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Pierwszy kwartał roku to czas rozliczeń z Urzędem Skar-
bowym. W bieżącym roku po raz pierwszy złożymy deklarację 
PIT-39. By dowiedzieć się więcej o zasadach rozliczeń sprze-
daży nieruchomości, warto sięgnąć po aktualność prawną. 

W ostatnim czasie wiele emocji budził Zakrzówek. Na tym 
obszarze planowano bowiem utworzenie zespołu przyrodni-
czo-krajobrazowego. Krakowscy radni zadecydowali jednak, 
że zespół ten nie powstanie. Więcej na ten temat można prze-
czytać w aktualnym wydaniu dwutygodnika.

Ponadto w numerze znajdą Państwo raport podsumowujący 
2009 rok na warszawskim rynku nieruchomości, najświeższe 
informacje dotyczące kompleksu biurowego Quattro Business 
Park oraz wieści z Zabłocia, będącego jednym z najdynamicz-
niej rozwijających się obszarów Krakowa. W nowym cyklu 
„Dzielnice Krakowa” prezentujemy Stare Miasto i inwesty-
cje deweloperskie realizowane na tym obszarze. Polecamy 
również artykuł Eugenii Śleszyńskiej, poruszający kwestie 
gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Zapraszamy do lektury
Redakcja
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W Krakowie „Rodzina na swoim” za 6,5 tys. zł. Ogłoszono 
zaktualizowane stawki wskaźnika maksymalnej ceny m kw. 
mieszkań kwalifikujących się do programu „Rodzina na swoim”. 
Zarówno dla miasta Krakowa, jak i województwa małopolskiego 
wskaźnik ten znacząco wzrósł. Od początku II kw. br. mieszka-
nia, które pod względem cenowym kwalifikują się do programu 
dopłat rządowych, mogą kosztować maksymalnie 6497 zł za m 
kw. Analogiczna wysokość ceny dla mieszkań i domów zlokali-
zowanych na pozostałym obszarze województwa małopolskie-
go to 4875 zł. Tym samym w Krakowie wskaźnik wzrósł o ok. 
450 zł, a w województwie małopolskim – o ponad 80 zł.
Planują miejsca na wybiegi dla psów. Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu (ZIKiT) zbiera opinie mieszkańców w 
sprawie miejsc i zasad funkcjonowania wybiegów dla psów. Pla-
nowane jest wyznaczenie na terenie Krakowa miejsc, gdzie wła-
ściciele czworonogów będą mogli wyprowadzać psy bez kon-
fliktu z innymi osobami korzystającymi z terenów spacerowych, 
w szczególności z dziećmi, starszymi oraz osobami uprawiają-
cymi sport. W ramach akcji zgłaszania miejsc, w których po-
winny zostać zorganizowane wybiegi dla psów, do ZIKiT wpły-
nęło już kilkadziesiąt propozycji. Największe zainteresowanie 
właścicieli psów skupiło się wokół Parku Lotników Polskich. 
Często wskazywane jest też lotnisko w Czyżynach i tereny są-
siadujące z Al. Pokoju. Akcja zbierania opinii mieszkańców na 
temat wybiegów dla czworonogów realizowana jest w ramach 
społecznej kampanii na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania zwierząt do-
mowych, a w szczególności psów, zainaugurowanej w połowie 
czerwca 2009 r.
100-lecie Krowodrzy w Krakowie. Dzielnica V świętuje w 
tym roku 100-lecie przyłączenia wsi Krowodrza do Krakowa. 
W 1910 r. Krowodrza stała się jedną z 10 nowych dzielnic mia-
sta. Główne uroczystości związane z tym wydarzeniem odby-
ły się 1 kwietnia. Krowodrza to dawne przedmieścia Krakowa, 
które niegdyś były częścią Kleparza. W miarę rozwoju miasta 
przedmieście stawało się jedną z bardziej uprzemysłowionych 
części Krakowa. 1 kwietnia 1910 r. Krowodrza została włączona 
do Krakowa. Liczyła wtedy 5583 mieszkańców. 
W Noc Muzeów zobaczymy podziemny Rynek. Już 14 maja 
w Noc Muzeów będzie można zobaczyć, jak postępują prace 
w podziemiach Rynku Głównego. Jak zapowiada wykonaw-
ca, ekspozycja muzealna zostanie uruchomiona pod koniec 
wakacji. Kilkanaście dni temu zebrał się zespół ekspertów ds. 
koordynacji i nadzoru prac konserwatorskich, który przeanali-
zował stan realizacji inwestycji w podziemiach Rynku Głów-
nego i piwnicach Sukiennic. Eksperci przedstawili wytyczne 
do prowadzonych tam prac wykończeniowych. Aktualny stan 
inwestycji gwarantuje, że uruchomienie muzeum nastąpi na 
przełomie sierpnia i września tego roku – poinformował Mi-
chał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 
Prace adaptacyjne w podziemiach Rynku Głównego realizuje 
konsorcjum firm w składzie: PRZ Kraków S.A., BYCZBUD, 
ZIS-TECHNIKA, „Kasperczyk” oraz „Drabczyński”. Przy oka-
zji remontowane są parter i podziemia Sukiennic. Zagospoda-
rowanie na potrzeby muzealne podziemi Rynku Głównego jako 
projektu pod nazwą „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa 
– szlak turystyczny po podziemiach Rynku” znalazło się w wy-
kazie projektów kluczowych dla kraju, ogłoszonym przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że uzyska on 
unijne dofinansowanie. Wartość projektu to 38 mln zł, a kwota 
dofinansowania – 16 mln zł.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 65/A/NBP/2010 na dzień 02.04.2010
1 USD 2,8426
1 EUR 3,8515
1 CHF 2,6886
1 GBP 4,3363
1 UAH 0,3587
1 CZK 0,1520
1 RUB 0,0972

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 06.04.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 06.04.2010; 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 06.04.2010, 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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Uproszczone procedury przestrzenne. Senat przyjął 26 mar-
ca ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ustawa 
określa zasady dostępu do usług danych przestrzennych. Usługi 
wyszukiwania, przeglądania oraz pobierania zbiorów danych lub 
ich części, a także ich przekształcania mają być powszechnie do-
stępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp 
do zbiorów i usług danych przestrzennych nie będzie dotyczył 
m.in. danych uznanych za niejawne. Wyszukiwanie, wyświetla-
nie zawartości oraz przeglądanie zbiorów danych będzie nieod-
płatne, natomiast ich pobieranie, kopiowanie oraz przekształca-
nie – ma podlegać opłatom. W ustawie określono ponadto za-
sady udostępniania zbiorów oraz usług danych przestrzennych 
organom administracji z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz instytucjom i organom Unii. Nowe przepisy 
ułatwią życie wszystkim tym, którzy planują budowę domu lub 
doprowadzenie kanalizacji do budynku.
Mniej oddanych mieszkań w lutym. W ciągu dwóch pierw-
szych miesięcy 2010 r. oddano do użytkowania 21 697 miesz-
kań, czyli o prawie 32 proc. mniej niż w analogicznym okresie 
2009 r. Według danych GUS-u najwięcej mieszkań zostało wy-
budowanych przez inwestorów indywidualnych, którzy oddali 
w lutym do użytkowania 5356 lokali mieszkalnych. Mieszka-
nia z tego segmentu stanowią ponad połowę spośród wszyst-
kich lokali oddanych do użytkowania. Udział deweloperów w 
liczbie oddanych mieszkań od początku roku wyniósł ponad 37 
proc. W lutym deweloperzy oddali 3896 mieszkań. Spółdzielnie 
mieszkaniowe w okresie styczeń – luty 2010 r. oddały do użyt-
kowania o 10,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Całkowita 
liczba mieszkań, jakie zostały oddane do użytkowania w tym 
segmencie w lutym to 212. Liczba lokali oddanych do użytko-
wania z grupy mieszkań komunalnych, społeczno-czynszowych 
i zakładowych wyniosła zaś 552. Od początku 2010 r. oddano o 
24,7 proc. mniej mieszkań z tej grupy niż rok temu.
Stopy na rekordowo niskim poziomie. Stopy procentowe pozo-
staną na niezmienionym poziomie – zdecydowała Rada Polityki 
Pieniężnej obradująca w dniach 30-31 marca. Główna stopa pro-
centowa NBP – referencyjna – nadal wynosi 3,5 proc., lombar-
dowa – 5 proc., depozytowa – 2 proc., redyskonta weksli – 3,75 
proc., a dyskonta weksli (obowiązująca od 1 stycznia 2010 r.) 
– 4 proc. Rada oceniła, że prawdopodobieństwo ukształtowania 
się inflacji w średnim okresie poniżej lub powyżej celu inflacyj-
nego jest zbliżone. Istotnym czynnikiem niepewności mogącym 
wpłynąć na tę ocenę są efekty dotychczasowego prowadzenia, a 
także przewidywanych zmian ekspansywnej polityki makroeko-
nomicznej za granicą – podkreśliła Rada w komunikacie przed-
stawionym na konferencji prasowej po jej posiedzeniu. Ostatnio 
publikowane wyniki gospodarki sugerują, że I kwartał był nieco 
słabszy, niż wcześniej oczekiwano.
Legalizacja samowoli budowlanych. Zgodnie z przyjętą przez 
Senat nowelizacją prawa budowlanego, data wydania warunków 
zabudowy działki nie ma już znaczenia przy legalizacji samo-
woli budowlanych. Wystarczy bowiem, że właściciel samowoli 
posiada taką decyzję w chwili złożenia wniosku o legalizację sa-
mowoli. Jest to istotna zmiana dla właścicieli samowoli budow-
lanych położonych na działkach, które nie są objęte miejscowy-
mi planami zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas – z 
racji tego, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast nie 
chcieli wydawać decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów, 
które choćby w części już istniały w danym miejscu – właścicie-
le samowoli nie mieli szans na ich legalizację. 

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 06.04.2010, 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 06.04.2010, 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 06.04.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,55 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,51
Olej napędowy  4,04
(dane na dzień 06.04.2010, 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 06.04.2010, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy - dla Krakowa: 6055 zł/m2 

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

Wartość wskaźnika podaje wojewoda.

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

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 5,02 zł/m3.

Z kraju

Niezbędnik jest zestawem wskaźników i cen, które obrazują stan gospodarki i mogą być wykorzy-
stywane przez naszych Czytelników. W wypadku użycia tych danych w oficjalnych dokumentach 
i opracowaniach należy uzyskać potwierdzenie w instytucjach udostępniających wyżej wymienione 
informacje.
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Ściegiennego (Prokocim)
4 pokoje, 56 m kw.

380 000 PLN

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

254 000 PLN

ul. Chełmońskiego (Azory)
3 pokoje. 54 m kw.

330 000 PLN

ul. Cegielniana (Łagiewniki)
3 pokoje, 60 m kw.

320 000 PLN

ul. Bartla (Kliny Borkowskie)
3 pokoje, 70 m kw.

499 000 PLN

ul. Bratysławska (Prądnik Biały)
4 pokoje. 106 m kw.

980 000 PLN

ul. Kochanowskiego (Stare Miasto)
2 pokoje. 60 m kw.

510 000 PLN

ul. Chmieleniec (Ruczaj)
3 pokoje, 69 m kw.

479 500 PLN

ul. Gromady Grudziąż  
(Wola Duchacka)

2 pokoje, 36 m kw.
252 500 PLN

ul. Borsucza (Łagiewniki)
3 pokoje, 58 m kw.

375 000 PLN

ul. Piltza Jana (Ruczaj)
2 pokoje, 52 m kw.

310 000 PLN

ul. Sas-Zubrzyckiego  
(Wola Duchacka)

2 pokoje, 50 m kw.
240 000 PLN
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Obozowa (Ruczaj)
3 pokoje, 68 m kw.

499 000 PLN  

ul. Kazimierza Wielkiego (Łobzów)
2 pokoje, 63 m kw.

480 000 PLN

ul. Rogatka (Stare Miasto)
3 pokoje, 110 m kw.

940 000 PLN

ul. Grzegórzecka (Grzegórzki)
2 pokoje, 48 m kw.

446 000 PLN

ul. Kordiana (Kurdwanów)
3 pokoje. 70 m kw.

460 000 PLN

ul. Bratysławska (Prądnik Biały)
2 pokoje, 56 m kw.

448 000 PLN

ul. Krasińskiego (Stare Miasto)
2 pokoje, 55 m kw.

375 000 PLN

ul. Krakowska (Kazimierz)
2 pokoje, 65 m kw.

468 000 PLN

ul. Bobrzyńskiego (Ruczaj)
2 pokoje, 56 m kw.

425 000 PLN

ul. Sądowa (Grzegórzki)
3 pokoje, 62 m kw.

450 000 PLN

ul. Francesco Nullo (Grzegórzki)
2 pokoje, 48 m kw.

385 000 PLN

ul. Kuźnicy Kołątajowskiej  
(Prądnik Biały)

3 pokoje, 74 m kw.
470 000 PLN
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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 

865 000 PLN

Olszanica
Luksusowy 400 m2

2 450 000 PLN

Woronicza (Prądnik Biały)
2-piętrowy 360 m2

1 850 000 PLN

Bibice
147 m2, pięknie wykończony

865 000 PLN

Solskiego (Żabiniec)
64 m2, 3 pokoje
585 000 PLN

Monte Cassino (Dębniki)
78 m2, 3 pokoje
659 000 PLN

Kuźnicy Kołłątajowskiej 
(Prądnik Biały)
68 m2, 3 pokoje
530 000 PLN

Ostatnia (Grzegórzki)
62 m2, 3 pokoje
535 000 PLN

Nuszkiewicza (Prądnik Biały) 
dwupoziomowe 90 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

Felicjanek (Stare Miasto)
dwupoz. apartament 90 m2,

3 pokoje 
1 305 000 PLN

Wielicka 40 a
Inwestycyjna pod  

zab. wielorodzinną  
i komercyjną

5 500 000 PLN

Barska 7 a
Inwestycyjna pod  

zab. wielorodzinną
6 000 000 PLN

Gołuchowice  
(gm. Skawina)  

24 a działka
324 000 PLN

Dąbie 30 a
budowlana/ 
komercyjna

600 000 PLN

Brzesko 27 a
budowlana/inwestycyjna 

przy głównej trasie  
Kraków-Tarnów
700 000 PLN

MAGIEROWSKA
nieruchomości
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CHEŁMSKA – okolice - BH654
Działka budowlana o pow. 707 m2 (w tym droga 22 m2) w kształ-
cie prostokąta. Działka pusta, o południowo-zachodnim nachyleniu. 
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Chełm 
- Zakamycze II działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną w wolno stojącym układzie budynków. Dojazd 
drogą utwardzoną.
Cena: 530.250 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

KRYSPINÓW - BH659
Działka pow. 3100 m2 z pozwoleniem na budowę 2 budynków 

mieszkalnych o łącznej pow. uż. 321,8 m2. Działka płaska 
o wym. 27x110 m. Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz na 

sąsiednich działkach. Dojazd drogą asfaltową, ok. 100 m drogą 
betonową. W sąsiedztwie nowa zabudowa. Widok na klasztor 
w Tyńcu, klasztor Kamedułów na Bielanach i Las Wolski. Do 
centrum Krakowa ok. 11 km. Bardzo dobra infrastruktura.

Cena: 300.000 zł

RAKÓW, KRÓLOWEJ JADWIGI - BH658
Dom w zabudowie bliźniaczej o pow. ok. 200 m2 usytuowany na 
działce 321 m2 na Woli Justowskiej. Budynek z lat 80., dwupię-
trowy, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Na parterze: 

3 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, garaż. Na I piętrze: 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Na II piętrze: 3 pokoje, kuchnia, 

łazienka, przedpokój. Widokowe i przestronne tarasy i balkony. Dom 
wymaga odświeżenia/remontu.

Cena: 1 290.000 zł

ZAKAMYCZE – okolice - BH649
Działka budowlana o pow. 850 m2, teren płaski w kształcie prosto-

kąta o wymiarach 20,9 x 49,7 m z możliwością wybudowania domu 
o pow. 127 m2. Działka objęta miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego “Chełm - Zakamycze II”. Media w drodze. 
Dojazd drogą asfaltową i częściowo drogą utwardzoną.

Cena: 484.500 zł

RZEPICHY – okolice – BH656
Widokowa działka w drugiej linii zabudowy o pow. 1243 m2, poło-

żona w okolicy ul. Rzepichy. Działka o lekkim nachyleniu w kierunku 
południowo-zach. Media na działce. Kanalizacja do podciągnięcia 

200 m. Dojazd drogą utwardzoną. Brak miejscowego planu zagospo-
darowania, w okolicy nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Cena: 1.000.000 zł

KRAKÓW, AL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO - BH645
Piękne, stylowe mieszkanie dla koneserów usytuowane na 5 piętrze 
w kamienicy przedwojennej. Powierzchnia 52,5 m2, w tym: kuchnia 

– umeblowana i wyposażona, pokój dzienny, sypialnia, łazienka – 
wyposażona, przedpokój. Mieszkanie w bardzo dobrym standardzie 
wykończenia. W budynku winda. Świeżo wyremontowana, zadbana 
klatka schodowa. Z okien piękny widok na Wawel i krakowski rynek. 

Tylko kilka minut pieszo do Rynku Głównego. 
Cena: 426.000 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”

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ

CENA: 466 000 zł + 7% VAT

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
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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: 510-180-028 , KONTAKT: 510-180-034

GOTOWY DO ODBIORU NATYCHMIAST- OSTATNI DOM

TOMASZOWICE,  
gm. Wielka Wieś,

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

CENA: 140.000 zł. 
BNP- 1673

KONTAKT: 510-259-399

TOMASZOWICE,  
gm. Wielka Wieś,

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

grunty budowlane
CENA: 220.000 zł

BNP- 1672
KONTAKT: 510-259-399

ZABIERZÓW, ul. Rodziny Poganów
Pojedyncze działki widokowe o pow.  

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

z użytkowym poddaszem. Media w zasięgu 
inwestycji. SUPER PROMOCJA 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 LUB DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ BUDYNKU BIUROWEGO”
„KUPIMY ZA GOTÓWKĘ GARSONIERY, JEDNOPOKOJOWE OD 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

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, o pow. 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

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
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W Y B R A N E  O F E R T Y

SPRZEDAŻ:
ZWIERZYNIECKA – pow. 46 m2, living room otwarty na kuchnię, sypialnia, 
łazienka. Cena 559.000 PLN
LUDWINÓW – nowe mieszkanie o pow. 94 m2, na II piętrze w eleganckim apar-
tamentowcu, trzy duże pokoje, kuchnia, łazienka, osobno wc, taras, winda. Cena 
680.000 PLN OF.3/102
RADZIWIŁŁOWSKA – mieszkanie 1-pokojowe z oddzielną kuchnią i łazienką,  
o łącznej pow. 36 m2, po remoncie, dodatkowo antresola ok. 10 m2.  
Cena 375.000 PLN. OF.1/014
SŁAWKOWSKA – 1-pokojowe mieszkanie o pow. 35 m2, po remoncie, w zabyt-
kowej kamienicy (możliwość dokupienia strychu do adaptacji). Cena 595.000 PLN 
OF. 1/022
KROWODERSKA – 4-pokojowe mieszkanie w eleganckiej kamienicy art. deco na II 
piętrze, rozkładowe, loggia z widokiem na ogrody, balkon, łazienka, parkiety, piękna 
stolarka drzwiowa, hip. Cena 1.200.000 PLN
ŁOBZOWSKA – 4-pokojowe mieszkanie na I piętrze, pow.102 m2, w zabytkowej 
kamienicy w pobliżu Plant, oryginalna aranżacja wnętrz, przestronne pokoje, 
osobno łazienka i wc, balkon. Cena 897.000 PLN OF.4/65

SŁAWKOWSKA – poddasze o pow. ok. 156 m2 (+ antresola ok. 100 m2), do adap-
tacji i własnej aranżacji, w zabytkowej kamienicy. Cena 1.200.000 PLN 
WOLA JUSTOWSKA – okolice Parku Decjusza, kameralne ogrodzone osiedle, 
nowy 3-pok. apartament, z dużym balkonem, na I piętrze, 86 m2, wysoki standard 
wykończenia wg indywidualnego projektu, salon połączony z kuchnią przesuwanymi 
drzwiami z matowanego szkła, garaż, winda, pom. gospodarcze. Cena 1.050.000 PLN 

NAJEM:
ul. Sienkiewicza – 2 pokoje z jasną kuchnią połączoną z jadalnią, umeblowanie i 
wyposażenie w stylu włoskim, pow.78 m2, IV p., winda. Cena 2200 PLN + media
ul. Westerplatte – elegancki apartament o pow. 130 m2, 3 pokoje, 2 łazienki.  
Cena 800 EURO + media
ul. Kalwaryjska – lokal o pow. 60 m2 w budynku klasy A, na mieszkanie lub biuro, 
na IV piętrze, klimatyzacja, własne c.o., winda, możliwość dowolnej aranżacji 
wnętrz. Cena 65 zł/m2

ul. Kazimierza Wielkiego – 2 pokoje, 57 m2, wysoki standard, ochrona.  
Cena 1400 zł + opłaty 450 zł

M I E S Z K A N I A  W  C E N T R U M

O F E R T Y  B I Z N E S O W E

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ:

TRZYPOKOJOWE:

KROKUSOWA 65 m2 0/3 SPŁ. 450 000 PLN OF. 3/008
WIELICKA 60 m2 8/10 SPŁ. 400 000 PLN OF. 3/082
MONTE CASINO 76 m2 3/6 HIP. 720 000 PLN OF. 3/086
KROWODERSKA 86 m2 1/4 udz. HIP. 575 000 PLN OF. 3/099

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:

DŁUGA 142 m2 2/5 HIP. 1 430 000 PLN OF. 4/059
BARSKA 81 m2 0/3 HIP. 600 000 PLN OF. 4/060
ŻYTNIA 72 m2  1/11 HIP. 420 000 PLN OF. 4/063
KROWODERSKA 122 m2 2/4 HIP. 1 200 000 PLN OF. 4/099

LOKALE − NAJEM:
KALWARYJSKA – lokal o pow. ok. 120 m2, parter, 
witryna. Cena 10.500 PLN brutto
ŚW. TOMASZA – lokal o pow.: parter – 12 m2, piwnica 
– 150 m2. Cena 14.000 PLN netto/m-c OF. L/047 
Ok. RYNKU GŁÓWNEGO – lokal handlowy z witryną 
o pow. 14 m2. Cena 4200 PLN netto/m-c OF. L/101
Ok. KLEPARZA – lokal frontowy 230 m2.  
Cena 16.000 PLN brutto/m-c
Ok. RYNKU GŁÓWNEGO – lokal handlowy w dużej sie-
ni zabytkowej kamienicy, o pow. 50 m2. Cena 3500 PLN
DIETLA – frontowy lokal handlowo-usługowy z witry-
ną, o pow. 100 m2 (konieczność połączenia dwóch 
lokali). Cena 8000 PLN 
KAZIMIERZ, SZEROKA – duże (113 m2) mieszkanie 
na poddaszu, z osobnym wejściem, 4 pokoje + kuchnia, 
własne c.o., idealne na HOSTEL. Cena 50 PLN/m2

LOKALE − SPRZEDAŻ
OK. RYNKU – pow. 520 m2, wszystkie odbiory i 
zezwolenia na gastronomię. Cena 8.000.000 PLN, 
możliwość najmu. OF. L/084 
KAZIMIERZ – lokal użytk. pow. ok. 30 m2, parter, front, 
odnowiona kamienica. Cena 270.000 PLN OF.L/O50
KAZIMIERZ – lokal użytkowy o pow. 130 m2, parter w 
odnowionej kamienicy. Cena 970.000 PLN OF.L/051 
GRZEGÓRZECKA – frontowy lokal handlowy o pow. 
47 m2 – 1 sala, zaplecze z aneksem, wc. Lokal po 
remoncie. Cena 540.000 PLN OF. L/038
DŁUGA – lokal handl.-usług., pow. 58 m2, w oficynie. 
Cena 812.000 PLN. OF. L/040 

OFERTA SPECJALNA
Działka w samym centrum Krakowa !!!
Projekt na hotel wraz z Multikinem i centrum 
konferencyjnym. Aktualne pozwolenie na budowę. 
Cena 25.000.000 PLN

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Centrum PODGÓRZA – dochodowy biurowiec o pow. 
1380 m2 z parkingiem na 8,5 a działce, wys. standard. 
Cena 10.500.000 PLN OF. K/002 
ok. RYNKU GŁÓWNEGO – działka 2,2 a, kamieniczka o 
pow. całkowitej 550 m2 + zgoda na odbudowanie oficyny 
100 m2, po remoncie, wolna. Cena 8.200.000 PLN
ok. SKAWIŃSKIEJ – kamienica z 1932 r. o pow. 650 m2, 
5 kondygnacji, 11 mieszkań, z czego 7 wolnych. 2 lokale 
na parterze z witrynami. Cena 3.200.000 PLN OF. K/004 
KRASICKIEGO – 353 m2, dz. 2 a, 3 kondygnacje, wol-
ne: 2 lokale użytkowe, 5 mieszkań, strych, 4 lokale na 
przydziałach. Cena 2.100.000 PLN OF. L/005
ok. PLANT i UJ – do sprzedania kamienica o pow. 
1649,71 m2 , piwnice + 3 kondygnacje nadziemne + 
strych Cena 12.500 000 PLN OF. K/009
WIELICZKA – OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
Domy w zabudowie szeregowej, o powierzchni 130 m2, 
jednopiętrowe, z garażem i ogródkiem
Cena 449.000 PLN brutto

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków, Centrum – działka o pow. 82 a, z zezwoleniem 
na budowę hotelu wraz z obiektami towarzyszącymi 
Cena 32.000.000 PLN 

www.interwest.pl www.interwestkrakow.gratka.plbiuro@interwest.pllicencja zawodowa nr 696
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JEDNOPOKOJOWE: 

UGOREK 20 m2 3/10 HIP. 145 000 PLN OF. 1/006
ALEKSANDRY 22 m2 10/10 SPŁ. 185 000 PLN OF. 1/018 
NA STOKU 26 m2 1/2 SPŁ. 169 000 PLN OF. 1/039
!!!TELIMENY 28 m2 1/4 SPŁ. 165 000 PLN OF. 1/099

DWUPOKOJOWE:

WLOTOWA 34 m2 0/4 ogr. SPŁ. 190 000 PLN OF. 2/099
KAZIMIERZ 35 m2 1/4 HIP. 281 000 PLN OF. 2/102
PIASTOWSKA 46 m2 2/4 HIP. 280 000 PLN OF. 2/103
KURDWANÓW 52 m2 3/4 HIP. 350 000 PLN OF. 2/101

Kraków, ul. Radzikowskiego – działka o pow. 10 a, 
z prawomocnym WZ na budynek wielorodzinny lub 
budynek biurowy, 2110 PUM. Cena 2.100.000 PLN 
netto, do niewielkiej negocjacji 
Kraków, ok. ul. Bieżanowskiej – 30 a pod budow-
nictwo szeregowe, WZ na 2100 PUM, projekt na dwa 
budynki, mieszkania od 53 do 80 m2.  
Cena 2.200.000 PLN
Kraków, ŻABINIEC – ok. 36 000 m2 PUM.  
Biuro przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków, ok. GALERII KAZIMIERZ – 40 a pod budow-
nictwo wielorodzinne mieszkaniowe, WZ złożone na 
6500 PUM. Biuro przyjmuje oferty zakupu nierucho-
mości.
Kraków, BONARKA – ok. 30 a pod biurowiec, hotel 
ok. 12500 m2 PUM. Cena 18.000.000 PLN 
Kraków, centrum Podgórza – działka częściowo 
zabudowana, z aktualnym pozwoleniem na budowę 
17 mieszkań o pow. 34–84 m2 + lokale handlowe i 12 
miejsc parkingowych. Cena 2.100.000 PLN

Kraków – Wola Justowska 
Przestawiamy wyjątkową okazję zakupu nieru-
chomości w atrakcyjnej lokalizacji i cenie !!!
Działka o pow. 8 a. Willa o pow. mieszkalnej 
400 m2, w tym (II poziom) kuchnia, jadalnia, 
salon kominkiem, 3 sypialnie i oranżeria.  
Na I poziomie garaże, pralnia i część rekreacyj-
no-mieszkalna. Do odnowienia 
Cena 2.350.000 PLN

 ! ! ! NOWE MIESZKANIA – SPRZEDAŻ BEZPROWIZYJNA ! ! !
APARTAMENTY POD ZAMKIEM

Nowa inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie – III kw. 2010 r. Doskonała 
lokalizacja w okolicach Lasku Wolskiego i Zamku w Przegorzałach. Kameralna 
inwestycja, budynki otoczone zielenią, wykonane z najwyższej jakości materiałów, 
doskonale skomunikowane z centrum miasta. Apartamenty od 70 m2 do 102 m2, 
przestronne, doświetlone, funkcjonalne, zaprojektowane z możliwością wyboru 
aranżacji wnętrz, posiadające duży, wygodny i zadaszony taras. Do każdego loka-
lu przypisany jest garaż i duże pomieszczenie gospodarcze. Ceny od 8200 zł/m2.

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:
ok. ŚWIĄTNIKI GÓRNE – piękna, widokowa działka budowlana o pow. 20 a, 
dojazd drogą asfaltową, uzbrojenie w granicy działki. Cena 20.000 PLN/a
ok. DUNAJCA, Tylmanowa – działka o pow. 30 a, rolna w trakcie przekwalifikow-
ania na budowlaną. Cena 4000 PLN/a
PORONIN – atrakcyjna działka bud.-rolna o pow. 93 a, z rozpoczętą budową domu, 
w otoczeniu terenów rekreacyjnych i zab. willowej. Doskonała lokalizacja, blisko 
centrum miasta, 500 m do „Zakopianki” i 5 km do Zakopanego. Cena 693.000 PLN
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE – dz. o pow. 46 a, PZP przewiduje 3 bliźniaki 
lub 4 domki jednorodzinne, media w drodze. Cena 15.000 PLN/a OF. DZ/077
WIĘCKOWICE k. Zabierzowa – 4 działki po 20 a. Cena 20 000 PLN/a OF. DZ/087
CZERWIENNE k. Zakopanego – pow. 4500 m2, budowlana w 3/5, projekt na dom 
wielorodzinny. Cena 300 PLN/m2 OF. DZ/080

POSZUKUJEMY MAŁYCH MIESZKAŃ
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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
32,6 m2 - Kazimierz - I/II, do remontu - 259 000 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 - 300 000 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 pokoje – 410 000 zł

2 – pokojowe
36,5 m2 - rejon Siewnej - I/II, NOWE, balkon - 280 000 zł
37,4 m2 - rejon Siewnej - 0/II, NOWE - 270 000 zł
41,7 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, do wykończenia - 359 000 zł
42 m2 p.c.+ komórka lokatorska - ul. ks. Turka - IV/IV, 12-letnie, 
przytulne, ładne - 275 000 zł
44 m2 - ul. św. Filipa - III/III, NOWE, na poddaszu - 430 000 zł
45,7 m2 - ul. Głowackiego - I/IV, NOWE, balkon - 432 500 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 395 000 zł
56 m2 - ul. Brodowicza - II/III, balkon - 460 000 zł
56 m2 - ul. Głowackiego - II/IV, 9-letnie, b. ładne, duży balkon - 475 000 zł
57,6 m2 - ul. Chopina - III/III, 2 balkony - 469 000 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 remontu, C.O. nowe - 480 000 zł
86,3 m2 - al. Mickiewicza - II/V, balkon, winda - 680 000 zł

3 – pokojowe
47,5 m2 - os. Podwawelskie ul. Słomiana - IV/IV, k.j., loggia - 330 000 zł
50 m2 - os. Oficerskie ul. Bandurskiego - II/II - 399 000 zł
59,1 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, po remoncie, balkon - 529 000 zł
61,5 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 poddaszu - 
730 810 zł
70,8 m2 p.c. - Salwator - VI/VI, nowy apartament na poddaszu, winda 
- 523 000 zł
78 m2 - rejon Pylnej - 0/III, 10-letnie, 2 balkony - 538 000 zł
86,7 m2 - ul. Głowackiego - I/IV, NOWE, balkon - 691 600 zł
92 m2 - ul. Fieldorfa Nila - VII/VII, nowe, balkon - 599 000 zł

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

Kamienice, udziały, strychy
Dębniki - cała kamienica 394 m2 do rozbudowy - 1 800 000 zł
ul. Rakowicka - cała kamienica 610 m2 - 3 200 000 zł
ul. Berka Joselewicza - strych 102 m2, nad II piętrem - 350 000 zł
ul. Mogilska - strych 130 m2 z WZ na nadbudowę - 200 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą - 400 000 zł
ul. Bonerowska - strych 200 m2, dwupoziomowy nad II piętrem - 780 
000 zł
ok. ul. Paulińskiej - strych 210 m2, nad IV piętrem, z WZ - 470 000 zł
ul. Miodowa - strych 268 m2 nad II piętrem - 1 258 000 zł
ul. Piłsudskiego - strych 326 m2 - 930 000 zł
Kazimierz - strych 300 m2 z pozwoleniem i rozpoczętą budową - 850 000 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 – 1/2 domu, do remontu 
- 350 000 zł, of..DK/211
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła - wolnostojący, 
murowany, do remontu, działka widokowa - 195 000 zł, of.DZ/245
Okleśna 90 m2 + 12 a + stodoła - drewniany dom wolnostojący, do 
generalnego remontu - 70 000 zł, DZ/99
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, 
murowany, do remontu - 250 000 zł, of.DZ/215
Bronowice 100 m2 + poddasze 100 m2 + 4,25 a - atrakcyjny, po gener-
alnym 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 - drewniany, 
wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu  
- 280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy,  
z klimatem, drewniany z bali - 270 000 zł, of.DZ/213
ok. Słomnik ok. 100 m2 + 34 a - murowany, wolnostojący, do niewiel-
kiego remontu - 260 000 zł, of.DZ/235
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 
wolnostojący, parterowy, do niewielkiego remontu - 349 000 zł, of.DZ/221
Łączany gm. Brzeźnica 120 m2 + 7,23 a + 80 m2 bud.gospod. - 
wolnostojący, murowany, po remoncie - 320 000 zł, of.DZ/244
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a - wolnostojący, stan deweloperski, 
wysokiej jakości materiały, widokowa działka - 695 000 zł, of.DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a - stan surowy otwarty z 2009 r., ładny, na atrak-
cyjnej działce - 380 000 zł, of.DZ/247
Tenczynek 140 m2 + 19 a + budynek gospodarczy 84 m2 - murowany, 
wolnostojący, atrakcyjny, w trakcie generalnego remontu - 335 000 zł, 
of.DZ/242
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż - wolnostojący, do wykończenia - 
620 000 zł, of.DZ/195
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła - wolnostojący, po generalnym remon-
cie, do wykończenia - 425 000 zł, of.DZ/216
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż - 7-letni, piękny 
ogród, oczko wodne, stacjonarny grill - 1 450 000 zł, of.DK/193
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, w pięknym ogrodzie, 
monitoring - 890 000 zł, of.DZ/182
Bieżanów 168 m2 z garażem + 5 a - wolnostojący, do remontu  
- 690 000 zł, of.DK/194
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a - wolnostojący, stan dewe-
loperski, 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 deweloper-
ski, widokowa działka - 530 000 zł, of.DZ/236
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona I kondyg-
nacja, działka widokowa - 495 000 zł, of.DZ/201
ok. Paszkówki 230 m2 + 93 a + stodoła - drewniano-murowany, dom 
po remoncie, wyjątkowo urokliwy - 600 000 zł, of.DZ/228
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a - NOWY wolnostojący, atrak-
cyjny, 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 zł, 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

ul. Spacerowa 6,56 a - budowlana - 250 000 zł, of.D/435
Piaski Wielkie 7,3 a - budowlana z WZ, uzbrojona - 380 000 zł, of.D/411
Wola Justowska ul. Rzepichy 7,53 + 9,93 a - widokowe z WZ - 90 000 
zł/a, of.D/404
Korzkiew 8 a - budowlana, uzbrojona, widokowa - 185 000 zł, of.D/446
Giebułtów 8,11 + 8,31 + 9,28 a - budowlane, atrakcyjne, obok siebie - 
23 500 zł + VAT/a, of.D/405
Zagacie 8,6 a - atrakcyjna, położona na leśnej polanie w sąsiedztwie 
nowych domów - 135 000 zł, of.D/450
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a - piękne,widokowe, budowlane, uzbro-
jone - 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, 
of.D/451
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, od.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
Rajsko ul. Osterwy 11,12 a - widokowa, wśród nowo budowanych 
domów – 330 000 zł, of.D/452
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
Bibice 11,85 a - budowlana, uzbrojona, pozwolenie na budowę - wyko-
nane fundamenty - 262 000 zł
Bielany 12 a - ładna, bez WZ - 420 000 zł, of.D/97
Cianowice 12 a - budowlana, z pozwoleniem na budowę, wykonane 
fundamenty - 152 000 zł
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 2 x 13 a - budowlana, widokowa - po 68 000 zł, 
of.D/436
Modlnica 4 x 14 a - budowlane, widokowe - 28 000 zł/a
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 pozwo-
leniem 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  

– 469 000 zł,  
TARABA 12/422 95 18

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

remontu – 270 000 zł, of.DZ/235, 
TARABA 12/422 95 10
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 - 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem

ul. StaSzica 22,65 m2, parter, oficyna, po 
remoncie, 800 zł + opłaty, of.1551

ul. KrowoderSKa, 41,6 m2, umeblowany 
pokój z aneksem kuchennym na poddaszu, 
ogrzewanie własne gazowe, 1400 zł + opłaty, 
of.1550

ul. Karłowicza 51,8 m2, blok z 2002 
roku, wysoki parter, samodzielny, garaż, czę-
ściowo umeblowane, 1850 zł + opłaty

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

ul. StaSzica 72 m2, 3 pokoje, nieumeblo-
wane, 2200 zł + opłaty

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

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

ul. Podwale 105 m2, I piętro, trzy pokoje, 
umeblowana tylko kuchnia, 4000 zł + opłaty

ul. PiJarSKa apartament 107 m2, I piętro, 
wysoki standard, klimatyzacja, alarm, komi-
nek, 5500 zł + opłaty, of.1556

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

Domy - sprzedaż

JerzManowice nowy, oddany do użyt-
kowania dom o pow. całk. 256 m2, częściowo 
wykończony (łazienka, panele), działka 8 a, 
nieogrodzona, ogród do zagospodarowania, 
730 000 zł, of.1541

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

ruczaJ ul. norMandzKa segment w 
zabudowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 
roku, działka 280 m2, 1.285.000 zł, of.1515

Szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. 
użytk. 310 m2 w stanie deweloperskim (po 
remoncie), nadaję się również pod działalność 
usługowo-biurową, dodatkowo na działce stoi 
wolnostojący budynek gospodarczy o pow. 36 
m2, działka 14,69 a, 650.000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
ul. StaSzica 22,65 m2, parter, samodzielna 
oficyna po remoncie generalnym, 800 zł + VAT 22%, 
of.1551

ul. PiJarSKa 70 m2, I piętro, przeznaczenie biuro-
we, 3500 zł + VAT 22%, of.1558

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

reJ. ul. SzlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, po remoncie generalnym, 2200 
zł + VAT 22%

al. PoKoJu 73 m2 + dodatkowo i bezpłatnie antre-
sola 33 m2, I piętro, ochrona 24 h, 4599 zł + VAT 22% 
(cena zawiera już opłaty za media), of.1553

ul. KrólewSKa 79 m2, II piętro z windą, trzy, sa-
modzielne pokoje, duży hol, 2400 zł (nie ma VAT-u)

al. PoKoJu 98 m2 + dodatkowo i bezpłatnie antre-
sola 12 m2, I piętro, ochrona 24 h, 6174 zł + VAT 22% 
(cena zawiera już opłaty za media), of.1554

ul. PIjArSkA 120 m2, I piętro, przeznaczenie biuro-
we, 6000 zł + VAT 22%, of.1557

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

reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 powierzchni han-
dlowo – usługowo - biurowej, parter, witryna, „open 
space”, do wykończenia, 50 zł/m2 + VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna

azory – ul. M. JareMy pokój z ciemną 
kuchnią o pow. 25,25 m2, położony na II 
piętrze w IV- piętrowym budynku, mieszka-
nie do remontu, blok ocieplony, czysta klatka, 
własność hipoteczna, 185.000 zł, of.1555 

olSza – ul. MłyŃSKa Boczna zadba-
na, czysta garsoniera o pow. 23,8 m2, położona 
na III piętrze w IV-piętrowym budynku, 
aneks kuchenny w przedpokoju, okno PCV, 
parkiety, własność – spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu, wolne od zaraz, 189.000 
zł, of.1559

radziKowSKiego dwupoziomowy lokal 
biurowy z 2001 roku o pow. 190 m2, 800.000 zł

KoBylany gM. zaBierzów budowlana 
działka dla konesera o pow. 20,95 a położona 
pośród drzew, na działce stary sad, dojazd od 
drogi asfaltowej ostatnie 150 m drogą utwar-
dzoną przez las, 600.000 zł, of.1548

olSzanica działka o pow. 1997 m2 z de-
cyzją WZ dla zabudowy bliźniaczej (maksy-
malnie 4 bliźniaki), dojazd drogą asfaltową, 
wszystkie media w drodze, 1.150.000 zł

Grunty

KoBylany gM. zaBierzów budowlana działka 
dla konesera w otoczeniu lasu, pow. 20,95 a, wymiary 
ok. 48 x 42 m, 600.000 zł, of.1548

KraKów – BoreK FałęcKi rej. ul. Sielskiej, pow. 
11,33 a, klasyfikacja gruntu - B, 70.000 zł/a

Siedlec gM. KrzeSzowice działka o łącznej 
pow. 57 a obejmującą trzy wydzielone geodezyjnie 
działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzin-
ne, dojazd drogą asfaltową z dwóch stron , wystawa 
południowa, media w drodze, 18.500 zł/a, of.1517

Bronowice Małe ul. ŻeleŃSKiego działka 
o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ pod 
budownictwo wielorodzinne, PuM ok. 1360 m2, 
2.300.000 zł

olSzanica działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ dla 
zabudowy bliźniaczej (ok. 800 m2 PuM-u), 1.150.000 zł

Szczyglice gm. Zabierzów 19 a, wydana decyzja 
WZ dla dwóch domów w zabudowie bliźniaczej, 
500.000 zł

PiSary gM. zaBierzów dwie działki o pow.  
11,75 a (każda), wymiary: 25 x 46 m, przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe,  
160.000 zł (za jedną działkę), of.1513

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

inne - sprzedaż

cegielniana paroletni, dochodowy obiekt 
biurowo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 17,8 a, 
12.5000.000 zł + VAT 22%, of. 1537

radziKowSKiego dwupoziomowy lokal biuro-
wy o pow. 190 m2, 800.000zł

radziKowSKiego działa 1454 m2 ze starym 
domem przeznaczonym do przebudowy, 900.000 zł

Mieszkania – sprzedaż

ul. PoMorSKa garsoniera 17,59 m2, wysoki parter, 
ogrzewanie MPEC, idealne na biuro lub do mieszka-
nia, 185.000 zł, of.1546

olSza ul. MłyŃSKa Boczna garsoniera  
23,8 m2, III/IV, 189.000 zł, of.1559

azory ul. JareMy pokój z ciemną kuchnią o 
pow. 25,25 m2, II/IV, 185.000 zł, of.1555

MazowiecKa 90 m2, trzy pokoje po remoncie,  
III piętro w kamienicy, ogrzewanie MPEC, 710.000 zł, 
of.1549

ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony aparta-
ment o pow. 98,8 m2, X piętro, 1.125.000 zł

ul. KochanowSKiego 148 m2, II piętro, dwa 
wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 1.690.000 zł, 
of.1526
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AL. KIJOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe w stanie idealnym 
o pow. 34 m2, w nowoczesnym budynku 
z monitoringiem i podziemnym park-
ingiem. Mieszkanie w pełni umeblowane i 
wyposażone.
CENA: 310 000 zł

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

WILLA AWANGARDA
Nowa inwestycja
Mieszkania: 57 - 114 m2
CENA: 7490 - 8990 zł/m2
0% PROWIZJI

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

KRAKÓW, KAZIMIERZ
Atrakcyjny, frontowy lokal usługowo – 
handlowo – gastronomiczny o pow. 102 m2. 
Miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu 
pieszych. Naprzeciwko 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

UL. ŚCIEGIENNEGO (PROKOCIM)
4 pokoje, 56 m2

CENA: 380 000 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

KRAKÓW, UL.FRIEDLEINA
WYNAJEM
36 m2, 2 pokoje + osobna kuchnia po kompleksowym 
remoncie, nowoczesne, umeblowane
CENA: 1200 zł/m-c

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

UL. BARTLA (KLINY BORKOWSKIE)
3 pokoje, 70 m2
CENA: 499 000 zł

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

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

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

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
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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

OLSZA – ul. MŁYŃSKA BOCZNA
zadbana, czysta garsoniera o pow. 23,8 m2, położona 
na III piętrze w IV-piętrowym budynku, aneks kuchenny 
w przedpokoju, okno PCV, parkiety, własność – spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, wolne od zaraz
CENA: 189 000zł, of.1559

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

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

AZORY – ul. M. JAREMY
pokój z ciemną kuchnią o pow. 25,25 m2, położony na II piętrze 

w IV- piętrowym budynku, mieszkanie do remontu, blok ocieplony, 
czysta klatka, własność hipoteczna, of. 1555

CENA: 185.000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon&Webster

Tel. (12) 632-25-38

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

DębnikiQQ , 90 m2, przestronne, funkcjonalne miesz-
kanie z dużym balkonem. Istnieje możliwość 
wykończenia według indywidualnej aranżacji 
wnętrza. Osiedle jest ładnie zagospodarowane 
(ogródki, plac zabaw itp.), ogrodzone, monitoro-
wane. Na osiedlu znajduje się przedszkole, blisko 
sklepy, szkoła. Cena 539.000 zł. Tel. 501-854-818, 
e-mail: j.gonet@interia.pl

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

Kraków, Bronowice, QQ 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. ChmieleniecQQ , Ruczaj, 53,5 m2, dwupo-
kojowe, własnościowe (księga wieczysta). Czynsz 
miesięczny – 290 zł (woda, ogrzewanie, śmieci, 
administracja). Indywidualne opomiarowanie 
(woda i ciepło). Kuchnia elektryczna. Dwie szafy 
wnękowe: jedna w przedpokoju, druga w sypialni 

(Komandor). Cena 379.000 zł. Tel. 604-638-732, 
e-mail: mariusz.s.w@gmail.com 

Kraków, ul. CybulskiegoQQ , Stare Miasto, 45 m2, 
III piętro w apartamentowcu, wideodomofon, 
winda. Budynek chroniony, wysoki standard wy-
kończenia, drzwi antywłamaniowe, mieszkanie 
jest wykończone wg projektu architekta wnętrz, 
parkiety, gresy polerowane. Aneks kuchenny jest w 
pełni wyposażony w meble i zabudowane sprzęty 
AGD. Cena 540.000 zł. Tel. 600-703-200, e-mail: 
rentalent.krakow@yahoo.pl

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

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

Kraków, ok. ul. Długiej, QQ 225 m2, piętro kamienicy 
i strych, III piętro, wydzielone hipotecznie, puste. 
Cena 1.550.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. GryczanaQQ , Tonie, 33 m2, pokój po-
łączony z kuchnią (ok. 23 m2), WC, przedpokój i 

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

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

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

B.N. Północ
Tel. 510-180-034
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Kraków, ul. Krzywda, QQ Podgórze, okolice Tandety, 
53,1 m2, II piętro, dwupokojowe, blok z 2001 roku, 
cegła, ładnie wykończone. Cena 415.000 zł. Tel. 
509-055-767

Kraków, ul. ŁobzowskaQQ , Stare Miasto, 102,2 m2, 
I piętro secesyjnej kamienicy. Ekspozycja: zachód 
(dwa pokoje) i wschód (kuchnia, salon i służbów-
ka). Przy kuchni balkon. W mieszkaniu znajduje się 
łazienka i osobno wc. Stolarka drzwiowa oryginalna 
drewniana, stolarka okienna nowa z PCV. Podłogi – 
oryginalny, dębowy parkiet. Wysokość pomieszczeń 
3,6 m. Ogrzewanie elektryczne – piece kaflowe z 
wkładami akumulacyjnymi. W kamienicy gaz. 2 
minuty do Rynku Głównego! Cena 880.000 zł. Tel. 
510-050-844, e-mail: teresa.soliman@gmail.com

Kraków, ul. MlaskotówQQ , Salwator, 47 m2, z wi-
dokiem na Klasztor Norbertanek. Bliskość Błoń, 
bulwarów nad Wisłą oraz ścieżek na Kopiec Ko-
ściuszki. Lokal do odświeżenia, łazienka i toaleta 
po remoncie dwa lata temu. Do mieszkania przy-
należy komórka lokatorska. W II kwartale 2010 
roku ma nastąpić montaż szlabanu na parkingu 
pod domem. Cena 493.500 zł. Tel. 501-288-544, 
e-mail: j.turski@freshweb.pl

Kraków, os. MozartaQQ , II piętro, 30 m2, superkom-
fortowe, balkon, słoneczne. Gotowe do zamiesz-
kania, winda, osiedle zamknięte. Cena 295.000 zł. 
Tel. 509-004-099

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
pomieszczenie gospodarcze. Na podłogach płytki i 
parkiet bukowy. Ogrzewanie gazowe indywidualne 
(piec dwufunkcyjny). W kuchni meble dębowe i 
płyta gazowa. Mieszkanie jest ciche i jasne, znaj-
duje się w kameralnym bloku położonym 8 km od 
centrum Krakowa. Do bloku przynależy parking 
oraz zieleniec z altaną i placem zabaw dla dzieci 
(brama na pilota). Cena 231.000 zł. Tel. 504-003-
345, e-mail: patrycja@eikon.net.pl

Kraków, ul. Kazimierza WielkiegoQQ , Łobzów, 53 
m2, VIII piętro, trzypokojowe, loggia z widokiem 
na Kopiec Kościuszki, Wawel i Tatry. Część okien 
wymieniona na drewniane. Piękna zielona okolica, 
tuż przy Ogrodzie Łobzów, deptaku Młynówka 
Królewska i Uniwersytecie Pedagogicznym. Do 
mieszkania przynależy piwnica. Pod blokiem par-
king dla mieszkańców, zamykany na szlaban. Cena 
395.000 zł do negocjacji. Tel. 602-694-422, e-mail: 
annablaut@poczta.fm

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. KołowaQQ , Krowodrza, 45 m2, aparta-
ment w stanie deweloperskim, położony w bu-
dynku wyposażonym w instalację klimatyzacyjną, 
basen, fitness. Teren ogrodzony i monitorowany. 
Cena 418.000 zł. Tel. 696-413-707, e-mail: biuro.
podatkowe@lexa.pl

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

DZIAŁKA 30 a
WZiZT, PROJEKT 
UL. LEGIONÓW 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 
2200 M2 POW. MIESZKALNEJ

TEL. 502 274 043

NOWY DOM
WŁAŚCICIEL

Tel. 602-783-717

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

Kraków, ul. SienkiewiczaQQ , Krowodrza, 97 m2, III pię-
tro 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, kuchni 
z drugim balkonem i spiżarką, widnej łazienki, holu 
i garderoby. Dodatkowo duże pomieszczenie go-
spodarcze 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. ŚlicznaQQ , Ugorek, 35 m2, III piętro, duży 
pokój 18 m2 z balkonem, przestronna kuchnia 8,5 
m2, łazienka 4 m2. Przydzielona komórka lokatorska 
2 m2. Kuchnia odnowiona, w pełni wyposażona, 

zabudowana kuchenka + lodówka, na podłodze 
linoleum. Łazienka wyflizowana, na podłodze te-
rakota, wanna i kabina prysznicowa. Cena 265.000 
zł. Tel. 12-412-31-73, 602-742-463 (po godz. 19), 
e-mail: artur.jas@op.pl

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

PrudnikQQ , 49 m2, II piętro/IV p., dwupokojowe, roz-
kładowe z widokiem na Góry Opawskie. Mieszkanie 
jest przytulne i ciepłe, posiada wszystkie media 
oraz liczniki na wodę i podzielniki ciepła. Nowe 
okna wymienione w listopadzie 2009 roku. Cena 
108.000 zł. Tel. 505-185-814, e-mail: ewelbul@
poczta.onet.pl

ZabierzówQQ , róg ul. Targowej i ul. Rodziny Poga-
nów; 8,4 a, budowlana, mieszkaniowo-usługowa; 
ogrodzona, media w ulicy. Cena 195.000 zł do 
negocjacji. Tel. 41-377-60-55

ZakopaneQQ , 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, sa-
lon, kuchnia, dwie łazienki, piwnica, strych do ada-

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  
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są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl
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ptacji; media: prąd, woda, gaz. Cena 520.000 zł. 
Tel. 602-887-633

Busko-Zdrój, QQ 1530 m2, działka 24 a, stan suro-
wy otwarty, o przeznaczeniu usługowym: hotel, 
pensjonat. Cena 1.500.000 zł do negocjacji. Tel. 
604-948-065

ok. Czernichowa,QQ  Przeginia Narodowa, 130 m2, 
działka 13 a, w otoczeniu lasów i terenów rekre-
acyjnych. Okolica cicha, sąsiedztwo nowych do-
mów. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, 
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 minut 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

Kokotów, QQ 170 m2, działka 10 a, do zamieszkania. 
Cena 600.000 zł. Tel. 608-334-434

ok. Krakowa, QQ Szczyglice, 143 m2, działka 3 a, 
apartament (bliźniak z garażem) w stanie dewe-
loperskim, doskonała lokalizacja. Cena 670.000 
zł. Tel. 691-524-493, e-mail: artursarna@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 
droga asfaltowa, brama na pilota, wybrukowany 
podjazd, zagospodarowany trawnik. Pokryty da-
chówką ceramiczną, ogrzewanie gazowe i komin-
kowe. Cena 820.000 zł. Tel. 883-954-800

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 300 m2, działka 15 a, supernowo-
czesny dom, w pełni urządzony, wykończony w 
najwyższym standardzie. Garaż dwustanowisko-
wy, centralne nagłośnienie, odkurzacz centralny, 
monitoring, nowoczesny ogród z nawodnieniem. 
Ogród zimowy z aluminium, instalacja solarna. 
Dom na wzgórzu, ekspozycja południowa, pełne 
uzbrojenie. Dojazd asfaltowy. Cisza, spokój, idealna 
komunikacja z centrum Krakowa. 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

ok. Krakowa, QQ Michałowice-Komora, 200 m2, 
działka 4 a. Dom o bardzo wysokim standardzie, 
w pełni wyposażony, usytuowany na wzniesieniu 
w otoczeniu kilku domków. Parter: wiatrołap, hall, 
salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, 
pomieszczenie gospodarcze, garaż. Poddasze: 
cztery sypialnie, dwie łazienki, hall, piękne drew-
niane schody. Łazienki wykończone elementami 
z kamienia naturalnego, podgrzewane podłogi, 
alarm. Cena 840.000 zł. Tel. 509-932-308, e-mail: 
malgorzata2@poczta.onet.pl

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

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

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 
łazienkami, kuchnia, recepcja, salka z kominkiem 
oraz samodzielne, dwupokojowe 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: biuro@jovicolors.pl

Kraków, ul. Zakamycze, QQ Wola Justowska, 186 m2, 
działka 6,5 a, bliźniak w stanie surowym zamknię-
tym położony na wzniesieniu w bezpośrednim 
sąsiedztwie Lasku Wolskiego. Parter: wiatrołap, 
komunikacja, kuchnia z jadalnią (20,21 m2), pokój 
dzienny(28,44 m2), wc, schowek, spiżarka, garaż. 

Poddasze użytkowe: komunikacja, trzy sypialnie, 
dwie łazienki, pomieszczenie gospodarcze. Działka 
ogrodzona, widokowa, ogród od strony południo-
wej Cena 1.100.000 zł. Tel. 696-046-214, e-mail: 
szymonjakub@poczta.fm

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-

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

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

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

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

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. 

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

niach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

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

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

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

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

nieruchomości.www.krn.pl

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl



109

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 07/2010  10.04 – 22.04.2010

liznę do pralni. Jasny salon z kominkiem, dwie 
sypialnie z dużym balkonem. Cena 1.800.000 zł. 
Tel. 798-953-395

ok. LotyniaQQ , Brzozówka, 120 m2, działka 40 a, 
ładny umeblowany dom wolnostojący + duży 
piętrowy murowany budynek gospodarczy – 200 
m2 z garażem. Spokojna i bezpieczna okolica, lasy, 
jeziora. Cena 390.000 zł. Tel. 602-849-880, e-mail: 
miklos1449@wp.pl 

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-KomoraQQ , 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, pomieszczenie 
gospodarcze. Poddasze: cztery sypialnie, pokój 
kąpielowy, duży hall. Cena 770.000 zł. Tel. 508-
269-447, e-mail: megg_56@op.pl

Mogilany, QQ ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, dział-
ka 10 a. Nowy, wykończony, do zamieszkania; 
wyposażony w alarm, rolety, kamery. Pięć pokoi, 
dwie łazienki, garaż. Cena 1.119.000 zł. Tel. 606-
400-808

Myślenice, QQ 250 m2, parcela 5 a; dom dwurodzinny 
z 1990 r.; sześć pokoi, kuchnia, spiżarnia, dwie 
łazienki, dwa wc, dwie loggie, garaż, piwnica, CO 
(dwa piece grzewcze); działka ogrodzona, dom w 
bardzo dobrym stanie, blisko centrum miasta. Tel. 
12-633-63-99, 601-481-753

Niepołomice, QQ 191 m2, 7,6 a, gotowy do za-
mieszkania. Zaprojektowany oraz wybudowany 

z wyjątkową starannością. Nowoczesny, funk-
cjonalny, idealny dla kilkuosobowej rodziny. 
Zlokalizowany w spokojnej okolicy. Działka 
ogrodzona i zagospodarowana, prywatna 
droga dojazdowa, trawnik, tuje. Piętro: cztery 
sypialnie, łazienka. Parter: łazienka, pokój, sa-
lon, kuchnia, jadalnia, garaż, kotłownia, pom. 
gospodarcze. Cena 1.040.000 zł. Tel. 796-556-
711, e-mail: imumcoeli@ymail.com

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 ne-
gocjacji. Tel. 663-301-023

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

Piwniczna-Zdrój,QQ  os. Zdrojowe, 220 m2, działka 
10,14 a, w uzdrowiskowej części Piwnicznej, 
gotowy do zamieszkania. W pobliżu wyciąg 
narciarski, las, rzeka oraz stadnina koni. Stacje 
Narciarskie: „Wierchomla” – 10 km, „Sucha Do-
lina” 5 km; do przejścia granicznego ze Słowacją 
5 km. Cena 450.000 zł. Tel. 695-999-444, e-mail: 
lpolakiewicz@gmail.com

ul. Podbipięty,QQ  250 m2, działka 26 a, piękny, 
wykończony w wysokim standardzie dom jedno-
rodzinny wraz z garażem wolnostojącym. Woda 
z własnego ujęcia wody wraz z profesjonalną 
oczyszczalnią. Ogrzewanie gazowe, dodatkowo 
możliwość ogrzewania kominkiem. Pokój łazien-
kowy: sauna sucha oraz parowa, wanna z hy-
dromasażami. 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

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

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

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl
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Skawina, QQ 216 m2, działka 5,24 a, sześć pokoi, dwie 
łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, 
garaż. 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

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

Wielkie Drogi, QQ 170 m2, działka 25 a, dwupo-
ziomowy. Dół: dwa pokoje, łazienka, spiżarnia, 
garderoba, suszarnia; góra: trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarnia. Na działce 30 m2 budynek 

gospodarczy. Cena 700.000 zł. Tel. 728-377-774, 
12-270-62-25

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 

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

BrwinówQQ , ul. Akacjowa, 9,27 a, narożna dział-
ka 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

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

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

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

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

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

kluczowych decyzji. 
l Dostęp przez Internet do własnego konta księgowego

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

GorzyczkiQQ , 12,6 a, budowlana o wymiarach ok. 
19,5 x 64, dojazd drogą asfaltowa, sąsiedztwo 
domków jednorodzinnych. Media do podłącze-
nia. Blisko do kąpielisk w Olzie. Cena 35.000 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. 
Piękny widok na Beskid Wyspowy. Nadaje się na 
działalność gospodarczą lub budowę domu. Cena 
7000 zł/a. Tel. 12-415-22-97

gm. Iwanowice PoskwitówQQ , 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. BazarowaQQ , Rybitwy, komercyjna, 24,5 
a, media w drodze. Cena 600.000 zł. Tel. 691-981-
981-871

Kraków, ul. Emaus, QQ Wola Justowska, Zwierzyniec, 
16,4 a, wymiary 35 x 45 m. Bardzo atrakcyjna 

działka w spokojnej okolicy z dużą ilością zieleni. 
Posiada dwie WZ: na dom w zabudowie bliźniaczej 
oraz na dom jednorodzinny. Prąd i kanalizacja na 
działce, woda i gaz w ulicy. Cena 2.100.000 zł. Tel. 
691-524-511, e-mail: mdworzanski@gmail.com

Kraków, 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

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 

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

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

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

MąkoszyceQQ , 5,8 ha, grunty rolne klasy częściowo 
4,5 i 6 w jednym kawałku, przy drodze asfaltowej. 
Cena 200.000 zł. Tel. 627-316-261, e-mail: pawel-
sledzinski@op.pl

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

ok. Wieliczki, QQ Czechówka, 17 a, budowlana, poło-
żona 10 km na płd. od Wieliczki w cichej i spokojnej 
okolicy z pięknym i rozległym widokiem na góry. 
Dojazd drogą asfaltową, bardzo dobre połącze-
nie komunikacyjne z Wieliczką i Krakowem. Cena 

170.000 zł do negocjacji. Tel. 502-449-712, e-mail: 
markopl@interia.eu 

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:  
krzyszwol@o2.pl 

okQQ . Proszowic, Opatkowice, 48 a (w tym budow-
lana o pow. 12,6 a – 21 m x 60 m). Cicha i spokoj-
na 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

Rączna,QQ  Liszki, 66 a, budowlana, płaska, prostokąt-
na. Prawomocne pozwolenie na budowę sześciu 
domów wolnostojących o pow. użytkowej 180 
m2, kompletna dokumentacja techniczno-archi-
tektoniczna. Projekty przyłącza wodociągowego 
oraz elektrycznego, warunki przyłączenia do sieci 
gazowej, aktualna opinia ZUDP. Dojazd asfaltowy. 
Cena 594.000 zł do negocjacji. Tel. 602-375-582

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. Tel. 12-415-22-97

SudołekQQ , 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

Tunel, QQ 10 km od Miechowa; 1,33 ha pola + dwie 
działki budowlane, w tym jedna (8 a) uzbrojona. 
Piękna okolica, wokół lasy. Cena 105.000 zł. Tel. 
785-327-537

Węgrzce Wielkie, QQ 2,37 ha, działka pod inwestycję 
produkcyjno-magazynową. W bezpośrednim oto-
czeniu terenu przebiega autostrada A4 Kraków – 

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

KraKów – rząsKa
Atrakcyjna działka w centrum,  

10 arów, uzbrojona.

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

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam
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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

Słupki ogrodzenioweQQ , 30 sztuk, Kraków. Cena 800 zł. 
Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl

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

ZAMIANA
Dom, QQ Myślenice, dom dwurodzinny z cegły, wy-
budowany w1990 roku. Sześć pokoi, kuchnia, spi-
żarnia, dwie łazienki, dwie loggie, garaż, piwnica. 
Parcela 5 a, ogrodzona, blisko centrum miasta. 
Zamienię na 2–3 pokoje w Krakowie (dzielnica 
Krowodrza – Łobzów). Tel. 515-134-864

Dom, QQ Wisła, dom piętrowy w zabudowie bliźnia-
czej. Cztery pokoje, kuchnia, dwie łazienki – po 

Szarów. Teren płaski, niezabudowany, pokryty niską 
zielenią i pojedynczymi drzewami. Cena 4.500.000 
zł. Tel. 511-101-786, e-mail: wieliczka_dzialka@
interia.pl

Wieliczka – Pawlikowice, QQ 78 a, budowlana, wi-
dokowa, uzbrojona. Cena 17.000 zł/a. Tel. 601-
867-455

ok. Wieliczki, QQ Grajów, 12 a, budowlana, woda i 
prąd w trakcie doprowadzenia na działkę, telefon 
na działce. Cena 10.000 zł/a. Tel. 500-835-681

gm. Wielka WieśQQ , Szyce, 10,6 a, budowlana, 
ogrodzona, dojazd asfaltem, 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 droga asfaltową, a ostatnie 
50–100 m drogą utwardzoną. Cena 250.000 zł. 
Tel. 696-419-640, e-mail: bl4d3@interia.pl

Wola Duchacka, QQ róg ul. Pańskiej i ul. Heltmana, 
budowlana, media w drodze, położona w dzielnicy 
willowej. Budownictwo jednorodzinne lub pod 
małą działalność gospodarczą o małej uciążliwości 
dla otoczenia. Możliwość dokupienia sąsiedniej 
działki o takich samych parametrach. Cena 450.000 
zł. Tel. 32-616-24-58

Zabierzów, QQ 8,5 a, w otoczeniu nowych domów 
jednorodzinnych; z projektem i pozwoleniem na 
budowę domu jednorodzinnego 188 m2 – cena 
360.000 zł lub stan surowy otwarty 590.000 zł lub 
deweloperski 800.000 zł. Tel. 601-439-397

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

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

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, 3 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 700.000 zł. Tel. 501-054-104

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

nieruchomości.www.krn.pl

121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ

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

GARDEROBY  PAWLACZE Q
 BIBLIOTEKI  ZABUDOWA 
WNĘK  SZAFY WOLNOSTOJĄCE  
 MEBLE BIUROWE   
PRODUKCJA DRZWI PRZESU-
WNYCH  HURT - DETAL
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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

PoszukujęQQ  do wynajęcia lokal pod działalność 
gospodarczą (miejsce całodziennej opieki nad 
dziećmi); pow. 100–150 m2 lub 200–220 m2, w 
bliskiej odległości od osiedli; najchętniej z ogro-
dem, parter, z dobrym dojazdem. Tel. 500-033-237, 
604-395-932

Kraków, ul. Chmieleniec, QQ Ruczaj, 38 m2, V piętro, 
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 umeblowania pokoju. 

Łazienka z wanną i pralką. Cena 1250 zł + czynsz 
200 zł + prąd. Kaucja 1250 zł. Tel. 601-743-029.

Kraków, ul. Krasińskiego, QQ Stare Miasto, sa-
modzielny pokój w mieszkaniu trzypokojowym 
o podwyższonym standardzie, z widokiem na 
Wawel. Mieszkanie jest kompletnie umeblowa-
ne i wyposażone. Kuchnia: lodówka, zmywarka, 
mikrofala, płyta grzewcza, czajnik, ekspres do 
kawy, talerze, garnki. Łazienka: pralka, prysznic 
z hydromasażem i sauną. Cena 1170 zł za pokój 
+ media. Tel. 793-534-135, e-mail: irena.zajdel@
gmail.com

Kraków, ul. Krzywa, QQ Śródmieście, przecznica ul. 
Długiej, blisko Rynku; 67 m2, I piętro, dwupoko-
jowe, kuchnia, łazienka, wc, umeblowane. Cena 
1800 zł + media. Tel. 602-210-791

Kraków, ul. L. Rydla, QQ 54 m2, dwa pokoje, II pię-
tro/V p., nowe, umeblowane, osobna kuchnia 
z zabudową, 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, Mydlni-
ki, 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 lodówka i pralka, umeblowana tylko kuchnia. 
Ogrzewanie indywidualne gazowe. Cena 1200 zł 
+ czynsz + opłaty. Wymagana kaucja. Tel. 606-
971-581, e-mail: maliki@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Polana Żywiecka , ul. Obozowa,QQ  
Ruczaj, 46 m2, dwupokojowe, komfortowe w no-
wym budynku. Zlokalizowane na bezpiecznym, 
zamkniętym i monitorowanym osiedlu. Bardzo 
cicha okolica. Salon z aneksem kuchennym 25 
m2, sypialnia 12 m2, łazienka 4 m2. Duży balkon 
7 m2 z wyjściem z salonu oraz sypialni. Do lokalu 
przynależy komórka lokatorska o pow. 4 m2. Moż-
liwość wynajmu miejsca postojowego w garażu 
podziemnym. Cena 1350 zł. Tel. 500-252-803, 
e-mail: kasialipka1@wp.pl

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

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

wynajmę lokal biurowy przy ul. sienkiewicza 
(koło Parku Krakowskiego) II piętro.

70 m2, trzy jasne pomieszczenia, łazienka, balkon.  
Cena – 2300 zł miesięcznie + opłaty: czynsz i media.  

Tel. (właściciel lokalu): 606 33 66 89.
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl
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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, Wola JustowskaQQ , dwupokojowe z gara-
żem, super komfortowe. Cena 1500 zł + czynsz 
(200 zł) + media. Tel. 602-480-020

Kraków, pl. Wolnica, QQ Kazimierz, 52 m2, II piętro 
w oficynie; dwupokojowe z dużym balkonem, po 
kompleksowym remoncie przeprowadzonym 2 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 piętro, dwa 
pokoje z balkonem, kuchnia, łazienka, korytarz, 
w pełni wyposażone. Cena 1050 zł + czynsz + 
media. Tel. 501-288-465

DOMY

Kraków, Czyżyny, QQ 90 m2, parterowy z ogródkiem. 
Cena 1500 zł + media. Tel. 509-715-821

INNE

BrzeskoQQ , 4200 m2, działka 1 ha, parking na 100 
samochodów. Wykończenie pod klucz (oświetle-
nie, płytki, wszystkie instalacje wraz z elektrycznie 
sterowanymi roletami w witrynach wystawowych), 
pełna wentylacja, całość klimatyzowana. Otwar-

cie przewidziane jest na II kwartał 2010 r. Obiekt 
znajduje się pomiędzy trzema największymi osie-
dlami. Cena 35 zł/m2. Tel. 606-467-566, e-mail: 
grupagrodny@op.pl

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

Lokal usługowyQQ , Krzeszowice, Rynek, 32 m2, 
w oficynie, stan bardzo dobry, do wejścia. 
Tel.  601-669-067, 12-282-05-92, e-mail : 
 magdalena.skotniczna@interia.pl

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Karmelicka, 140 m2, 
I piętro, 5 pokoi. Cena 5000 zł + media. Tel. 0049-
151-119-586-43

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 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

LokalQQ , Kraków, Kazimierz, fryzjerce, manicurzystce 
podnajmę stanowisko lub wejdę w spółkę. Tel.12-
430-66-18

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

nieruchomości.www.krn.pl

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU  

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

23 kwietnia 2010 roku
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Wystarczy wyciąć, wypełnić i przesłać do redakcji: tel./fax 012/622-71-13
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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

Mimo że czas, jaki Polacy przeznaczają 
na dojazd do pracy, należy do najkrótszych 
na świecie, rośnie liczba osób, które sys-
tematycznie pokonują wielokilometrowe 
dystanse. Z danych Eurostat wynika, że w 
2008 r. prawie 300 tys. Polaków w trakcie 
codziennej drogi do pracy przekraczało 
granice województw. „Ruchliwi” okazali 
się mieszkańcy łódzkiego oraz małopol-
skiego. Wysoka lokata tych województw to 
wynik bliskiej obecności dużych ośrodków 
miejskich – Warszawy oraz Śląska, które 
„zasysają” pracowników z sąsiednich ryn-
ków pracy. Im dalej od dużych aglomeracji, 
tym mniej osób pokonuje długie dystanse. 
Do mało mobilnych należą mieszkańcy 
Pomorza i Podlasia. Dojazdy do pracy są 
zjawiskiem typowym dla społeczeństw w 
fazie transformacji. Choć coraz częściej 

decydujemy się na pracę z dala od do-
tychczasowego miejsca zamieszkania, to 
nadal nie stać nas na relokację – kupno lub 
wynajęcie mieszkania czy domu. Godzimy 
się na męczące i czasochłonne, lecz tańsze 
dojazdy. W porównaniu z sytuacją sprzed 
dwóch czy trzech dekad wykonaliśmy 
jednak duży krok do przodu. Jeszcze na 
początku lat 90. większość Polaków roz-
ważała możliwość zatrudnienia jedynie w 
miejscu zamieszkania, najlepiej w najbliż-
szym sąsiedztwie. Obecnie na dojazdy do i 
z pracy jesteśmy w stanie poświęcić kilka 
godzin dziennie. 

Można przypuszczać, że wraz ze 
wzrostem zamożności Polaków będzie 
rosnąć także zainteresowanie pracą poza 
miejscem zamieszkania. Jednocześnie 
coraz większą popularnością będą się 

cieszyły rozwiązania i wzorce pochodzące 
z bardziej rozwiniętych krajów. Dobrym 
przykładem są tutaj tzw. hotele-kapsułki. 
Ich pomysł narodził się w Japonii, gdzie 
komunikację utrudnia wyspiarskie poło-
żenie kraju. Goście tych lokali nie płacą 
za pokój, ale za kapsułkę – niewielką 
przestrzeń wyposażoną jedynie w łóżko, 
budzik, telewizor i radio. Pierwszy polski 
hotel-kapsułka powstał w październiku 
2009 roku na warszawskim Żoliborzu. 

Ile czasu poświęcają na dojazd do pracy 
inni Europejczycy? Mieszkańcy których 
województw są najbardziej mobilni i 
dlaczego? Kto może liczyć na służbowe 
mieszkanie lub samochód? Odpowiedzi na 
te pytania znajdą Państwo w artykule „Do-
jazdy do pracy” w portalu rynekpracy.pl.

Źródło: rynekpracy.pl

Do pracy w trzy kwadranse?
Według danych Eurofound, dojazd do i z pracy zajmuje statystycznemu Polakowi 42,2 minuty dziennie.  
Dla porównania: mieszkańcy Rumunii poświęcają tej czynności niemal 54 minuty, a Estończycy – 48,5.
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Każda grupa ludzi to indywidualna zbio-
rowość o zindywidualizowanych potrzebach. 
Priorytetem dla niektórych zespołów jest 
konieczność rozwiązania problemów ko-
munikacji, w innych zespołach zaś ważnym 
aspektem jest przywództwo i zarządzanie, a 
dla innych wreszcie poprawa wydajności pra-
cy. Team Building stwarza doskonałe moż-
liwości w zakresie zmotywowania zespołu, 
którego członków łączy nie tylko praca, ale 
przede wszystkim wspólnie spędzone chwile 
w atmosferze zabawy i nauki. 

Tradycyjną, mocno sformalizowaną 
metodą określenia potrzeb szkoleniowych 
przy okazji organizacji Team Building, jest 
ich połączenie z programem rocznej oceny 
pracowniczej oraz planowanym rozwojem 
indywidualnych ścieżek zawodowych. Wów-
czas bardzo często osoby odpowiedzialne 
w instytucjach za organizowanie szkoleń 
zaczynają pracę nad rocznym programem. 
Po dokonaniu zatwierdzenia rozpoczyna 
się drugi etap wewnętrzny mający na celu 
poznanie oczekiwań i potrzeb przyszłych 
uczestników. Informacje o potrzebach 
szkoleniowych pozwalają na przygotowanie 
optymalnego programu z jasno określonym i 

jednoznacznie określonym efektem działania. 
Aby Team Building przyniósł spodziewany 
efekt, impreza integracyjna musi zostać odpo-
wiednio przygotowana zarówno pod wzglę-
dem merytorycznym, jak i organizacyjnym. 
Trzeba mieć na uwadze, że koszt dla zakładu 
pracy stanowi nie tylko wartość faktury firmy 
zewnętrznej ale również tak zwane utracone 
korzyści wynikające z cennego czasu uczest-
ników szkolenia, którzy mają do wykonania 
swoje zadania firmowe.

Team Building stanowi jedną z najsku-
teczniejszych metod szkoleniowych, ukie-
runkowaną przede wszystkim na skuteczne 
budowanie i efektywne kształtowanie stosun-
ków międzyludzkich, integrowanie zespołu, 
a tym samym skuteczne podnoszenie jego 
wartości połączone z elementami uczciwej 
rywalizacji, która zwiększa świadomość 
członków zespołu pracowników w kwestiach 
mocnych i słabych stron swoich i zawodo-
wych współtowarzyszy. Skuteczność Team 
Buildingu, inaczej niż przy okazji organi-
zacji imprez integracyjnych, jest związana 
z uświadomieniem pracownikom realnych 
problemów, z którymi borykają się uczestnicy 
w codziennej pracy. Niektórym wydaje się, 

że udział w zaaranżowanych konkurencjach 
typu przeciąganie liny czy budowanie tratwy 
w żaden sposób nie koreluje z pracą codzien-
ną, na przykład w bankach, jednak zajęcia 
te uczą w rzeczywistości pracy w grupie, 
podejmowania decyzji, zmagania się ze 
stresem czy wreszcie poprawiają wzajemną 
komunikację w zespole.

Projektowanie rozwiązań szkoleniowych 
dla kadry menadżerskiej jest zadaniem powo-
dującym coraz więcej kłopotów dla osób odpo-
wiedzialnych za marketing w firmach. Porażka 
w fazie przygotowawczej imprezy integracyj-
nej, czy na którymkolwiek innym etapie reali-
zacji eventu powoduje nie tylko utratę środków 
wydanych na nieudaną imprezę, ale również 
wywołuje frustrację i niezadowolenie pracow-
ników. Nawet najbardziej komfortowe warunki 
wypoczynku nie są w stanie zrekompensować 
powstałej frustracji. W konsekwencji obserwuje 
się w ostatnich latach coraz większą gotowość 
do przeznaczania środków finansowych na 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb oraz 
oczekiwań szkoleniowo-rozwojowych w zakre-
sie eventów, jakimi są niewątpliwie szkolenia 
Team Biulding.

Źródło: www.autosport.media.pl

Opis stanowiska:
   współtworzenie strategii i planów marketingo-

wych spółki
   ścisła współpraca z kierownikami działów sprzedaży
   budowanie zewnętrznego wizerunku firmy
   monitorowanie rynku na poziomie potrzeb klientów i działań 

konkurencji
   opracowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych
   organizacja targów, konferencji, imprez sponsorowanych itp.
   opracowywanie i wdrażanie akcji promocyjnych i marketingowych
   analiza skuteczności podjętych działań promocyjno-marketignowych
   współpraca z zewnętrznymi agencjami
   pozyskiwanie do współpracy partnerów zewnętrznych
Wymagania:
   wykształcenie wyższe (preferowane: marketing lub pokrewne)
   minimum 2-letnie doświadczenie w B2B
   komunikatywność
   biegła znajomość języka angielskiego
   umiejętność pracy pod presją zadań i czasu
   kreatywność i dokładność
   umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
   umiejętność rozwiązywania problemów
   duża samodzielność w działaniu i odpowiedzialność
   znajomość pakietu MS Office
   dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych
   prawo jazdy kategorii B

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres:  
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem w temacie „PROMOCJA2”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

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

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

Koordynator  
ds. promocji firmy

Aktywny znaczy lepszy!
Odkryj sposób mobilizowania swoich pracowników
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MURAPOL S.A

Firma deweloperska MURAPOL S.A  zatrudni pracownika na stanowisko:

Kierownik Kontraktu
Miejsce pracy: Kraków

Obowiązki:

Wymagania:

Oferujemy:

manager@murapol.pl

MIRJAN

Zarządca/Administrator nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:
 

 
 

 
 

 

Wymagania konieczne

 

Wymagania pożądane

 

zarzadca@emirjan.com.pl

Inwestor Nieruchomości

 

Kierowników oddziałów biur nieruchomości
Miejsce pracy: Szczecin i Koszalin

Oferujemy

Do obowiązków kierownika będzie należało między innymi:

Oczekujemy

praca-kierownik@inwestor.com.pl

NIDEC MOTORS & ACTUATORS

Specjalista ds. Utrzymania Budynku

Obowiązki:

 

Wymagania:

Naszym kandydatom oferujemy: 

rekrutacja@nidec-ma.com
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Inwestor Nieruchomości

 

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Szefa oddziału firmy w Koszalinie

Jeżeli 

Oferujemy Ci:

koszalin@inwestor.com.pl

Firma Kontrakty Nieruchomości

 
i na terenie Polski Południowej.

Pośrednik Nieruchomości
Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska:
 

Wymagania:

Oferujemy:

biuro@fkn.com.pl

BRACIA STRZELCZYK Nieruchomości

Agent Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Co oferujemy?

Wymagania:

beata@strzelczyk.pl

Wydział Fizyki Politechnika Warszawska

Kierownik Obiektu Dydaktycznego
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Wymagania:
 

 

Mile widziane:

walczakm@if.pw.edu.pl
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Pracownik tymczasowy w Polsce to 
zazwyczaj mężczyzna nieprzekraczający 
25 roku życia. Jednak, jak wynika z ana-
lizy przeprowadzonej przez Start People, 
Agencje Pracy i Doradztwa Personalne-
go, z tej formy elastycznego zatrudnienia 
równie chętnie korzystają kobiety, co cie-
kawsze – bardzo często w wieku powyżej 
35 lat.

Praca tymczasowa traktowana jest 
jako forma zatrudnienia, która pomaga 
głównie osobom o utrudnionym dostę-
pie do rynku pracy. Sprzyja zatrudnieniu 
osób młodych, wkraczających dopiero na 
rynek pracy, czy też długotrwale bezro-
botnych. Nie faworyzuje również żadnej 
płci. Według danych Start People kobiety 
stanowią 48,9 proc. wszystkich pracow-
ników tymczasowych.

Tak zrównoważone proporcje zatrud-
nienia kobiet i mężczyzn stawiają nas w 
czołówce krajów europejskich. Dodatko-
wo świadczy to również o dużym zróż-
nicowaniu samego rynku pracy tymcza-
sowej, gdzie tworzone miejsca pracy nie 
faworyzują żadnej płci. Ta równowaga z 
kolei pomaga w walce z bezrobociem – 
mówi Marek Jurkiewicz, Dyrektor Han-
dlowy Start People. 

Jedna z grup najbardziej dotkniętych 
bezrobociem – osoby nieprzekraczają-
ce 25 roku życia, stanowią jednocześnie 

najliczniejszą część pracowników tym-
czasowych – 43,9 proc. Natomiast pra-
cownicy w wieku 50+ to 8,9 proc. ogółu 
zatrudnionych tymczasowo. Najmniejsze 
różnice zaobserwowano w pośrednich 
grupach wiekowych: 24,3 proc. stanowią 
pracownicy w wieku 26–34 lata, 22,9 
proc. w wieku 35–49 lat. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na 
pracę tymczasową decydują się chętnie 
już nie tylko młodzi pracownicy. Blisko 
1/3 pracowników tymczasowych jest po-
wyżej 35 roku życia. W 2010 roku udział 
tej grupy wiekowej w rynku powinien się 
jeszcze zwiększyć. Systematycznie zmie-
nia się bowiem specyfika tymczasowego 
zatrudnienia – w Polsce przybywa stop-
niowo wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników tymczasowych. Coraz więcej 
przedsiębiorstw oraz pracowników prze-
konuje się, że praca tymczasowa nie jest 
przeznaczona jedynie dla nisko wykwa-
lifikowanych pracowników fizycznych. 
Mogą z niej korzystać również pracowni-
cy umysłowi, średniej klasy menedżero-
wie oraz specjaliści z wielu branż: infor-
matycy, księgowi, pracownicy działów 
handlowych. Tym samym średnia wieku 
idzie w górę – mówi Marek Jurkiewicz. 

Tę tendencję można zaobserwować na 
przykładzie zatrudnianych tymczasowo 
kobiet – aż 43 proc. z nich przekroczyło 
35 lat, a zatrudniane są często jako pra-

cownicy średniego szczebla administracji 
czy też na innych stanowiskach umysło-
wych, od których wymaga się większego 
doświadczenia. Dodatkowo z tej formy 
zatrudnienia chętnie korzystają matki, 
powracając na rynek pracy po urodzeniu 
dziecka lub decydując się na tymczasowe 
zatrudnienia ze względu na możliwość 
pogodzenia pracy z obowiązkami życia 
osobistego. Mężczyzn w tej grupie wie-
kowej jest jedynie 21 proc. 

Rynek pracy tymczasowej w Polsce 
jest jeszcze młody i cały czas się rozwija. 
W dalszym ciągu zatrudniamy najwięk-
szą liczbę pracowników w sektorze pro-
dukcyjnym, dlatego też dominująca gru-
pą zatrudnionych są osoby młode. Jednak 
dzięki wprowadzeniu na początku 2010 
roku nowelizacji ustawy o zatrudnieniu 
pracowników tymczasowych, zniknę-
ły największe bariery blokujące rozwój 
rynku, umożliwiając tym samym bardziej 
efektywne wykorzystanie potencjału tej 
formy zatrudnienia zarówno przez praco-
dawców, jak i pracowników – podsumo-
wuje Marek Jurkiewicz.

Źródło: www.startpeople.pl

Dane opracowano na postawie analizy 
zatrudnienia 9528 pracowników tymcza-
sowych z 30 miast Polski na przestrzeni 
2009 r.

Polski rynek pracy pozostaje za mało 
elastyczny, przez co nie może w peł-
ni reagować na wymogi, jakie stawia 
współczesna gospodarka. Chociaż pod 
względem niestandardowych umów i or-
ganizacji nie odbiegamy od europejskiej 
średniej, to jednak wciąż daleko nam do 
czołowych krajów na kontynencie.

Blisko 2/3 firm w Polsce zatrudnia 
osoby w niepełnym wymiarze godzin. W 
porównaniu do krajów Zachodniej Eu-
ropy odbywa się to jednak na znacznie 
mniejszą skalę. W 2008 roku pracujący 
„na część” etatu stanowili jedynie 8,5 
proc. zasobów pracowniczych w Polsce. 
W Holandii była to co druga osoba, a w 

Niemczech czy Wielkiej Brytanii – co 
czwarta.

Od najbardziej rozwiniętych go-
spodarek Europy odbiegamy także pod 
względem korzystania z ruchomego cza-
su pracy. System, który umożliwia pra-
cownikowi różne godziny rozpoczęcia i 
zakończenia pracy, stosowało w Polsce 
jedynie 17 proc. firm. W Wielkiej Bryta-
nii czy Irlandii z tego rozwiązania korzy-
stało co trzecie przedsiębiorstwo.

W krajach skandynawskich, Niem-
czech i Austrii dużą popularnością cieszą 
się tzw. konta czasu pracy. W 2009 roku 
przepisy pozwalające na zmianę wymiaru 
czasu pracy zatrudnionych w zależności 
od potrzeb przedsiębiorstwa i sytuacji 

na rynku stosowało tam ponad 50 proc. 
przedsiębiorstw. W Polsce – mimo naci-
sków ze strony pracodawców oraz wejścia 
ustawy antykryzysowej – wciąż brakuje 
jasnych i spójnych przepisów umożli-
wiających przedsiębiorstwom ustalanie 
zmiennych harmonogramów pracy. 

W których krajach Unii Europejskiej 
elastyczny czas pracy jest najczęściej wy-
korzystywany? Na czym polega ruchomy 
czas pracy? Dlaczego konta czasu pracy 
to dobry sposób na uniknięcie zwolnień w 
firmach przeżywających trudności finanso-
we? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą 
Państwo w artykule „Elastyczny czas pracy 
w firmach – Polska na tle Europy”. 

Źródło: rynekpracy.pl

Kim jest pracownik tymczasowy w Polsce?

Czas pracy wciąż mało elastyczny
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DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY
KRAKÓW / TARNÓW / RZESZÓW
NR. REF.: WYAN/27738

Dla Naszego Klienta – będącego dostawcą materiałów wykończeniowych w związku z dy-
namicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko Doradcy Techniczno-Handlowego 
(Kraków/Tarnów/Rzeszów)

Zakres obowiązków:
l Sprzedaż produktów w kanale inwestycyjnym (biura projektowe, firmy wykonawcze, 

inwestorzy)
l Budowanie dobrych biznesowych relacji z Klientami
l Doradztwo techniczne
l Pozyskiwanie nowych inwestycji
l Osiąganie założonych celów: finansowych i jakościowych

Wymagania:
l  Doświadczenie min. 2-letnie na stanowisku doradcy techniczno-handlowego lub przed-

stawiciela handlowego w sprzedaży materiałów budowlanych w kanale inwestycyjnym
l Dużym atutem jest doświadczenie w sprzedaży materiałów wykończeniowych
l Znajomość inwestorów typu: szkoły, szpitale, inwestorzy komercyjni, etc. 
l Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
l Prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych wyjazdów do Klientów
l Wykształcenie min średnie
l Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym
l Znajomość obsługi komputera (MS Office)

Oferta:
l Umowa o pracę
l  Narzędzia potrzebne do pracy (samochód służ-

bowy również do użytku prywatnego, laptop, 
telefon komórkowy)

l Szkolenia
l  Wynagrodzenie podstawowe oraz premia mie-

sięczna uzależniona od wyników finansowych 
i celów jakościowych

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV 
w języku polskim z dokładnie rozpisanym zakresem 
obowiązków oraz listem motywacyjnym na adres: 
wygas@hays.pl

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
NR REF.: WYAN/26683

Naszym Klientem jest polska firma produkująca wysokiej jakości chemię budowlaną. 
Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem na terenie województwa małopolskiego, 
poszukujemy osoby na stanowisko Przedstawiciela Handlowego.

Zakres obowiązków:
l  Nawiązywanie kontaktów handlowych i współpraca z klientami hurtowymi oraz 

inwestycyjnymi
l  Dbanie o poziom sprzedaży produktów firmy w hurtowniach i u klientów inwesty-

cyjnych
l Odwiedzanie punktów sprzedaży na dedykowanym obszarze
l Prowadzenie szkoleń i prezentacji produktów

Wymagania:
l Wykształcenie min. średnie (mile widziane budowlane)
l Doświadczenie w handlu z klientami hurtowymi oraz inwestycyjnymi
l Wiedza z zakresu systemów i materiałów budowlanych 
l Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura osobista
l Umiejętność dobrej organizacji pracy
l Prawo jazdy kat. B

Oferta:
l Praca w systemie Home Office 
l Narzędzia potrzebne do pracy
l  Wynagrodzenie: podstawa + premia uzależ-

niona od wyników 
l  Praca w firmie z wieloletnim doświadczeniem 

na rynku materiałów budowlanych 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV w języku polskim na adres:  
wygas@hays.pl

KIEROWNIK ROBÓT  
ELEKTRYCZNYCH
KATOWICE
NR REF.: KXS/24687

Naszym Klientem jest firma będąca wiodącym wykonawcą oraz dostawcą aparatury rozdzielniczej 
oraz systemów elektroenergetycznych. W związku z dalszym rozwojem firmy oraz realizacją 
największych projektów energetycznych, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Kierownika 
Robót Elektrycznych.

Zakres obowiązków: 
l  Kierowanie pracami budowlanymi na etapie realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
l  Koordynacja prac brygad montażowych oraz podwykonawców
l  Kontrola terminowości, jakości wykonywanych prac
l  Utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
l  Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy

Wymagania: 
l  Wykształcenie wyższe elektryczne 
l  Doświadczenia w kierowaniu robotami elektryczno - montażowymi na stanowisku kierownika 

robót lub kierownika budowy
l  Min. 2 lata doświadczenia w pracy na budowach zagranicznych
l  Uprawnienia budowlane - mile widziane 
l  Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
l  Dyspozycyjność

Nasz Klient oferuje:
l  Możliwość uczestniczenia w największych projek-

tach budowlanych w branży energetycznej 
l  Zatrudnienie w stabilnej firmie, będącej liderem 

w branży elektroenergetycznej 
l  Możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy 
l  Szansę uczestnictwa w interesujących projektach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich 
dokumentów na poniższy adres:
Hays Poland Sp.z o.o.
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice
siemieniuk@hays.pl

INŻYNIER DS. INWESTYCJI
KRAKÓW
NR REF.: 26090

Naszym Klientem jest firma zajmująca się budową i zarządzaniem galeriami handlowymi. W związku 
z rozwojem i poszerzaniem portfolio obiektów poszukujemy osoby do pracy w Krakowie.

Zakres obowiązków:
l  Uczestnictwo w koordynacji prac przygotowawczych i projektowych związanych z realizacją 

poszczególnych projektów inwestycyjnych
l Analiza rynku dostawców usług inwestycyjnych
l  Selekcja wykonawców w zakresie wszystkich prac inwestycyjnych projektowych, budowlanych, 

instalacyjnych, dostaw inwestorskich 
l Kosztorysowanie i wycena prac budowlanych i instalacyjnych
l Budżetowanie i tworzenie harmonogramu prac budowlanych inwestycji
l  Uczestnictwo w odbiorach prac realizacyjnych, dostaw i usług inwestorskich, odbiór dokumentacji 

powykonawczej oraz protokołów badań i sprawdzeń
l  Identyfikacja i nadzorowanie przepisów prawnych oraz dokumentów (zewnętrznych i wewnętrz-

nych) w obszarze swojego działania 
l Udział w targach, szkoleniach i konferencjach branżowych

Wymagania:
l  Min. 5-letnie doświadczenie związane z pracą w korporacji w obszarze inwestycji: mistrz, inżynier 

budowy, kosztorysant, kierownik budowy.
l wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo)
l uprawnienia wykonawcze
l ukończony kurs kosztorysowania i ofertowania prac budowlanych 
l  znajomość przepisów prawa związanych z wy-

konywanym zawodem (prawo budowlane, kpa, 
przepisy p.poż etc.)

l umiejętność sporządzania kosztorysów
l bardzo dobra znajomość programu AutoCad 
l prawo jazdy kat. B

Oferta jest skierowana do osób gotowych do 
pracy na własnej działalności gospodarczej.  
Rozliczenia „firma-firma”.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV 
na adres: poray-zbrozek@hays.pl Informujemy,  
że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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Od początku roku pracodawcy opu-
blikowali w internetowej giełdzie pracy 
infoPraca.pl ponad 400 ofert zatrudnie-
nia dla inżynierów różnych specjalno-
ści. Najczęściej krajowi przedsiębiorcy 
budowlani poszukują specjalistów w 
dziedzinie infrastruktury drogowej i ko-
lejowej projektantów, kierowników robót 
inżynieryjnych, konstruktorów, inspekto-
rów nadzoru oraz geodetów. To więcej o 
10 proc. niż w grudniu 2009 roku. 

Inwestycje infrastrukturalne pozosta-
ją wciąż siłą napędową przechodzącej 
spowolnienie branży budowlanej. Drugie 
półrocze 2009 roku okazało się wręcz 
rekordowe pod względem liczby wyda-
wanych pozwoleń na budowę dróg, linii 
telekomunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych. Tylko na inwestycje w infrastruktu-
rę komunikacyjną wydano ponad 42 tys. 
pozwoleń, wynika z raportu Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

Emmerson, firma monitorująca rynek 
budowlany i nieruchomości w Polsce, 
prognozuje wzrost sektora budownic-
twa inżynieryjnego i infrastrukturalnego 
o 10–17 proc. w 2010 roku. W najbliż-
szych latach przed firmami z tej bran-
ży rysują się więc dobre perspektywy. 
Wartość projektów infrastruktury spor-
towej, hotelowej, drogowej, kolejowej 
oraz lotniczej, związanych z organiza-
cją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

w Polsce i na Ukrainie, osiągnie po-
ziom blisko 38 mld euro. Planowane są 
też inwestycje w branży energetycznej  
i ciepłowniczej. 

O ile budownictwo drogowe i kolejo-
we jest w coraz lepszej kondycji, o tyle 
w budownictwie mieszkaniowym tempo 
inwestycji maleje. W ubiegłym roku od-
notowano spadek o 9 proc. wszystkich 
wydawanych pozwoleń na budowę, na-
tomiast o 15 proc. zmalała liczba odda-
nych do użytku obiektów budowlanych. 
Według danych opublikowanych przez 
GUS, większość firm sektora budowla-
nego odnotowuje zmniejszenie liczby 
zamówień. Również prognozy na naj-
bliższe miesiące są niekorzystne. Według 
GUS, poprawę koniunktury sygnalizuje 
13 proc. firm, a jej pogorszenie 28 proc.; 
pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że sy-
tuacja nie ulega zmianie. 

Rynek wciąż cierpi na niedobór pra-
cowników z wykształceniem technicz-
nym: inżynierów, projektantów budow-
lanych, techników, kierowników robót 
kolejowych i drogowych. Skala inwe-
stycji w infrastrukturze komunikacyjnej, 
realizowanych w związku z Mistrzostwa-
mi Europy 2012, zachęca inżynierów 
do poszukiwania pracy kraju. Wyraźnie 
zmalała liczba ofert pracy pochodzących 
z zagranicy. Stanowią obecnie 4 proc. 
ofert opublikowanych w dziale „Inży-

nieria” – wyjaśnia Beata Szilf-Nitka, 
dyrektor generalny internetowej giełdy 
pracy infoPraca.pl. Najwięcej jest ofert 
dla specjalistów w dziedzinie energety-
ki, kontrolerów jakości oraz techników 
maszynowych z Niemiec, Austrii i Ho-
landii. 

Znalazło to także swoje odbicie na ryn-
ku pracy. Jak wynika z analizy ofert w in-
ternetowej giełdzie pracy infoPraca.pl, w 
lutym w budownictwie mieszkaniowym i 
przemysłowym opublikowano ponad 820 
ofert, o 6 proc. mniej niż grudniu. 30 proc. 
z nich to oferty pracy dla kadry kierowni-
czej, dyrektorów, managerów, kierowni-
ków robót. Na początku lutego zaobser-
wowano także wzrost zapotrzebowania na 
przedstawicieli handlowych, analityków 
finansowych, kosztorysantów, asystentów 
projektantów, dyrektorzy biur sprzedaży 
oraz negocjatorów. Jedna czwarta ofert 
skierowana jest do pracowników fizycz-
nych, elektryków, cieśli, glazurników, de-
karzy, murarzy, zbrojarzy i hydraulików. 

Tradycyjnie ponad połowa ofert to 
praca na Mazowszu, Śląsku oraz w Wiel-
kopolsce. Najtrudniej w tej branży zna-
leźć pracę w zachodniopomorskim, lubu-
skim i podlaskim. Polskich pracowników 
budowlanych w Polsce poszukują też 
pracodawcy z Francji, Norwegii i Szwe-
cji oraz z Belgii. 

Źródło: infoPraca.pl

Więcej ofert dla inżynierów w budownictwie 
drogowym i kolejowym

Postęp niemal w każdej dziedzinie ży-
cia odczuwają wszyscy mieszkańcy Sta-
rego Kontynentu. Żyje nam się nie tylko 
lepiej, ale i dłużej. Podczas gdy w 1960 
roku oczekiwane trwanie życia w chwili 
narodzin w większości krajów Europy nie 
przekraczało 70 lat, w 2009 roku wskaź-
nik ten był o niemal 10 lat wyższy. Zmia-
ny demograficzne wymuszają na rządach 
państw unijnych modyfikację systemów 
emerytalnych.

Wszelkie działania zmierzają w kie-
runku podwyższania ustawowego wieku 
emerytalnego oraz ujednolicania prze-
pisów dotyczących kobiet i mężczyzn. 
Wciąż w wielu częściach Europy pa-
nie przechodzą na emeryturę o kilka lat 

wcześniej niż reprezentanci płci prze-
ciwnej. Poza państwami Europy Środko-
wo-Wschodniej warto wymienić Włochy, 
Grecję, Belgię i Wielką Brytanię. 

Docelowo zmiany prawne mają się 
przyczynić do podwyższenia efektywnego 
wieku emerytalnego, a więc przeciętnego 
wieku, w którym obywatele opuszczają 
rynek pracy. Według najnowszych danych 
Eurostat, w 2008 roku było to 60,8 lat (ko-
biety) oraz 62 lata (mężczyźni). Najdłużej 
pracowali mieszkańcy Rumunii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii. Najkrócej 
Francuzi i Słowacy.

Różnica między wiekiem przecho-
dzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn 
na Starym Kontynencie była niewielka. 
Mężczyźni pracowali dłużej średnio o 

rok. Statystyki zawyżyły głównie kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, 
Czechy, Austria), gdzie efektywny wiek 
emerytalny mężczyzn był wyższy od tego 
notowanego w przypadku kobiet o ponad 
3 lata.

W jakim wieku można przechodzić na 
emeryturę w poszczególnych krajach UE? 
Ile rzeczywiście lat mają osoby, które 
opuszczają rynek pracy? Jakie przemiany 
demograficzne mają największy wpływ na 
modernizację systemów emerytalnych? W 
których krajach to panie pracują dłużej? 
Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo 
w artykule „Wiek emerytalny w krajach 
UE – rzeczywistość i postulaty zmian”. 

Źródło: www.rynekpracy.pl

W jakim wieku na emeryturę?
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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
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Pojawił się niedawno. Trochę z po-
trzeby nadążania za międzynarodowymi 
standardami, trochę w następstwie roz-
woju sektora finansowego. Niedoceniany, 
lecz coraz bardziej popularny. Powoli zy-
skuje społeczne zaufanie, obalając mity 
i bł ędne opinie na jego temat. Pojęcie 
doradcy finansowego jest znane niemal 
każdemu. Co jednak tak naprawdę o nim 
wiemy? Kim jest i dlaczego mielibyśmy 
powierzać mu tak ważną sferę naszego 
życia, jaką stanowią finanse? Zanim zde-
cydujemy się na skorzystanie – bądź też 
nie – z jego usług, poznajmy go bliżej, by 
poprzeć nasze sądy sprawdzonymi infor-
macjami. 

Doradca finansowy…
…skąd się wziął?
Doradca finansowy jest dość młodym 

zawodem funkcjonujący w Europie do-
piero od 15 lat. Jego rosnąca popularność 
wynika z tego, że kompleksowo udziela 
porad na temat dysponowania środkami 
finansowymi. Niewątpliwie profesja ta 
powstała w odpowiedzi na niską świado-
mość społeczeństwa w dziedzinie finan-
sów osobistych oraz znajomość narzędzi 
finansowych. Rosnące zapotrzebowanie 
na tego rodzaju usługi przyczyniło się do 
rozwoju doradztwa finansowego w Pol-
sce. Obecnie na rynku istnieje wiele firm 
kompleksowo obsługujących klientów. 
Mając to na uwadze, w 2008 r. powstał 
Związek Firm Doradztwa Finansowego 
(ZFDF, www.zwiazek-doradcow.org), re-
prezentujący polski rynek firm doradztwa 
finansowego. Kiedy decydowaliśmy się 
na założenie ZFDF, postawiliśmy sobie 
trzy zasadnicze cele do zrealizowania: 
standaryzacja pracy doradców, wprowa-
dzenie odpowiednich zasad etycznych, a 
także edukacja klientów. Z tego wzglę-
du ZFDF wprowadził Kanon Dobrych 
Praktyk, który obowiązuje doradców 
zatrudnionych w firmach zrzeszonych w 
ZFDF. Powstała także specjalna komisja, 
która ma rozpatrywać ewentualne skargi 
na pośredników. Etyki uczymy się więc 
wspólnie – dla dobra naszego i naszych 
klientów – podkreśla Krzysztof Barem-
bruch, prezes ZFDF. Wśród członków 
Związku Firm Doradztwa Finansowego 
znajduje się obecnie 13 największych i 

najbardziej renomowanych firm doradz-
twa finansowego w kraju. Dzięki zyski-
waniu większego zaufania społeczeństwa 
zawód doradcy finansowego staje się 
coraz bardziej poważany i szanowany. 
Jednocześnie w wyniku rosnącego zain-
teresowania pracą doradcy finansowego, 
wiele szkół wyższych wprowadziło do 
swej oferty kształcenie w tym zakresie. 
Pozwala to potencjalnemu specjaliście z 
zakresu finansów na zdobycie odpowied-
niej wiedzy oraz kwalifikacji, by móc 
profesjonalnie i kompetentnie służyć po-
mocą przyszłym klientom.

…kim jest?
Doradca finansowy to przede wszyst-

kim osoba z wykształceniem wyższym 
w zakresie finansów, ekonomii lub ban-
kowości. Absolwenci takich specjalności 
z pewnością lepiej odnajdą się w tym 
zawodzie. Nie przeszkadza to jednak 
osobom kończącym inne kierunki w roz-
poczęciu kariery doradcy finansowego. 
Przede wszystkim potrzebne jest bowiem 
zaangażowanie i dużo chęci. Bardzo 
ważne jest także, by doradca finansowy 
posiadał odpowiednie predyspozycje i 
cechy charakteru uznawane za niezbęd-
ne w tym zawodzie. Dobry pracownik 
firmy doradztwa finansowego, zanim 
podejmie jakiekolwiek decyzje, powi-
nien dogłębnie przeanalizować sytuację 
materialną klienta, stąd też niezbędna jest 
cierpliwość i wytrwałość. Rozwaga i ra-
cjonalność – to kolejne cechy, na których 
buduje się wizerunek profesjonalnego 
doradcy. W końcu pomagamy klientom 
podejmować jedne z najważniejszych 
decyzji – finansowe. Tak naprawdę liczy 
się jednak entuzjazm i konsekwencja. 
Bez nich, tak jak w każdej innej branży, 
nie można się obejść – zaznacza Krzysz-
tof Barembruch, prezes ZFDF. Wszystko 
to, wraz ze specjalistyczną i popartą do-
świadczeniem wiedzą, czynią z dorad-
cy finansowego osobę godną zaufania i 
kompetentną.

…co robi?
Doradca finansowy przede wszystkim 

doradza, zarówno w zakresie wydatków, 
oszczędności, jak i planów inwestycyj-
nych klienta. Sporządza długookresowy 

plan finansowy, dzięki któremu możliwa 
jest maksymalizacja osiąganych zysków 
i gromadzonych oszczędności przy jed-
noczesnej minimalizacji strat i kosztów. 
Dodatkowo monitoruje realizację planu 
poprzez cykliczne spotkania z klientem 
i koryguje ewentualne niedociągnięcia. 
W ten sposób dba o powierzany mu ma-
jątek, podnosząc tym samym poczucie 
finansowego bezpieczeństwa jego wła-
ścicieli. Ponadto doradca finansowy edu-
kuje klienta. Informuje go, jaki produkt 
finansowy jest dla niego odpowiedni, a 
dzięki zestawieniu ofert wielu instytucji 
finansowych klient dowiaduje się, gdzie 
się po niego udać. Zainteresowanemu za-
ciągnięciem kredytu w banku doradca fi-
nansowy może także pomóc w zebraniu i 
wypełnieniu odpowiednich dokumentów 
oraz w samym uzyskaniu pieniędzy.

…kto mu płaci?
Usługi, jakie świadczy doradca finan-

sowy – wbrew obiegowej opinii, że nie 
ma nic za darmo – są całkowicie bez-
płatne. Oznacza to, że każda osoba, która 
zdecyduje się udać do niego i skorzystać 
z jego rady, otrzyma ją całkowicie za 
darmo. Nasuwa się zatem pytanie, skąd 
bierze się wynagrodzenie doradcy? Dana 
instytucja wypłaca doradcy prowizję za 
wskazanie klientowi produktu z jej oferty. 
Jednak dochodzi do tego wówczas, gdy 
klient podpisze z taką instytucją umowę, 
np. kiedy założy lokatę w banku poleco-
nym przez doradcę. Nie wiąże się to dla 
klienta z dodatkowymi opłatami.

…dlaczego warto się do niego 
udać?

Na rynku finansowym pojawia się co-
raz więcej rozmaitych produktów i usług. 
Mnogość instytucji finansowych prze-
ścigających się w atrakcyjnych ofertach 
może przyprawić o zawrót głowy. Gdy 
nie czujemy się specjalistami w dziedzi-
nie finansów oraz gdy gubimy się w świe-
cie kredytów i lokat bankowych, warto 
skorzystać z porad doradcy finansowego. 
Przede wszystkim pomoże on zaoszczę-
dzić nasz cenny czas. Nie musimy cho-
dzić od banku do banku w poszukiwaniu 
atrakcyjnej oferty, marnując tym samym 
wiele godzin. Kompleksowej analizy 

Doradca finansowy 
– wróg czy przyjaciel?
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Czy inżynierowi opłaca się kończyć 
studia podyplomowe?

Jak pamiętamy, koniec roku 2009 za-
owocował wyraźnym wzrostem płac. Część 
podwyżek była podyktowana jednak wypła-
conymi premiami, trzynastkami, nagrodami 
okresowymi. Zgodnie z przewidywaniami, 
w styczniu tego roku wynagrodzenia inży-
nierów wróciły do poziomu sprzed grudnia. 
8,3-procentowy spadek płac spowodował, 
że średnie wynagrodzenie inżynierów wy-
niosło w styczniu 2010 roku 4864 zł brutto. 
W skali roku spadek płac wyniósł 2,6% – 
komentuje Anna Strożek, Starszy Specjali-
sta ds. Analiz w BDI. 

Pogorszenie sytuacji finansowej najbar-
dziej odczuły osoby zarabiające najwięcej. Co 
dziesiąty inżynier zarobił w styczniu powyżej 
8090 zł. W porównaniu z grudniem ubiegłe-
go roku próg ten zmalał o 10,9%. Co czwarty 
inżynier zarobił poniżej 2934 zł. To z kolei o 
8,3% mniej niż w ubiegłym miesiącu.

W świetle „Miesięcznego Raportu Pła-
cowego – Styczeń 2010”, opracowanego 
przez analityków BDI, największe spadki 
płac wystąpiły w rolnictwie, ogrodnictwie i 
leśnictwie (–14,6%, średnie wynagrodzenie 
4839 zł), w branży chemicznej i petroche-
micznej (–13,8%, średnie wynagrodzenie 
5198 zł), w chłodnictwie, wentylacji i kli-
matyzacji (–12,2%, średnie wynagrodzenie 
4359 zł), w branży lotniczej (–11,9%, śred-
nie wynagrodzenie 4876 zł), poligraficznej 
(–11,8%, średnie wynagrodzenie 5166 zł) i 
automatycznej (–11%, średnie wynagrodze-
nie 4881 zł). Wzrost płac odnotowaliśmy 
jedynie w branży turystycznej (+13,5%), 
telekomunikacji (+8,4%), służbie zdrowie 
(+5%), w edukacji i badaniach (3,5%) oraz 
doradztwie i konsultingu (+5,1%). 

Analizując wynagrodzenia inżynierów 
w poszczególnych regionach zatrudnie-

nia, zauważyliśmy, że największy spadek 
płac wystąpił w województwie opolskim 
(–10,6%) i wielkopolskim (–10,1%). Naj-
wyższa średnia niezmiennie występuje w 
woj. mazowieckim (5688 zł) mimo 9,4-
procentowego spadku.

W sektorze przedsiębiorstw pogorsze-
nie sytuacji finansowej pracowników było 
bardziej odczuwalne. Wg Danych z GUS-u 
płace w styczniu spadły o 11,5 p. proc., osią-
gając tym samym poziom sprzed września 
2009 r. Wynagrodzenia inżynierów podąża-
ją od kilku miesięcy za ogólną tendencją na 
rynku. Niezmiennie jednak przewyższają 
wynagrodzenia pozostałych pracowników. 
Zdaniem Anny Strożek inżynierowie nadal 
są najbardziej pożądanymi pracownikami 
na rynku pracy.

Wynagrodzenie inżynierów w zależ-
ności od ukończonej uczelni

Najwyższa mediana wynagrodzeń wy-
stąpiła wśród inżynierów, którzy ukończyli 
uczelnie zagraniczne (10 117 zł). Spośród 
polskich uczelni najlepiej „opłacalny” oka-
zał się Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie (mediana 7979 zł). A jak kształtowała 
się mediana wynagrodzeń inżynierów po 
uczelniach technicznych, które w 2009 zna-
lazły się w pierwszej dziesiątce rankingu 
„Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”? Poli-
technika Warszawska (mediana 5000 zł), 
Akademia Górniczo-Hutnicza (mediana 
3700 zł), Politechnika Wrocławska (media-
na 4000 zł), Politechnika Łódzka (mediana 
4000 zł), Politechnika Śląska (mediana 3770 
zł), Politechnika Poznańska (mediana 4000 
zł), Politechnika Krakowska (mediana 3642 
zł), Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny (mediana 2118 zł), Wojskowa 

Akademia Techniczna (mediana 3950 zł). 
Jak widać nie zawsze dyplom „rankingo-
wej” uczelni idzie w parze z wysokimi za-
robkami czy też stabilnym zatrudnieniem w 
przyszłości – komentuje specjalistka. 

Podobnie sytuacja wygląda ze studia-
mi podyplomowymi. Jak zauważa Anna 
Strożek, coraz bardziej wyrównuje się 
poziom wynagrodzeń między osobami, 
które kończą dodatkowe studia, a osoba-
mi, które kończą tylko jedną uczelnię. 
Różnica w średnim wynagrodzeniu mię-
dzy takimi osobami wyniosła w styczniu 
2010 r. niespełna 300 zł. Pół roku temu 
różnica ta wynosiła ok. 700 zł, natomiast 
rok temu ok. 1000 zł. Studia podyplomo-
we coraz rzadziej wpływają na wyższe 
wynagrodzenie. Czyżby „dodatkowo” wy-
edukowani inżynierowie stawali się mniej 
konkurencyjni dla pracodawców? A może 
poziom tych studiów pozostawia wiele do 
życzenia? Zanim podejmiemy decyzję o 
podwyższaniu swojej wiedzy, zastanówmy 
się, czy wiedza ta pokryje się z oczekiwa-
niami rynku pracy – radzi specjalistka. 

Wyciągnięcie wniosków z raportu po-
zostawiamy jego odbiorcom, ponieważ 
ostateczna interpretacja jest uzależniona 
od licznych czynników związanych np. z 
lokalnym rynkiem pracy oraz aktualną sy-
tuacją rozpatrywanej branży.

Więcej informacji dotyczących wy-
nagrodzeń inżynierów można znaleźć w 
pełnym opracowaniu raportu miesięczne-
go „Wynagrodzenia Inżynierów – styczeń 
2010” oraz w „Raportach Branżowych – IV 
kwartał 2009” dostępnych w Banku Danych 
o Inżynierach http://www.bdi.com.pl.

Źródło: www.abcpraca.pl

opartej na indywidualnej sytuacji klienta 
dokona w dużo krótszym czasie doradca 
finansowy. Co istotne, w przeciwieństwie 
do pośrednika finansowego, który oferu-
je produkt konkretnej instytucji, doradca 
finansowy przedstawia klientowi oferty 
wielu z nich oraz doradza, która będzie 
najkorzystniejsza w danej sytuacji. Wy-
bierany dla nas produkt czy plan finanso-
wy zostanie dopasowany do nas, a nie my 
na siłę dopasowani do niego. Stwarza to 
ogromne możliwości do osiągnięcia za-
mierzonych celów finansowych, wypra-
cowania zysków, zgromadzenia koniecz-
nych oszczędności i zdobycia przydatnej 
dla klienta wiedzy.

Dlaczego warto skorzystać z usług 
doradcy finansowego?
Oszczędzamy czas.
l Opieramy się na wiedzy i umiejętno-

ściach kompetentnej osoby.
l Oferty i produkty finansowe wybiera-

ne są indywidualnie „pod nas”.
l Doradca finansowy obiektywnie przed-

stawi najkorzystniejsze dla nas rozwią-
zania.

l W jednym miejscu, u jednego dorad-
cy możemy uzyskać wiele informacji 
dotyczących różnych produktów i na-
rzędzi finansowych.

Opracowanie:  
Związek Firm Doradztwa Finansowego

Doradca finansowy postrzegany 
jest różnie. Opinie na jego temat także 
są niejednakowe. Niestety nie zawsze 
są poparte faktami. Może się okazać, 
że potwierdzone informacje na temat 
doradców finansowych i głębsza ana-
liza ich pracy zweryfikują to, co do tej 
pory na ich temat myśleliśmy. Kayah 
w jednej ze swych piosenek śpiewała 
„…prawda z ust do ust jest całkiem 
inna”. Dzielmy zatem zasłyszane wia-
domości przez dwa, a najlepiej sami 
sprawdźmy, ile w nich prawdy.

Źródło: www.ipis.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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