzy pokoje dla studentek/
ów lub osób pracujących. Jasna kuchnia, wypo-
sażona. Łazienka z prysznicem, WC osobno. Duży 
balkon, nowe okna. Mieszkanie w pełni wyposa-
żone, 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 Ursynów, 47,2 m2, X p., wykończone 
w bardzo dobrym standardzie. Dwa pokoje (15 
i 10 m2), oddzielna kuchnia (12 m2), oddzielna 
zamykana garderoba! (3 m2), łazienka (3 m2), hol. 
Tuż obok parku wokół Kopy Cwila, 300 m od stacji 
metra Ursynów. Cena 1800 zł. Tel. 513-089-054, 
e-mail: agata.sadkowska@wp.eu

Wrocław QQ Fabryczny, 50 m2, dwupokojowe, w 
spokojnej okolicy, z bardzo dobrym dojazdem do 
centrum. W pełni rozkładowe, w okolicy centrum 
handlowego ASTRA. Cena 1500 zł + opłaty i kau-
cja. Tel. 607-269-795, e-mail: t.sarwa@wp.pl

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 
gospodarczych, kotłowni, garażu, dużego tara-
su z wyjściem do ogrodu, słonecznego balkonu. 
Ogrzewanie gazowe. Parking na kilkanaście samo-
chodów. Możliwość 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 
parku, 5 min spacerem do centrum Zielonek, pry-
watny parking. Ogrzewanie elektryczne. Ogródek 
z tarasem. Cena 1999 zł. Tel. 601-620-227, e-mail: 
grzegorz77@interia.pl

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

Kompleks biurowyQQ , Chorzów, Centrum, pow. 420 
m2, Silesia Office Center, zespół czterech budyn-

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
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ków biurowo-komercyjnych, szereg zabudowań 
magazynowych. Powierzchnia biurowa dostępna 
w kompleksie: od 27 m2 do 5000 m2. Bardzo  
wysoki standard. Czynsz najmu 40 zł/m2 + media  
w biurach. Tel. 32-743-91-00, e-mail: office@sile-
siaofficecenter.pl

Lokal biurowy, QQ Warszawa Mokotów, 136 m2, o 
przeznaczeniu biurowym, lub handlowo-usługo-
wym, w wysokim standardzie wykończenia. Cena 
6800 zł. Tel. 502-654-606, e-mail: xxlleon@wp.pl

Lokal biurowy, QQ Warszawa Śródmieście, 57 m2, 
parter w kamienicy na parterze, z osobnym wej-
ściem z bramy. Przestrzeń otwarta o pow. 33 m2, 
z aneksem kuchennym, gabinet o pow. 18 m2 i 

WC. Lokal po generalnym remoncie, dwustronny. 
Ogrzewanie miejskie, sieć komputerowa, instalacja 
alarmowa, okna antywłamaniowe, wejście zabez-
pieczone kratą. Cena 4104 zł. Tel. 503-177-852, 
e-mail: iwona@jojodesign.com.pl

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

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 
m2, parter. Lokal po remoncie, witryna, wejście z 
ulicy, miejsce postojowe, osobno łazienka i WC, 
internet, tv sat, tel. stacjonarny. Lokal nadaje się 
na biuro, gabinet, handel, usługi. Położony przy 
Rondzie Mogilskim, obok Urząd Miasta – Wydział 
Skarbu i Geodezji. Cena 1200 zł do negocjacji. Tel. 
516-253-778

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Karmelicka, 150 m2. 
Cena 5000 zł. Tel. 0049-151-119-586-43

Lokal użytkowy, QQ Kraków, Kazimierz, 66 m2, 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 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  

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

10 kwietnia 2010 roku
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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 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

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



115

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 06/2010  26.03 – 09.04.2010 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

W  stosunkach między  pracodawcą 
a pracownikiem zagadnieniem budzącym 
emocje  jest  rodzaj  informacji,  których 
można wymagać od zatrudnianych osób, 
oraz  zakres  kontroli  nad  pracownikami. 
Najwięcej  dyskusji  wzbudza  problem 
dopuszczalnego nadzoru pracodawcy nad 
personelem – wynika to z postępu techno-
logicznego oraz możliwości pozyskiwania 
i  gromadzenia  coraz  bardziej  szczegóło-
wych danych. Obecnie pracodawca może 
uzyskiwać  informacje  o  zatrudnianych 
osobach dzięki  takim  instrumentom,  jak 
czytniki  linii papilarnych czy urządzenia 
skanujące  tęczówkę  oka.  Pracownicy 
poddawani  są  testom psychologicznym, 
badaniom wykrywaczem kłamstw, a spo-
sób wykonywania przez nich obowiązków 
zawodowych  kontrolowany  jest  przez 
kamery.

Zakres informacji i danych osobowych, 
których pracodawca ma prawo zażądać od 
ubiegającej się o pracę bądź już zatrudnio-
nej osoby, jest określony w Kodeksie Pracy. 
W przypadku niektórych zawodów kwestie 
te są dodatkowo regulowane przez konkret-
ne ustawy. Z kolei  na  temat możliwości 
kontroli pracowników w Kodeksie Pracy 
znajduje się jedynie zapis przewidujący, że 
pracodawca zobowiązany jest do poszano-
wania godności i innych dóbr osobistych 
zatrudnianych. Szczegółowe zagadnienia 
regulowane  są  przez  orzecznictwo  są-
dowe  lub  na  podstawie wykształconego 
i  uznawanego  przez  znawców  tematyki 
zwyczajowego postępowania. 

Co pracodawca może wiedzieć o pra-
cowniku

Polskie  prawo  pracy  określa,  jakich 
informacji  pracodawca może wymagać 
od  zatrudnianych  lub  starających  się 
o pracę osób. Kwestie te uregulowane są 
w  artykule  22 Kodeksu  Pracy.  Zgodnie 
z przepisami ubiegające się o zatrudnienie 
osoby mogą być zobowiązane do podania 
takich danych jak:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do kore-

spondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Natomiast od już zatrudnionych osób 
pracodawca może także zażądać podania:

  • numeru PESEL,
  •  innych danych osobowych,  a  także 

imion  i  nazwisk  oraz  dat  urodzenia 
dzieci, jeżeli podanie takich informacji 
jest konieczne ze względu na korzysta-
nie przez pracownika ze szczególnych 
przywilejów  przewidzianych  przez 
prawo  pracy  –  przepis  ten  dotyczy 
przede wszystkim  sytuacji  związanej 
z  realizowaniem  przez  zatrudnioną 
osobę uprawnień związanych z macie-
rzyństwem.

Pracodawcy  przysługuje  prawo  do 
zażądania od zatrudnianych osób udoku-
mentowania  przekazywanych przez  nich 
danych. Zgodnie z  rozporządzeniem Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadze-
nia akt osobowych pracownika, od zatrud-
nianej osoby można wymagać przekazania 
na stałe kopii odpowiednich dokumentów. 
Oryginały  pracodawca może  otrzymać 
jedynie do wglądu.

Oprócz  przytoczonego  katalogu  da-
nych  osobowych  pracodawca ma  prawo 
wymagać  od  zatrudnianych  podania 
dodatkowych  informacji,  ale  tylko  jeśli 
takie uprawnienia wynikają  z odrębnych 
przepisów – przede wszystkim ustaw regu-
lujących wykonywanie danego zawodu (są 
to tzw. pragmatyki służbowe – np. ustawa 
o policji, ustawa o pracownikach samorzą-
dowych czy ustawa o pracownikach sądów 
i  prokuratury). W  takich  przypadkach 
potencjalny lub dotychczasowy pracownik 
może zostać zobowiązany do przedłożenia 
dokumentów (certyfikatów, dyplomów, od-
powiednich zaświadczeń itd.) potwierdza-
jących posiadanie wymaganych w danym 
zawodzie kwalifikacji. 

Informacje z Krajowego Rejestru 
Karnego

W przypadku informacji dotyczących 
karalności, dane takie można uzyskać je-
dynie w ściśle określonych przypadkach. 
W ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym 
zapisano,  iż  uprawnienie  to  przysługuje 
pracodawcy  tylko  jeśli wymóg niekaral-
ności pracownika, korzystanie przez niego 
z  pełni  praw  publicznych  czy  ustalenie 
prawa do wykonywania  danego  zawodu 
wynika  z  konkretnego  aktu  prawnego 
odnoszącego  się  do  określonej  profesji. 

Przykładowo  dotyczy  to:  pracowników 
służby  cywilnej,  prokuratorów,  sędziów, 
urzędników samorządowych, policjantów, 
inspektorów kontroli  skarbowej, nauczy-
cieli  mianowanych  i  dyplomowanych 
zatrudnionych na podstawie mianowania, 
ochroniarzy,  kierowców  zatrudnionych 
u przedsiębiorcy wykonującego transport 
drogowy,  księgowych  uprawnionych  do 
usługowego  prowadzenia  ksiąg  rachun-
kowych, agentów ubezpieczeniowych czy 
funkcjonariuszy służb specjalnych. 

Dane z KRK można uzyskać za pośred-
nictwem Biura Informacyjnego Krajowe-
go Rejestru Karnego bądź  jednego  z  32 
punktów informacyjnych funkcjonujących 
przy sądach powszechnych. Pobierana jest 
wówczas opłata w wysokości 50 zł. Praco-
dawca może sam otrzymać takie informacje 
lub zażądać od pracownika przedstawienia 
zaświadczenia o niekaralności. 

Kontrola w miejscu pracy
Jak  już wspomniano,  polskie  prawo 

pracy nie reguluje dokładnie kwestii zwią-
zanych  z  kontrolowaniem pracowników, 
a  przede wszystkim  z  dopuszczalnym 
zakresem  takiego  nadzoru. W Kodeksie 
Pracy – w artykule 11 – zapisano jedynie, 
iż pracodawca jest zobowiązany do posza-
nowania godności i innych dóbr osobistych 
zatrudnianych  osób.  Pod  tym  ostatnim 
pojęciem  rozumiana  jest  np.  tajemnica 
korespondencji czy poszanowanie prywat-
ności pracownika.

Stosowanie coraz częściej przez praco-
dawców testów psychologicznych, badania 
wariografem czy korzystanie z czytników 
biometrycznych (jak czytnik linii papilar-
nych czy skanujący tęczówkę oka) nie jest 
więc ani zakazane, ani oficjalnie dozwolone 
według prawa pracy. Generalnie przyjęto 
zasadę, iż pracodawca może dzięki takim 
metodom pozyskiwać informacje o zatrud-
nionych osobach, ale tylko jeśli pracownik 
wyrazi  na  to wcześniej  zgodę.  Ponadto 
uzyskane w ten sposób dane – zwłaszcza 
w  przypadku  testów  psychologicznych 
oraz badań wykrywaczem kłamstw – mogą 
być wykorzystywane  jedynie w  celach 
związanych  z wykonywaniem obowiąz-
ków zawodowych.

Internet pod kontrolą
W celu ograniczenia „cyberslackingu” 

–  czyli  przeglądania  przez  pracowników 
stron internetowych niezwiązanych z wy-

Pamiętaj, szef patrzy, 
czyli big brother w firmie
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konywaniem obowiązków  zawodowych 
–  pracodawca może  podjąć  dwojakie 
działania. Jedną z możliwości jest zablo-
kowanie witryn internetowych, z których 
pracownicy mogliby korzystać w  celach 
prywatnych. Inna metoda to zainstalowanie 
odpowiedniego programu komputerowego, 
dzięki któremu pracodawca może kontrolo-
wać czas, jaki zatrudniane osoby spędzają 
na przeglądaniu  stron WWW niezwiąza-
nych  z wykonywaną  pracą.  Pracownik 
musi być jednak poinformowany o fakcie 
monitorowania służbowego komputera.

Pracodawca jest także uprawniony do 
sprawdzania firmowej skrzynki pocztowej 
zatrudnianych osób. Może  jednak czytać 
wyłącznie  służbowe maile.  Przeglądanie 
prywatnych wiadomości byłoby narusze-
niem prawa pracownika do poszanowania 
życia prywatnego i korespondencji. Zasada 
ta została potwierdzona orzeczeniem Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Jednak już sama możliwość sprawdzenia 
liczby wysyłanych i otrzymywanych pry-
watnych maili pozwala na ocenę, w jakim 
stopniu pracownicy wykorzystują służbo-
wy sprzęt do celów pozazawodowych.

Podobna zasada dotyczy kontrolowania 
komunikatorów internetowych, jak Skype 
czy Gadu Gadu. Pracodawcy przysługuje 
prawo do sprawdzania, ile czasu zatrudnio-
na osoba spędza w ten sposób w godzinach 
pracy, nie może jednak czytać treści takich 
rozmów.

Okiem kamery
Problematyczne  jest zagadnienie mo-

nitoringu pracowników za pomocą kamer. 
Kwestia ta nie jest uregulowana ani w prze-
pisach  prawnych,  ani w  orzecznictwie 
sądowym. Oficjalnie  tego  typu  kontrola 
nie jest zakazana, jednak przyjmuje się, że 

pracodawcy instalujący kamery w miejscu 
pracy, powinni przestrzegać następujących 
zasad:
  •  zakaz monitoringu  w miejscach, 

w których zainstalowanie kamer naru-
szałoby prywatność pracowników, np. 
w przebieralni czy toalecie;

  •  pracownicy muszą  być  uprzedzeni 
o monitoringu  –  odpowiedni  zapis 
powinien  się  znaleźć w  regulaminie 
pracy lub umowie o pracę;

  • taśmy z zapisem monitoringu muszą 
być  przechowywane  w warunkach 
zabezpieczonych przed dostępem osób 
niepowołanych.

Badanie alkomatem i przeszukiwa-
nie pracowników

Pracownik podejrzewany o przebywa-
nie w miejscu zatrudnienia pod wpływem 
alkoholu nie jest zobowiązany do zgody na 
poddanie się badaniu alkomatem. Jednak 
samo podejrzenie – które dodatkowo może 
być poparte zeznaniami świadków (przede 
wszystkim innych pracowników) – wystar-
czy,  aby  pracodawca  nie  dopuścił  takiej 
osoby  do  pracy. Musi wówczas  sporzą-
dzić specjalny protokół zawierający opis 
zachowania  pracownika wskazującego 
na spożycie alkoholu i ewentualnie spisać 
zeznania świadków. 

Pracodawca może  przeszukiwać  za-
trudniane osoby,  jeśli chce w  ten sposób 
zapobiec wynoszeniu  przez  nich mienia 
z miejsca  pracy. Takie  działanie  nie  jest 
naruszeniem  dóbr  osobistych,  ale  tylko 
jeśli pracodawca uprzedził o możliwości 
stosowania takiego typu kontroli.

Zagadnienie badania alkomatem oraz 
przeszukiwania  pracowników  zostały 
uregulowane w wyniku orzeczeń polskiego 
Sądu Najwyższego.

Każdy klient może być kontrolerem
Jednym ze sposobów na kontrolowa-

nie  pracowników  jest  także  zatrudnienie 
„tajemniczego klienta” (w języku angiel-
skim mystery client lub mystery shopper). 
Zawód  ten polega na weryfikacji  jakości 
usług w  punktach  sprzedaży  i  obsługi 
klienta, m.in. w  takich  placówkach  jak 
banki, salony samochodowe, salony pięk-
ności. Tajemniczy klient to osoba udająca 
zainteresowanie  kupnem  określonego 
towaru  czy  usługi,  celem  sprawdzenia, 
jak  pracujące w  tych miejscach  osoby 
zachowują  się w  stosunku  do  klientów 
oraz czy przestrzegają obowiązujących ich 
standardów pracy. Po zakończonej kontroli 
tajemniczy klient przygotowuje sprawoz-
danie,  które  przesyła  zatrudniającej  go 
firmie. Taka osoba najczęściej pracuje na 
podstawie  umowy-zlecenia,  a  zarobki  są 
uzależnione od konkretnego zadania. Przy-
kładowo Centrum Badań Marketingowych 
Test  z Gdyni  za  przeprowadzenie  jednej 
wizytacji płaci  tajemniczym klientom od 
20 do 100 zł. 

Od kandydata do pracy w takim zawo-
dzie wymaga  się  co  najmniej  średniego 
wykształcenia  oraz  umiejętności  biegłej 
obsługi  komputera.  Istotny  jest  także 
profil  osobowościowy  –  cenioną  cechą 
jest  zwłaszcza  spostrzegawczość. Ważne 
jest również miejsce zamieszkania – pre-
ferowane są osoby mieszkające w pobliżu 
kontrolowanego sklepu czy banku. Dzięki 
temu tajemniczy klient jest bardziej wiary-
godny – przykładowo podejrzenia mogłaby 
wzbudzić osoba, która chciałaby założyć 
konto bankowe w miejscowości innej niż 
ta, w której mieszka. 

Źródło: Sedlak & Sedlak

W 2008 roku przeciętny polski pracow-
nik na wykonywanie obowiązków zawo-
dowych poświęcił 86% całkowitego czasu 
pracy.  Pozostałe  14%  stanowiły m.in. 
zwolnienia lekarskie, urlopy. Odsetek nie-
przepracowanych godzin z każdym rokiem 
jest coraz większy, a pracodawcy ponoszą 
z tego tytułu coraz wyższe wydatki. 

Najwięcej  nieobecności w pracy no-
towały osoby zatrudnione w górnictwie. 
W  2008  roku  ponad  20%  czasu  pracy 
w  przemyśle wydobywczym,  za  które 
pracownik otrzymał wynagrodzenie,  nie 
zostało poświęcone na pracę. W skali roku 

było  to  472  godziny,  o  32% więcej  niż 
przeciętnie w kraju. 

Wysoka absencja odnosi się także do pra-
cowników firm produkcyjnych. W 2008 roku 
blisko 15% wszystkich godzin przeznaczo-
nych na pracę pochłonęły urlopy i zwolnie-
nia lekarskie. W porównaniu do 2004 roku 
przedsiębiorstwa produkcyjne zanotowały 
największy wśród wszystkich firm wzrost 
liczby marnotrawionych godzin. 

Wydatki  pracodawców  ponoszone 
z  tytułu  nieprzepracowanych  przez  za-
trudnionego godziny są pochodną kosztów 
pracy. W 2008 roku jedna godzina pracy 

w Polsce kosztowała 23,96 zł. Oznacza, 
to że w skali roku bezproduktywny okres 
zatrudnienia  pracownika  stanowił  dla 
przedsiębiorcy wydatek rzędu 7643 zł. 

Jak w ostatnich latach rosła w polskich 
przedsiębiorstwach  liczba marnotrawio-
nych godzin? Jak kształtował się odsetek 
i koszt absencji pracowników w firmach 
reprezentujących  poszczególne  branże 
gospodarki? Odpowiedzi na te i inne py-
tania znajdą Państwo w artykule „Bezpro-
duktywny czas pracy w Polsce” w portalu 
rynekpracy.pl.

Źródło: rynekpracy.pl

Kosztowna nieobecność w pracy
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LEASING MANAGER – CENTRA HANDLOWE
WPROWADZENIE PROCEDUR NAJMU I ZARZĄDZANIA

Leasing Manager - CENTRA HANDLOWE
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 25399

Naszym klientem jest dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się budową oraz ko-
mercjalizacją centrów handlowych. Firma operuje głównie na terenie Polski południowej  
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  

handlowych 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 działalno-

ści – rozliczenia FIRMA –FIRMA 
l bardzo duże możliwości rozwoju

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

KIEROWNIK DS. 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 
l 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 motywa-

cji do pracy 
l bardzo dobra znajomość języka angielskie-

go

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
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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Kryzys jest pojęciem, które od dawna 
nieustannie  gości w  życiu  społeczno-
gospodarczym całego świata. Odcienie 
tego zjawiska zmieniają się z miesiąca 
na miesiąc. Niektóre firmy już zbierają 
żniwo  –  niekiedy  drastycznych  –  de-
cyzji,  które  dotyczyły  głównie  cięcia 
kosztów,  zamrażania  płac  czy  maso-
wych  zwolnień. Czy  są  to  dobre  roz-
wiązania? Jak wpłyną na efektywność 
i  zaangażowanie  pracowników,  gdy 
wróci  prosperity?  Odpowiedzi  na  to 
pytanie mogą poniekąd udzielić firmy, 
które już teraz stoją w obliczu wyzwań 
nowej, pokryzysowej sytuacji. Te z ko-
lei, które moment odbicia mają wciąż 
przed  sobą,  już  powinny  zastanowić 
się  nad  strategią  wynagradzania,  gdy 
zła  passa minie.  Należy  pamiętać,  że 
kryzys  nie  jest  procesem nieskończo-
nym, to stan przejściowy. 
Z  chwilą  pojawienia  się  pierwszych 
oznak  gospodarczego  ożywienia,  fir-
my  powinny  poddać  ocenie  efektyw-
ność  oferowanych  dotychczas  pakie-
tów  wynagrodzenia.  Dochodzenie  do 
ożywienia  ekonomicznego  może  być 
długą  i  bolesną  drogą,  pracodawcy 
już  teraz  powinni  przygotowywać  się 
i  planować działania  na  lepsze  czasy, 
gdy  będą musieli  walczyć  o  dobrych 
pracowników. Na strategicznej pozycji 
znajdą  się  wynagrodzenia.  Będą  one 
krytyczne  dla  wizerunku  pracodawcy 
na odradzającym się rynku pracy. Pra-
cownicy,  którzy  w  ciężkich  czasach 
byli gotowi na daleko idące ustępstwa, 
w okresie dobrobytu niechętnie zgodzą 
się  na  podobne  kompromisy.  Joanne 
Powell, starszy konsultant w Xafinity, 
uważa, że gdy rynek pracy się kurczy, 
najlepsi spośród zatrudnionych nie po-
dejmują ryzyka zmiany pracy. Ale, gdy 
sytuacja  się  polepszy, wzrośnie  zapo-
trzebowanie  na wysoko wykwalifiko-
waną kadrę. Ci najlepsi, widząc, iż są 
pożądani  na  rynku  pracy,  będą mogli 
pozwolić  sobie  na  wyższe  finansowe 
żądania.  Co  więcej,  sposób,  w  jaki 
pracownicy byli traktowani w czasach 
kryzysu przez swego przełożonego, bę-
dzie decydujący dla tego, jak postrze-

gać  będą  pracodawcę  w  przyszłości. 
W  obliczu  nadchodzącego  ożywienia 
gospodarki,  firmy  już  teraz  powinny 
wykazać  się  zdrowym  rozsądkiem 
i wprowadzać zmiany w podejściu do 
wynagradzania.
Po pierwsze: umiarkowany wzrost płac 
dla wybranych. Pamiętajmy, że nawet 
w  najtrudniejszych  czasach  w  każdej 
firmie  są  pracownicy  zasługujący  na 
wyróżnienie.  Nie  należy  ignorować 
ich wysiłków  i warto docenić  ich  za-
sługi  nawet  minimalną  podwyżką. 
Oprócz  uznania  indywidualnego  bę-
dzie to również sygnał dla pozostałych 
pracowników,  że  nawet  w  trudnych 
czasach  firma  nagradza  osoby,  dzięki 
którym lepiej radzi sobie z kryzysem.
Wiele  firm  zadaje  sobie  pytanie,  czy 
da się pogodzić zarządzanie kosztami, 
a głównie ich redukcję z utrzymaniem 
zadowolenia wśród pracowników? We-
dług ekspertów, w najcięższych okre-
sach spowolnienia gospodarczego naj-
częściej  decydowano  się  na  redukcję 
benefitów.  Jednak  zarówno  z  punktu 
widzenia pracownika, jak i pracodaw-
cy  ten  składnik  wynagrodzenia,  choć 
nie  jest  podstawowym,  to  jednak  jest 
ważny. Benefity stanowią jeden z klu-
czowych pozafinansowych motywato-
rów  dla  pracowników. Robin Hames, 
szef działu marketingu i badań w Blu-
efin,  uważa,  iż  szybka  sonda  on-line 
wśród pracowników pozwoli dostrzec 
inne okazje do zaoszczędzenia, bez za-
dowolenie konieczności likwidacji be-
nefitów.  Rozwiązanie  widzi  w  zebra-
niu jak największej ilości informacji na 
temat pożądanych przez pracowników 
rodzajów benefitów. Zdaniem Hamesa, 
wysłanie  pracownikom  takiej  propo-
zycji drogą on-line jest także oszczęd-
nością  czasu,  materiałów  biurowych, 
a tym samym pieniędzy. Ponadto, pra-
codawcy  mogą  rozważyć  obniżenie 
poziomu oferowanego dotychczas pry-
watnego  ubezpieczenia  medycznego. 
Mogą  również  spróbować  ograniczyć 
zakres ubezpieczenia tylko do samego 
pracownika, wyłączając  z  oferty  jego 
rodzinę/partnera.

Jeszcze  innym  sposobem  redukcji 
kosztów  i  jednocześnie  maksymali-
zacji  zadowolenia  pracowników  jest 
możliwość wykupu (czy dofinansowa-
nie  znacznej  części)  wakacji.  Oferta 
dodatkowych dni wolnych, gdy pracy 
jest mało, pozwala pracodawcy zaosz-
czędzić  na  niepłaceniu  ubezpieczeń 
społecznych. Naukowcy z USA prze-
prowadzili eksperyment w stanie Utah, 
z którego wynika, że skrócenie w okre-
sie kryzysu tygodnia pracy do czterech 
dni  roboczych  jest  bardzo  korzystne. 
Weekend  zaczynający  się  w  piątek 
pozwoli  zaoszczędzić  pracodawcom 
energię, a pracownikom stresu i – czę-
sto  –  znużenia.  Według  naukowców, 
pracownicy docenią takie działania, co 
przełoży  się  na  większą  efektywność 
i zadowolenie z pracy. Efektem może 
być również mniejsza liczba zwolnień 
lekarskich.
Ciekawy  jest  fakt,  na  który  zwracają 
uwagę  historycy:  obecny  pięciodnio-
wy  tydzień pracy  i dwa dni wolne  są 
pozytywnym  efektem  kryzysu  lat  30. 
Nasuwa się refleksja, jakie będą owoce 
obecnego kryzysu, w kontekście poli-
tyki wynagrodzeń i prawa pracy?
Warto jest również przypominać o ist-
niejących dodatkach do pensji, zamiast 
planować i inwestować wielkie kwoty 
w  nowe  projekty,  gdy  nie  ma  na  nie 
wystarczających  środków.  Pracodaw-
cy  powinni  poprawiać  komunikację 
i  świadomość  podwładnych  na  temat 
istniejących składników wynagrodzeń. 
Fakt,  że  zachodzą  zmiany,  nie  ozna-
cza,  iż  dane  (nowe)  bonusy mają  za-
stąpić te, które oferowano do tej pory. 
Dotychczasowe korzyści  i dodatki do 
płacy  mogły  być  mimowolnie  zapo-
mniane  bądź  niedocenione w  obliczu 
trudności firmy zmagającej się z rece-
sją.  Pracodawcy  powinni  zaplanować 
pokryzysowy  system  wynagradzania, 
dopasowując go już w chwili obecnej 
do celów i strategii rozwojowych swo-
ich firm na czasy ożywienia gospodar-
czego. Według Lee French, dyrektora 
w Alexander  Forbes  Financial  Servi-
ces, brak odpowiednich inicjatyw ze 

Czy pracodawcy są przygotowani na nadchodzące 
ożywienie gospodarki?
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strony pracodawcy może doprowadzić 
do utraty kluczowych pracowników 
w rosnącym tempie, w ciągu następ-
nych 12 miesięcy. 
Wiele  firm  zastanawia  się  również, 
czy  wstrzymać  partycypację  w  zy-
skach dla swoich udziałowców, dopó-
ki recesja nie minie. W czerwcu 2009 
roku  działanie  takie  podjęła  firma 
American  Express.  Decyzja  została 
podjęta po wspólnych konsultacjach 
z udziałowcami i kadrą pracowniczą 
z brytyjskich oddziałów firmy. Przy-
wrócenie udziału w zyskach planuje 
się najpóźniej do czerwca 2011 roku. 
Takie  wstrzymanie  części  wynagro-
dzenia  nie  jest  jednak  bezpieczne. 
Jest  to  działanie  często  podejmo-
wane  w  USA,  natomiast  brytyjskie 
organizacje  mniej  chętnie  wykorzy-
stują  tego  rodzaju  plany  płacowe, 
by  zaoszczędzić  środki  finansowe. 
Peter  Smith,  dyrektor  zarządzający 
Benefex  Financial  Solution,  uważa, 
że  dopóki  sytuacja  nie  zmusza  pra-
codawców  do  podejmowania  tego 
typu  działań,  nie  powinni  ich  sami 
inicjować. 
Bardzo ważne jest dobre traktowanie 
pracowników. Warto o to zadbać już 
teraz. Kiedy wróci ożywienie gospo-
darcze,  pracownicy  będą  wdzięczni 
za  opiekę  i  docenią  wysiłek  praco-
dawców  włożony  w  utrzymanie  ich 
miejsc  pracy  w  ciężkich  czasach. 
Taki stan rzeczy znacząco zredukuje 
koszty  procesów  rekrutacji,  ponie-
waż najbardziej utalentowane osoby 
pozostaną  w  firmie.  Jane  Stanbrid-
ge,  dyrektor  ds.  marketingu  w  Hy-
drock, powiedział: Mamy w zwyczaju 
opiekować się swymi pracownikami 
w złych czasach tak, jak to robimy 
w dobrych. 
Ponadto, należy zwrócić uwagę na ela-
styczne  podejście w  tworzeniu  oferty 
dodatków  do  pensji.  Jest  to  istotna 
kwestia,  zwłaszcza w  dużych  organi-
zacjach,  zatrudniających  ponad  300 
pracowników.  Elastyczne  podejście 
sprawi,  iż  taka  firma  będzie  mogła 
łatwo  odblokować  zamrożone  syste-
my dodatków do pensji, gdy powróci 
dobra  sytuacja  gospodarcza.  Według 
Marty  How,  przewodniczącej  gru-
py  konsultingowej  ds.  wynagrodzeń 
w Hewitt Associates, warto zastanowić 
się nad „planami powstrzymującymi”, 
w których bonusy kumulują się i będą 

wypłacone,  gdy  recesja  minie.  Takie 
rozwiązanie  jest  zachętą,  by  zaufać 
i zostać w firmie, mimo gorszej sytu-
acji. 
Ważną rzeczą jest dostosowanie struk-
tury  wynagrodzenia  do  zmieniającej 
się sytuacji na rynku pracy. Kiedy sytu-
acja się polepszy, kryteria przyznawa-
nia dodatków muszą zostać ponownie 
rozważone. Celem jest uniknięcie prze-
płacenia pracowników, którzy osiągali 
cele i realizowali wymogi ustalane na 
dość  niskim  poziomie  w  czasach  re-
cesji. M. How stwierdziła, iż niestety, 
choć rekonstrukcja struktury bonusów 
jest  sprawą  poważną  i  naglącą,  firmy 
często ją bagatelizują. Ponadto praco-
dawcy  nie  powinni  ulegać  złudzeniu, 
że wszystkie dodatki do pensji muszą 
być  przywrócone  po  wyjściu  z  rece-
sji.  Moment  kryzysu  daje  możliwość 
„oczyszczenia” oferty bonusów, pozo-
stawiając w użyciu tylko te najbardziej 
istotne i wartościowe. Zdaniem R. Ha-
mesa  z  Bluefin,  gdy powróci wzrost 
gospodarczy i polepszy się kondycja 
finansowa firmy, pracodawca może 
wykorzystać zdobyte oszczędności, za-
mieniając je na pensje bądź dodatki do 
pensji dla pracowników.
Pracodawcy  muszą  jednak  pamiętać 
o  dotrzymywaniu  obietnic  odnośnie 
benefitów. Cięcia płac bolą, tak jak re-
dukcja godzin pracy czy wstrzymanie 
wypłat pensji. Ale nic tak nie demoty-
wuje  pracowników,  jak  perspektywa 
wielu  lat niskiej pensji  i marnych do-
datków.  Obustronna  lojalność  wyma-
ga  dotrzymywania  słowa,  że  sytuacja 
finansowa  się  poprawi,  gdy  kryzys 
się  skończy.  Jak  zauważył Mark Car-
man:  Zignorowanie obietnic danych 
w czasie kryzysu spowoduje problemy 
i odejście pracowników, gdy biznes za-
cznie kwitnąć. 
Zamieszczone  poniżej  przykłady  są 
praktyczną ilustracją przedstawionych 
wcześniej tez.
Nawet  w  czasie  kryzysu  grupa  kon-
strukcyjna  Mace  Group  inwestuje 
w  zaangażowanie  swoich  pracow-
ników.  Mimo  kłopotów  w  sektorze 
budownictwa  firma  nie  zaprzestała 
opracowywania i wdrażania systemów 
bonusów  i  nagród.  Kath  Knight,  dy-
rektor  ds.  HR,  wyjaśnia,  iż w odróż-
nieniu od większości firm w przemyśle, 
Mace Group nie podjęła żadnych dzia-
łań redukujących pracownicze benefity 

z powodu cięższych czasów. W ciągu 
ostatnich dwóch lat wprowadziliśmy 
udoskonalenia w systemach benefitów, 
wynagrodzeń i prywatnych ubezpieczeń 
medycznych. Kiedy musieliśmy rozwa-
żyć cięcia kosztów, komisja definityw-
nie opierała się przed opcją redukcji 
benefitów dla pracowników.  Dobre 
traktowanie  swoich  podwładnych  za-
równo w dobrych, jak i gorszych cza-
sach,  prowadzi  do  świadczenia  przez 
nich  usług  o  wysokiej  jakości.  Efek-
tem jest oddanie, zaufanie, a co za tym 
idzie  –  zaangażowanie  pracowników 
w wykonywane obowiązki. 
Według Computacenter najlepszą stra-
tegią jest uczciwość. Firma nieustannie 
bada rynek i pracuje nad stworzeniem 
adekwatnych do realiów i zaangażowa-
nia pakietów świadczeń dodatkowych. 
Według  Barry  Hoffman,  dyrektora 
działu HR: Aktualnie, bezpieczeństwo 
i pewność pracy ma większą wartość 
dla naszych pracowników niż dodatki 
do pensji. Bierzemy na siebie odpowie-
dzialność za ulepszanie i dostępność 
naszych benefitów, współpracujemy 
przy tym ze wszystkimi – z dostawcami 
i pracownikami – aby lepiej rozumieli 
różne kombinacje oferowanych im do-
datków. (…) Musimy wiedzieć co, czy 
np. ubezpieczenia, czy też „czysta” go-
tówka, będą najbardziej odpowiednie 
i pożądane przez różne grupy naszych 
pracowników.
W okresie gwałtownych spadków ko-
niunktury bardzo ważne są pozafinan-
sowe  dodatki  do  pensji.  Firma  stara 
się nie zapominać o „miękkich nagro-
dach”.  Pochwały,  uznanie  i  uczciwa 
komunikacja  ze  wszystkimi  powinny 
być  priorytetowym  działaniem,  kie-
dy  benefity  i  nagrody  finansowe  nie 
mogą być tak wysokie i łatwo dostęp-
ne jak w czasach dobrobytu. Zdaniem 
Hoffman,  sekret  utrzymania  zaanga-
żowania  pracowników  tkwi  właśnie 
w  uczciwości.  Nawet jeśli obecnie 
trudno jest zaoferować interesujący 
pakiet benefitów, pracodawcy powin-
ni informować swoich podwładnych, 
nad czym aktualnie pracują oraz co 
mają nadzieję osiągnąć i wdrożyć, gdy 
ożywienie powróci do ich biznesu. (...) 
Najważniejsze to zachować uczciwość 
i nie składać obietnic, które nie mogą 
być dotrzymane.

Źródło: www.rynekpracy.pl
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Odpowiedź
Musimy wiedzieć,  że w  praktyce 

życia  wspólnotowego  funkcjonuje 
kilka precedencji. Podstawową z nich 
jest  precedencja  towarzyska,  która 
jest punktem wyjścia i odniesienia dla 
pozostałych.  Obok  niej  funkcjonu-
ją  precedencje  środowiskowe,  które 
wyznaczone są przez hierarchię funk-
cji, tytułów zawodowych i stanowisk 
(wojsko,  kościół,  sfery  naukowe, 
biznes), precedencje państwowe i sa-
morządowe ustalane w każdym kraju 
przez odpowiednie akty prawne oraz 
precedencja dyplomatyczna.

Honory w biurze
Precedencja  biznesowa  wydawa-

łaby się na pierwszy rzut oka banalnie 
prostą. W każdej firmie mamy precy-
zyjnie określoną hierarchię. Najważ-
niejszy  jest  szef,  potem  jego  zastęp-
cy, następnie kierownicy działów, ich 
zastępcy, pracownicy. Zatem kwestia 
przedstawiania  osób  pracujących 
w  firmie  wydaje  się  narzucać  sama. 
Szefowi  przedstawiamy  kierownika 
działu, kierownikowi działu pracow-
nika itd.

Okazuje  się  jednak,  że  nie  we 
wszystkich  wypadkach  tak  postępu-
jemy.

Po  pierwsze  należy  pamiętać,  że 
nowy  pracownik  zawsze  przedsta-
wiany  jest pozostałym pracownikom 
z dłuższym stażem.

Po drugie w precedencji  biznesu, 
tak jak w towarzyskiej, najważniejszą 
osobą jest gospodarz. Gdy więc przed-
stawiamy sobie pracownika i kierow-
nika działu w pokoju szefa, wówczas 

kierownik  jest  ważniejszy  i  to  jemu 
przedstawiamy pracownika. Gdy jed-
nak osoby  te  są  sobie przedstawiane 
w  pokoju  pracownika,  to  pracownik 
jako  gospodarz  jest  ważniejszy  i  to 
jemu przedstawiamy kierownika.

Po  trzecie  precedencja  bizne-
sowa  obowiązuje  tylko  tam,  gdzie 
zachodzi  zależność  służbowa.  Jeśli 
zatem  przedstawiamy  sobie  pracow-
nika  działu A  i  kierownika  działu B 
(a więc osoby, pomiędzy którymi nie 
zachodzi żadna zależność służbowa), 
to musimy zastosować  się  do prece-
dencji  towarzyskiej.  Ważność  osób 
określa się, przyznając im tzw. hono-
ry. Ten jest najważniejszy, kto ma naj-
więcej honorów. Honor przyznajemy 
za wiek  (osoba  starsza  jest ważniej-
sza od młodszej), za płeć (kobieta jest 
ważniejsza  od mężczyzny),  za  funk-
cje publiczne (np. radny jest ważniej-
szy  od  osoby  niesprawującej  żadnej 
funkcji publicznej),  za  tytuły nauko-
we (doktor  jest ważniejszy od magi-
stra),  za moment wejścia  do  danego 
pomieszczenia (osoba już obecna jest 
ważniejsza  od  osoby,  która  właśnie 
wchodzi), za to, że ktoś jest gościem 
(gość jest ważniejszy od domownika). 
Przyznawanie honorów nie jest kwe-
stią  automatyczną.  Wymaga  dobrej 
orientacji i etykietalnej intuicji (która 
z reguły wynika z praktyki).

Kobieta mężczyźnie czy mężczy-
zna kobiecie?

Jeśli  przedstawiamy  sobie  pra-
cownika działu A, którym jest kobie-
ta,  i  kierownika  działu  B,  który  jest 
mężczyzną  (w  podobnym  wieku  co 

ta  kobieta),  ważniejsza  jest  kobieta 
i  to  jej  przedstawiamy  mężczyznę. 
Jeżeli jednak pracownik działu A jest 
mężczyzną  i ma  57  lat,  a  kierownik 
działu  B  jest  kobietą,  która  ma  28 
lat,  ważniejszy  jest  mężczyzna  i  to 
jemu przedstawimy kobietę. Z kolei, 
gdy  przedstawiamy  sobie  pracowni-
ka  działu A,  którym  jest  kobieta  25 
lat, kierownika działu B, którym jest 
kobieta 40 lat i kierownika działu C, 
którym jest mężczyzna 30 lat, to hie-
rarchia  jest  następująca:  kierownik 
działu  B,  pracownik  działu  A,  kie-
rownik  działu  C.  Tak  więc  kierow-
nikowi  działu B  przedstawiamy naj-
pierw pracownika działu A, następnie 
kierownika działu C  i pracownikowi 
działu  A  przedstawiamy  kierownika 
działu C.

Gość mile widziany
Jeżeli  do  naszego  działu  przyby-

wa  osoba  z  innego  działu  (i  nie ma 
tu żadnej zależności służbowej) auto-
matycznie posiada ona status gościa. 
Podczas przedstawiania to pracownik 
innego  działu  jako  gość  jest  zawsze 
ważniejszy  od  każdego  pracownika 
naszego  działu  (również  kierowni-
ka  i  jego  zastępcy).  To  zatem  jemu 
przedstawiamy pozostałych.

W precedencji biznesu funkcjonu-
ją oczywiście wszystkie kategorie go-
ści, a zatem najważniejszy – gość ho-
norowy,  drugi  co  do  znaczenia  gość 
zagraniczny  i wreszcie gość zwykły. 
Goście  to  kontrahenci,  klienci  oraz 
wszystkie  pozostałe  osoby  odwie-
dzające  firmę.  Gościem  honorowym 
może być każdy, kto zostanie za takie-

Jakie są zasady przedstawiania sobie osób  
w biznesie

Obserwując różne zachowania osób w kontaktach służbowych, dochodzę do wniosku, że albo nie ma usta-
lonych jasnych zasad, albo każdy kieruje się takimi, jakie sam sobie ustali. Jaka kolejność w przedstawianiu 
sobie osób panuje w biurze, a jaka podczas kolacji służbowej? Co zrobić, gdy biznes i życie prywatne „krzy-

żują” się, oraz gdy w sytuacjach służbowych pojawiają się osoby prywatne?
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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

go z jakiegoś uzasadnionego powodu 
uznany  przez  kierownictwo  firmy. 
Fakt  wyboru  na  gościa  honorowego 
musi zostać wszystkim na piśmie lub 
ustnie oznajmiony.

Gość zagraniczny jest ważniejszy 
od  wszystkich  osób,  poza  gościem 
honorowym.  Jeśli  więc  naszą  firmę 
odwiedza  delegacja  zagranicznych 
studentów,  to  studentowi  przedsta-
wiamy  naszych  pracowników,  szefa 
i klientów.

Jeżeli naszą firmę odwiedza klient 
i następuje jego zetknięcie się z sze-
fem firmy, to klientowi jako gościowi, 
a więc  osobie ważniejszej,  przedsta-
wiamy szefa firmy.

Towarzysko-biznesowy galima-
tias

Precedencja  biznesowa  zaczyna 
się krzyżować z precedencją towarzy-
ską, i to w specyficzny, skomplikowa-
ny sposób, gdy pojawiają się sytuacje 
służbowo-towarzyskie, w których za-
chowane są relacje służbowe, ale po-
jawiają  się osoby  spoza firmy. Taką, 

typową  zresztą,  sytuacją  jest  przy-
jęcie  organizowane  przez  firmę  (np. 
z  okazji  podpisania  strategicznej  dla 
firmy umowy), na którym pracowni-
cy pojawiają się z osobami towarzy-
szącymi  (które  nie  podlegają wprost 
precedencji biznesu).

Na  kursach  etykiety  biznesu  pro-
wadzonych w Niemczech często na-
kazuje się ich uczestnikom rozwiązać 
następujący  problem  dotyczący  ta-
kiej  sytuacji. Na przyjęciu organizo-
wanym przez firmę  spotykają  się  na 
środku  sali  dwie  pary:  szef  z  żoną 
i  pracownik  z  żoną.  Szef  zna  tylko 
pracownika,  pracownik  tylko  szefa, 
żona szefa nie zna pracownika i jego 
żony, żona pracownika nie zna szefa 
i  jego żony. W jaki sposób ma prze-
biegać proces przedstawiania?

W  porządku  precedencji  bizne-
sowej,  która  tu  jest  podstawowa, 
pierwszy  jest  szef,  a  potem  jest  pra-
cownik. Kobiety zwykle nie podlega-
ją  tej precedencji, a więc ważniejsza 
powinna być kobieta  starsza.  Jednak 
w  tym  konkretnym  przypadku  żona 

szefa jest zawsze ważniejsza niż żona 
pracownika. Mamy więc następującą 
hierarchię: żona szefa, żona pracow-
nika,  szef,  pracownik.  Wydawałoby 
się zatem, że należy najpierw przed-
stawić żonie  szefa żonę pracownika, 
następnie  żonie  pracownika  przed-
stawić szefa, a następnie żonie szefa 
przedstawić  pracownika. Kto  jednak 
ma to zrobić, jeśli spotkała się tylko ta 
czwórka? Musimy pamiętać o tym, że 
przedstawiać może tylko ten, kto zna 
osobę przedstawianą i osobę, której ją 
przedstawia. Mamy więc na pierwszy 
rzut oka  sytuację pata etykietalnego. 
Zgodnie z zasadami savoir- vivre szef 
powinien  przedstawić  swojej  żonie 
pracownika,  aby  ten mógł  jej przed-
stawić, jako osoba już jej znana, swo-
ją żonę. Następnie przedstawia swojej 
żonie szefa.

I  wreszcie  sytuacja  najprostsza: 
przedstawianie sobie osób o tej samej 
ważności. Mówimy wtedy po prostu: 
„Poznajcie  się  państwo”,  i  osoby  te 
same się sobie przedstawiają.

Źródło: Personel i Zarządzanie 
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PARTNERZY Nieruchomości Sp. z o.o.

Firma PARTNERZY Nieruchomości Sp. z o. o. działa od prawie dziesięciu lat na rynku 
obrotu nieruchomościami. Pracujemy w systemie ISO 9001:2000 i od 2006 roku jesteśmy 

niekwestionowanym liderem wśród agencji nieruchomości z województwa pomorskiego, 
a teraz także w Polsce. W 2010 roku połączyliśmy się z firmą METROHOUSE S.A. tworząc 

największa i najszybciej rozwijającą się firmę w Polsce.  Posiadamy 25 oddziałów 
i zatrudniamy blisko 350 specjalistów. W związku z rozwojem firmy poszukujemy  

osób na stanowisko:

Makler nieruchomości
Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Pruszcz Gdański, Bytów i okolice

Region: pomorskie
Numer referencyjny: 10/03/P

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

pracapomorze@partnerzy.pl

Royal Properties

Poszukujemy ludzi z pomysłem, doświadczeniem w branży nieruchomości,  

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Doradca ds. Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa, Saska Kępa

Oczekujemy:

 
 nieruchomościami

Oferujemy:

agent@royalproperties.pl

Agencja Obrotu Nieruchomościami Centrum s.c.

Agencja Obrotu Nieruchomościami „CENTRUM” świadczy usługi z zakresu  
Obsługi rynku nieruchomości od 1993 r.

P

działających w naszej branży w Krakowie i okolicy.

S
 

gotowymi do podjęcia współpracy z naszym profesjonalnym zespołem.

Agent - Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: Kraków
Region: małopolskie

Wymagania:

Oferujemy:

praca@centrumnieruchomosci.pl

Tecnocasa
Europejski lider w sektorze pośrednictwa obrotu nieruchomościami poszukuje 

pracowników do kolejnych biur otwieranych w Krakowie na stanowisko:

Konsultant ds. Nieruchomości
Miejsce pracy: Kraków

Wymagamy: 

Oferujemy: 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie Cv ze zdjęciem i listem motywacyjnym na adres:

praca@tecnocasa.pl

www.tecnocasa.com
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Biuro Nieruchomości Inwestycja

Biuro nieruchomości INWESTYCJA działa na rynku dolnośląskim w obszarze nieruchomości 
mieszkaniowych, komercyjnych i gruntowych. Praca agentów w naszej firmie ma mobilny 
charakter. Rozwiązania multimedialne wypracowane w naszym biurze pozwalają na dużą 

swobodę działania i kontynuację pracy w domu.

Naszym celem jest jak najsprawniejsza i najszybsza obsługa naszych klientów,  
dlatego pracę w biurze ograniczyliśmy do niezbędnego minimum.

Agent nieruchomości
Miejsce pracy: Wrocław 
Numer referencyjny: 02

Wymagania:

Oferujemy:

biuro@inwestycja-nieruchomosci.pl 

Ober-Haus Agencja Nieruchomości

świadczenie profesjonalnych usług na terenie Centralnej i Wschodniej Europy w związku 
z dalszym rozwojem firmy poszukujemy do biur w całej Polsce kandydatów na stanowisko:

 

Konsultant ds. Nieruchomości
Miejsce pracy: Gdańsk

Od kandydatów na to stanowisko oczekujemy: 

dodatkowym atutem.  

Oferujemy:  

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe warunki prosimy o przesłanie dokumentów 

rekrutacje@ober-haus.pl 

KARMAR S.A.

Firma z branży budowlanej z siedzibą w Warszawie, należąca do jednej z największych 
międzynarodowych grup budowlanych na świecie w związku z dynamicznym rozwojem 

poszukuje kandydata na stanowisko:

INŻYNIER BUDOWY
Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

 
 prowadzenie budowy 

Wymagania:

 

Oferujemy:

rekrutacja@karmar.com.pl

Perfect Properties Sp. z o.o.

 
 
 

Jakością ISO 9001:2008 od 2003 roku

Agent Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Wymagania:

Oferujemy:

 

a.bienkowska@perfectproperties.pl
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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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