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Podczas ostatniej Krakowskiej Giełdy Domów i Miesz-
kań padł rekord. Do czwartej edycji Konkursu o Tytuł 
Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i Na-
grodę Złotego Sokoła zostało zgłoszonych najwięcej firm 
w sześcioletniej już historii plebiscytu. 

W najnowszym numerze „Krakowskiego Rynku Nie-
ruchomości” mogą Państwo przeczytać także relację z bu-
dowy kolejnego etapu Bonarka City Center, zapoznać się 
z danymi dotyczącymi światowych lokalizacji biurowych, 
przeczytać najświeższe doniesienia ze stolicy Dolnego 
Śląska oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat nabywania 
nieruchomości w drodze licytacji komorniczych.

Zachęcamy również do lektury przygotowanych przez 
naszych prawników aktualności – na temat zasad prawa 
sąsiedzkiego oraz zmian w ustawie o infrastrukturze infor-
macji przestrzennej, które mają umożliwić darmowy dostęp 
do tzw. danych przestrzennych.

Redakcja
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Dofinansowanie ekologicznych projektów. Aż 40 mln zł dofinan-
sowania może otrzymać projekt instalacji produkującej energię elek-
tryczną lub ciepło ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki 
ogłosiło nabór wniosków ze środków PO IiŚ – Infrastruktura ener-
getyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (Priory-
tet IX), w ramach Działania 9.4. Wnioski można składać od 17 do 
31 maja br. w siedzibie Ministerstwa. Projekty kwalifikujące się do 
dofinansowania w ramach Działania 9.4 PO IiŚ „Wytwarzanie energii 
ze źródeł odnawialnych” obejmują inwestycje dotyczące budowy jed-
nostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, wody oraz biomasy, 
bądź wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub 
słonecznej. Minimalna wartość zgłaszanego projektu to 20 mln zł. Wy-
jątkiem są inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej 
z biomasy lub biogazu oraz budową lub rozbudową małych elektrowni 
wodnych, gdzie dolna granica została ustalona na poziomie 10 mln zł. 
Na realizację wyłonionych w ramach konkursu projektów resort go-
spodarki przeznaczył 195 mln zł. 
Ceny materiałów budowlanych w marcu. W marcu, w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny w czterech grupach towa-
rowych, w trzech spadły, a w czterech nie zmieniły się. Wzrost za-
notowano w drewnie i materiałach drewnopochodnych (+1,5 proc.), 
silikatach (+1,3 proc.), chemii budowlanej (+1,2 proc.) i gazobetonach 
(+0,9 proc.). Spadły ceny materiałów izolacji termicznej (–3,5 proc.), 
pokryć i folii dachowych, rynien (–1,7 proc.) i suchej zabudowy (–0,8 
proc.) – podaje Grupa PSB S.A. W kategorii „inne” zanotowano bar-
dzo wyraźny wzrost cen wyrobów stalowych (+17,4 proc.), minimal-
ny wzrost w przypadku cementu i wapna (+0,4 proc.), farb i lakierów 
(+0,3 proc.) oraz instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwod-
nień, wentylacji (+0,2 proc.). W pozostałych trzech grupach tej kate-
gorii ceny nie zmieniły się.
Niższe marże kredytowe. Najniższe na rynku marże zaczynają się 
stopniowo przybliżać do tych sprzed kryzysu – wynika z analizy Home 
Broker Doradcy Finansowi. Już w sześciu bankach można zaciągać 
kredyt mieszkaniowy na 300 tys. zł z marżą poniżej 2 proc. Najniższą 
marżę dla kredytu w złotych (dla kwoty 300 tys. zł, 25-proc. wkła-
du własnego) proponuje w ramach promocji BZ WBK – 1,35 proc. 
Aby zaciągnąć kredyt z taką marżą, trzeba otworzyć konto 24 Prestiż 
lub VIP (minimalne wpływy 2 tys. zł miesięcznie) oraz opłacić pod-
wyższoną prowizję na poziomie 3,5 proc. Niską marżę, na poziomie 
1,8 proc. dla kredytu w złotych, można także otrzymać w Eurobanku. 
Warunkiem skorzystania z takiej stawki jest otwarcie konta oraz za-
kup pakietu ubezpieczeń (na życie, od utraty pracy, nieruchomości). 
Standardowa marża – bez pakietu ubezpieczeń – wynosi w opisywa-
nym przypadku 2,1 proc. Istnieje możliwość ustalenia stawki nawet 
poniżej 1,8 proc. w toku indywidualnej decyzji. Marże minimalnie 
poniżej 2 proc. dla kredytu w złotych oferuje też BNP Paribas For-
tis. Kredytobiorca, który otworzy w banku konto, otrzyma stawkę 
1,99 proc. W Banku Pocztowym, kupując pakiet ubezpieczeń, można 
obniżyć marżę do 1,9 proc., pod warunkiem skorzystania z pakietu 
ubezpieczeń. Standardowa marża to 2,6 proc. Stawkę 1,9 proc. można 
też otrzymać w Pekao pod warunkiem otwarcia konta i zakupu karty 
kredytowej. 
Inwestycje na drogach krajowych. Od 16 listopada 2007 r. do 
7 kwietnia 2010 r. podpisano umowy na budowę ponad 1220 km dróg 
krajowych, w tym na 485 km autostrad oraz ok. 740 km dróg ekspreso-
wych, obwodnic i dużych przebudów dróg. Podpisano umowy na budo-
wę 317 km autostrad w systemie tradycyjnym oraz 168 km w systemie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym roku zawarto siedem umów 
na nowe inwestycje. Wyłoniono wykonawców autostrad: A4 Wierz-
chosławice – Krzyż, A4 Brzesko – Wierzchosławice, A4 Rzeszów 
centralny – Rzeszów wschód, a także dróg ekspresowych: S19 Stobier-
na – Rzeszów, S7 Pasłęk – Miłomłyn oraz obwodnicy Jarosławia, No-
wogardu. Wartość tych inwestycji to 3412 mln zł. Obecnie w budowie 
i przebudowie jest ponad 830 km dróg krajowych. Trwają prace przy 
budowie nowych tras, w tym ok. 360 km autostrad, 290 km dróg eks-
presowych i ponad 100 km obwodnic. W ramach „Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2008–2012” aktualnie realizowana jest także 
przebudowa 70 km istniejącej sieci. Budowanych jest 15 odcinków au-
tostrad, 22 odcinków dróg ekspresowych oraz 15 obwodnic.

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 16.04.2010, 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 16.04.2010, 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 16.04.2010, 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 4,49
Olej napędowy  4,03
(dane na dzień 16.04.2010, 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 16.04.2010, 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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www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Woronicza Jana  
(Prądnik Czerwony)
4 pokoje, 95 m kw.

677 000 PLN

ul. Marczyńskiego (Prądnik Biały)
2 pokoje, 35 m kw.

299 000 PLN

ul. Saska (Podgórze)
2 pokoje, 45 m kw.

340 000 PLN

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

379 000 PLN

ul. Heleny (Bieżanów)
2 pokoje, 50 m kw.

260 000 PLN

ul. Krowoderskich Zuchów  
(Prądnik Biały)

4 pokoje, 64 m kw.
400 000 PLN

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

450 000 PLN

ul. Mała Góra (Bieżanów)
3 pokoje, 61 m kw.

405 000 PLN

ul. Królewska (Łobzów)
4 pokoje, 79 m kw.

625 000 PLN

ul. Orzeszkowej (Stare Miasto)
2 pokoje, 53 m kw.

490 000 PLN

ul. Dworcowa (Podgórze)
2 pokoje, 45 m kw.

300 000 PLN

ul. Białoprądnicka (Prądnik Biały)
3 pokoje. 55 m kw.

455 000 PLN



85

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 08/2010  23.04 – 07.05.2010

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. Kobierzyńska (Ruczaj)
2 pokoje, 46 m kw.

360 000 PLN

ul. Solskiego (Prądnik Biały)
4 pokoje, 100 m kw.

590 000 PLN

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

380 000 PLN

ul. Dytmara Sołtysa (Bronowice)
2 pokoje, 50 m kw.

460 000 PLN

ul. Imbramowska (Prądnik Biały)
3 pokoje, 58 m kw.

365 000 PLN

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

280 000 PLN

ul. Zachodnia (Ruczaj)
2 pokoje, 51 m kw.

440 000 PLN

ul. Sienkiewicza (Wieliczka)
2 pokoje, 54 m kw.

299 000 PLN

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

446 000 PLN

ul. Turniejowa (Kurdwanów)
4 pokoje, 100 m kw.

620 000 PLN

ul. Ostatnia (Prądnik Czerwony)
2 pokoje, 52 m kw.

439 000 PLN

ul. Barbary (Wieliczka)
2 pokoje, 41 m kw.

252 000 PLN
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BRZESKO - okolice - BH662
Dom wolnostojący o pow. ok. 170 m2 usytuowany na działce  
1100 m2, ok. 7 km od Brzeska, niedaleko drogi krajowej nr 75 

Brzesko - Nowy Sącz. Budynek z 2004 roku, budowany w techno-
logii tradycyjnej o praktycznym rozkładzie pomieszczeń. W pełni 
umeblowany i wyposażony, wykończony w bardzo dobrym stan-

dardzie. Garaż dwustanowiskowy. Dojazd drogą asfaltową gminną. 
Cena: 499.000 zł

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

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

MOGILANY - okolice - BH660
Dom w zabudowie bliźniaczej budowany w technologii tradycyjnej 
położony na wzniesieniu w okolicy Mogilan. Dom w stanie dewe-
loperskim o pow. 98 m2 na ogrodzonej działce 420 m2. Termin 

realizacji: sierpień 2010 r. Standard wykończenia: pustak Porotherm 
19, styropian 15, blachodachówka, instalacje rozprowadzone 

w budynku, wylewki i tynki, okna PCV, elewacja.
Cena: 349.000 zł

LIBERTÓW - BH644
Dom wolnostojący, 1-piętrowy z zagospodarowanym poddaszem, 

o powierzchni użytkowej 175,8 m2, zaś całkowitej 201,6 m2 
położony na działce 720 m2 w Libertowie. Dom w bardzo dobrym 

standardzie wykończenia, wymaga delikatnego odświeżenia.  
Sąsiedztwo domów jednorodzinnych, spokojna okolica z niesamo-

witymi widokami na Kraków.
Cena: 610.000 zł

JORDANÓW - BH664
Dom wolnostojący z 2009 roku o pow. 310 m2 usytuowany na  

ogrodzonej działce 1100 m2 z pięknym widokiem na pasmo Tatr. 
Nowy budynek 3-kondygnacyjny budowany w technologii trady-
cyjnej, wykończony głównie naturalnymi materiałami o wysokim 

standardzie, umeblowany i wyposażony, gotowy do zamieszkania. 
Na działce wolnostojący garaż.

Cena: 1.700.000 zł

GIEBUŁTÓW - BH465 
Piękna, widokowa działka o pow. 942 m2, w całości budowlana, 

usytuowana w kameralnej części Giebułtowa. Działka dla osób cenią-
cych spokój i prywatność, a zarazem szybki dostęp do Krakowa. 
Działka płaska w kształcie prostokąta o wymiarach 16 m x 58 m. 

Wszystkie media: gaz, prąd, woda, kanalizacja doprowadzone  
do działki. 

Cena: 197.820 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

BUDOWA W TRAKCIE REALIZACJI

Oferta	spełnia	wymogi	programu	„RODZINA NA SWOIM”

SPRZEDAŻ

CENA: 466 000 zł + 7% VAT

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
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Licencja nr 3051

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

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

www.magnat.informer.pl członek MSPON

MIESZKANIA, DOMY – SPRZEDAŻ, WYNAJEM

KOMERCYJNE

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

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

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

ul. Zwierzyniecka
28	m2,	1	pokój

1100 PLN/mies. 

ul. Długa
20	m2,	1	pokój

1100 PLN/mies.

Willa Awangarda
47	–	114	m2

od 7490 PLN/m2 

ul. Blich
102	m2,	3	pokoje

850 000 PLN 

ul. Rajska
109	m2,	5	pokoi

248 000 EUR 

ul. Biskupia
39	–	110	m2

od 12 000 PLN/m2

ul. Siemiradzkiego
47	–	63	m2

od 10 100 PLN/m2 do neg. 

ul. Krakowska
102	m2,	2	wejścia

8500 PLN netto/mies. 

Wola Justowska
320	m2,	7	pokoi
2 200 000 PLN 

ul. Długa
105	m2,	witryna

10 500 PLN/mies.

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

ul. Sereno Fenna
150	m2,	5	pokoi

4500 PLN netto/mies. 

ul. Sołtysa Dytmara
80	m2,	3	pokoje

890 000 PLN

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

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

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

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

ności handlowej, usługowej  
lub produkcyjnej.

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

CENA: 750 zł
BNP-2156, 2157

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: 454.000 zł 
BNP-2118 i 2119             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

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 czerwca 2010. CENA: 122.000 zł 

brutto (z VAT). SPIESZ SIĘ…!
BNP-1883

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

ul. Krakowska 5/ KAZIMIERZ
Lokal użytkowy  na parterze o powierzchni 16 m2 z witryną i roletą, 

zaraz przy skrzyżowaniu z Dietla.  Idealny pod inwestycję,  
nadaje się na biuro, usługi lub handel. 

BNP- 1762

Cena 135.000 zł (zwolnione z VAT)   
Kontakt: 510-259-399

REJON GALERII  
KAZIMIERZ/GRZEGÓRZKI

Lokal usługowo-biurowy  
o pow. 57 m2 ,  

do generalnego remontu. 
CENA: 99.900 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 DO 100-140 tys. zł

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

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

w dwukondygnacyjnym budynku o pow. ok. 15 m². Położone w ci-
chej okolicy. Idealne dla osób samotnych, emerytów lub studentów.

CENA: 123.000 zł
BNP – 2158       

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: 204.000 zł  

BNP-2151
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: 175.000 zł     
BNP- 2160

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: 214.000 zł 

BNP-2152
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: 154.000 zł  
BNP –2154

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: 174.000 zł    
BNP-2159

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: 174.000 zł  
BNP-2153

KONTAKT: 510-259-399

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: 152.000 zł   
BNP-2161

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

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

www.taraba.gratka.pl

Mieszkania – sprzedaż
Garsoniery, 1 – pokojowe

25 m2 - ul. Prądnicka - II/X - 188 000 zł
30 m2 - ul. Zdrowa - 0/X - 213 000 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 – 305 000 zł
40 m2 – os. Oficerskie ul. Beliny Prażmowskiego – III/III, k.j., ładne,  
do wejścia – 285 000 zł
49,2 m2 p.c. - ul. Loretańska – III/III, NOWE, na poddaszu – 520 020 zł
52 m2 – ul. Moniuszki – II/III, balkon, łatwo zrobić 2 pokoje – 410 000 zł

2 – pokojowe
37,4 m2 – rejon Siewnej – 0/II, NOWE – 270 000 zł
41,7 m2 – Kazimierz ul. Przemyska – III/III, do wykończenia – 359 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, NOWE, na poddaszu – 390 000 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 395 000 zł
56 m2 – ul. Brodowicza – II/III, balkon – 460 000 zł
56 m2 - ul. Głowackiego - II/IV, 9-letnie, bardzo ładne, duży balkon - 475 000 zł
59,7 m2 p.c. - Kazimierz - V/V, balkon, NOWE, na poddaszu - 450 000 zł
63,6 m2 – ul. Wrocławska – III/III, atrakcyjne, 6-letnie – 530 000 zł  
+ 40 000 zł garaż
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
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

4–5 – pokojowe
108 m2 - Kazimierz - III/III, NOWY apartament na poddaszu - 980 000 zł
128 m2 – rejon Sobieskiego – II/III, klasyczne, 2 balkony – 950 000 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 - ½ domu, do remontu  
– 350 000 zł, of.DK/211

Jurczyce 80 m2 + 17 a + budynek gospodarczy – wolnostojący, murow-
any, działka widokowa – 380 000 zł
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła – wolnostojący, 
murowany, do remontu, działka widokowa – 195 000 zł, of.DZ/245
Liszki 80 m2 + 8 a – wyjątkowy dom z niepowtarzalnym klimatem,  
z pozwoleniem na rozbudowę – 350 000 zł
Okleśna 90 m2 + 12 a + stodoła – drewniany dom wolnostojący,  
do generalnego remontu – 70 000 zł, DZ/99
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, 
murowany, do remontu - 250 000 zł, of.DZ/215
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
Wola Justowska 100 m2 + 7 a - do remontu lub rozbiórki, piękna działka 
z miejscem na drugi dom - 1 580 000 zł, of.DK/197
Wysoka 107 m2 + 17,53 a – wolnostojący, murowany, z klimatem, po 
generalnym remoncie, działka widokowa - 330 000 zł
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 
remoncie, do wykończenia - 425 000 zł, of.DZ/216
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż – 7-letni, piękny 
ogród, oczko wodne, stacjonarny grill – 1 450 000 zł, of.DK/193
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, w pięknym ogrodzie, 
monitoring – 890 000 zł, of.DZ/182
Bieżanów 168 m2 z garażem + 5 a – wolnostojący, do remontu  
– 690 000 zł, of.DK/194
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan dewelop-
erski, widokowa działka – 490 000 zł, of.DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, na 
pięknej, widokowej działce – 340 000 zł, of.DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a – NOWY, wolnostojący, stan dew-
eloperski – 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, atrakcyjny, 
stan deweloperski - 490 000 zł, of.DZ/229
Zakamycze 290 m2 + 17 a – 10-letni dworek w pięknym ogrodzie  
– 2 300 000 zł, of.DK/210
Wola Justowska - rejon Kasztanowej 400 m2 + 7,2 a - 1/2 bliźniaka,  
do remontu - 1 600 000, of.DK/203

Działki – sprzedaż
ul. Dobrego Pasterza 3,1 a – bez WZ – 390 000 zł, of.D/442
Bieżanów 4,21 a - atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów  
- 300 000 zł, of.D/395
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, 
uzbrojone - 17 000 zł/a, of.D/385
Bolechowice 9,6 a – budowlana, uzbrojona, widokowa  
– 250 000 zł, of.D/449
Sanka 9,6 a – atrakcyjna, widokowa, uzbrojona, ogrodzona  
– 119 000 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 – budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona, działka  
z rozpoczętą budową – 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 2x13 a - budowlana, widokowa - po 68 000 zł, 
of.D/436
Modlnica 4x14 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 – 380 000 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. Chopina - 2-pokojowe, ładne, słoneczne 
mieszkanie, 57,6 m2, III piętro, 2 balkony  

- 469 000 zł,
TARABA 12/422-95-18

Salwator City, ul. Stańczyka - 1-pokojowe,  
33,6 m2, V/VIII, NOWE, taras 8,6 m2 - 265 000 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



95

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 08/2010  23.04 – 07.05.2010



96

RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 08/2010  23.04 – 07.05.2010

„SŁOTA” – Nieruchomości i Inwestycje sp. z o.o.
ul. Rtm. Z. Dunin – Wąsowicza 8/6, 30 – 112 Kraków (obok Kina Kijów)

Kom. 604-592-710, Tel. (12) 376-48-84, Fax (12) 378-92-58

www.sni.com.pl

BARTLA/KLINY
3 pokojowe 
374 000 zł

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
158 m2, bliźniak, stan deweloperski

 399 000 zł

KROWODRZA
20 m2, po remoncie

175 000 zł

KROWODRZA
70 m2, stan deweloperski

450 000 zł

KS. TURKA
68 m2, 3 pokojowe

480 000 zł

MODLNICA
181 m2;5,35 a, bliźniak,stan surowy 

zamknięty, 499 000 zł

MODLNICA
189 m2; 3,46 a, bliźniak, stan deweloperski

630 000 zł

OS. KRAKOWIAKÓW
65 m2, stan idealny

340 000 zł

RUCZAJ
26 m2 + taras 16 m2

225 000 zł

SKOTNIKI
działka budowlana 7,24 a

150 000 zł

SZCZYGLICE
bliźniak 149 m2, 3 a

470 000 zł

WOLA DUCHACKA
63 m2, apartament, stan deweloperski

380 000 zł

www.sni.com.pl
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Licencjia  
zawodowa: 

8350

MIESZKANIA:

1.  Okazja, Siewna, 2 pok.,  
52 m2, nowe, urządzone,  
416 tys. zł

2. Białoprądnicka, 49 m2, 2 pok., 
4 piętro, 335 tys. zł

DZIAŁKI:

KOMERCYJNE

1. Balice ,gm. Zabierzów 1,36 ha, 
WZiZT pod halę wysokiego 
składowania, 30 tys. zł/a

2. Balice, gm. Zabierzów 30 a, 
WZiZT pod 2 budynki: biur.-
imagaz., 27 t ys. zł/a

3. Blisko centrum Krakowa, ok. 
34 a, przeznaczenie komercyj-
ne, 7 mln zł

BUDOWLANE

1. Bielany: 7 arów, 12 arów  
– konkurencyjna cena

2. Gm .Liszki: Duży wybór działek 
rolnych i budowlano rolnych

DOMY:

1. Bielany, 333 m2, dom 
2-rodzinny, nadaje się pod 
dział. gosp. 1,4 mln zł

2. Bielany, 270 m2, dom 2  
–rodzinny, ładnie zagospod. 
Działka 999 tys. zł

3. Bielany, 200 m2, dom 
1-rodzinny, duża działka 12 a, 
1,1 mln zł

4. Bielany, duży wybór domów w 
stanie deweloperskim

Do wynajęcia:

1. Pachońskiego, 2-pok. mieszka-
nie, 32 m2, 900 zł + media

2. Bielany, piętro domu – 110 m2, 
strych, garaże, bardzo dobry 
standard, 2700 zł

3. Bielany, dom 1-rodzinny,  
4 pokoje, działka 4 miejsca 
postojowe, 2500 zł
Poszukuję dla klientów 

do zakupu:

1. dom w Przegorzałach lub na 
Bielanach 

2. lokal handlowy, parterowy z wi-
tryną do 50 m2, blisko Centrum

3. lokal mieszkalny parterowy,  
ok. 80 m2, Łobzów

4. lokal mieszkalny 3 pokojowy, 
Prądnik Biały lub Czerwony

Oferujemy dochodowe kamienice, niepowtarzalne rezydencje 
oraz działki komercyjne dla inwestorów.

Tel. 600 078 267 lub 664 781 980 
e mail: p.klimczyk.areal@onet.eu

Biuro Nieruchomości 
Piotr Klimczyk

OFERTY DO SPRZEDAŻY

KAMIENICA1)  – Kraków Śródmieście – okolica ul. J. Piłsudskiego – sąsiedztwo Rynku 
Głównego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Plant – z dużym potencjałem rozbudowy  
i zagospodarowania inwestycyjnego na hotel, biura, bank, szkołę, apartamenty itp.
DZIAŁKA2)  – 46 arów, ok. ul. Wrocławskiej, Kraków – Krowodrza, WZiZT na około  
7500 PUM, budynek wielomieszkaniowy, 5–kondygnacyjny, miejsca postojowe pod  
budynkiem, cicha okolica
WOLA JUSTOWSKA3)  – działka widokowa –15 arów, WZiZT na dom jednorodzinny, 
media, okolice Starowolskiej, Kraków–Krowodrza
WOLA JUSTOWSKA  4) (okolice) – działka 7,5 ara, WZiZT na dom, 550.000 zł
DOM5)  – nowy, wykończony – Królowej Jadwigi, (Wola Justowska, Kraków) 250 m2,  
4,5 ara, 4 garaże, idealny na firmę
DZIAŁKA6)  – 6 arów (lub więcej), Starowolska, Wola Justowska
KLINY – 7) działka , 9 arów, 450.000 zł

Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM
ul. Królowej Jadwigi 154, 30–212 Kraków

tel. (12) 425–25–17, 602–24–97–97
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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. WORONICZA JANA  
(PRĄDNIK CZERWONY)
4 pokoje, 95 m2
CENA: 677 000 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. HELENY (BIEŻANÓW)
2 pokoje, 50 m2
CENA: 260 000 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

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

STARE MIASTO, ul. FELICJANEK 8
Lokal/mieszkanie na parterze, 46 m², w super 
lokalizacji, po kapit. rem., parter kamienicy, 
pod biuro, usługi. Idealny na inwestycje, możl. 
dorobienia witryny. Oddzielne pomieszczenia.  
Idealny na inwestycje. Możliwość wynajmu.
CENA: 454.000 zł 
CENA WYNAJMU: 2200 zł
B.N. Północ
Tel. 510-180-034
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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

BIELANY 
Dom 333 m2 
3-rodzinny, możliwa działalność gospo-
darcza
CENA: 1,4 mln zł

B.N. Areał
tel. 600-078-267

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
158 m2, bliźniak, stan deweloperski
CENA 399 000 zł

SŁOTA Nieruchomości  
i Inwestycje sp. z o.o.
tel. 604-592-710

KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE 
Kamienica –– okolica ul. J. Piłsudskiego – sąsiedztwo Rynku 

Głównego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Plant – z dużym 
potencjałem rozbudowy i zagospodarowania inwestycyjnego 

na hotel, biura, bank, szkołę, apartamenty itp.
Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM

tel. 602-249-797

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

OS. MOZARTA
Mieszkanie 52 m2, 2 pokoje, nowe.
Okazja.
CENA: 416 000 zł

B.N. Areał
tel. 600-078-267

WOLA DUCHACKA
63 m2, apartament, stan deweloperski
CENA 380 000 zł

SŁOTA Nieruchomości  
i Inwestycje sp. z o.o.
tel. 604-592-710

OK. UL. WROCŁAWSKIEJ, KRAKÓW – KROWODRZA 
Działka – 46 arów, WZiZT na około 7500 PUM, budynek 

wielomieszkaniowy, 5–kondygnacyjny, miejsca postojowe pod 
budynkiem, cicha okolica

Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM
tel. 602-249-797

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Kraków, ul. Augustiańska,QQ  67 m2, III piętro, trzypoko-
jowe z balkonem. Cena 570.000 zł. Tel. 519-847-790

Kraków, ul. Białoprądnicka, QQ 113 m2, I piętro, dwu-
poziomowe z balkonem, wyposażona kuchnia, żaluzje 
antywłamaniowe. Do mieszkania przynależy piwnica 
oraz dwa miejsca postojowe. Cena 1.050.000 zł. Tel. 
664-970-500

Kraków, Bronowice,QQ  część domu z oddzielnym wej-
ściem, 50 m2, po generalnym remoncie, dwupoziomo-
we, działka 1 a, wymienione instalacje i dach. Cena 
265.000 zł. Tel. 793-003-939

Kraków, ul. ChmieleniecQQ , Ruczaj, 53,5 m2, dwupo-
kojowe, własnościowe (księga wieczysta). Czynsz 
miesięczny – 290 zł (woda, ogrzewanie, śmieci, admi-
nistracja). Indywidualne opomiarowanie (woda i cie-
pło). 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, videodomofon, winda. Bu-
dynek chroniony, wysoki standard wykończenia, drzwi 
antywłamaniowe, mieszkanie jest wykończone wg pro-

jektu 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, DąbieQQ , 25 m2, po kapitalnym remoncie, kom-
fortowa, w pełni umeblowana i wyposażona. Blisko 
centrum w cichej i zielonej okolicy. Cena 200.000 zł. 
Tel. 605-450-990 lub e-mail: zingat@op.pl

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

Kraków, DębnikiQQ , 90 m2, przestronne, funkcjonalne 
mieszkanie z dużym balkonem. Istnieje możliwość wy-
kończenia według indywidualnej aranżacji wnętrza. Osie-
dle jest ładnie zagospodarowane (ogródki, plac zabaw 
itp.), ogrodzone, monitorowane. Na osiedlu znajduje się 
przedszkole, blisko sklepy, szkoła. Cena 539.000 zł. Tel. 
501-854-818, e-mail: j.gonet@interia.pl

Kraków, ul. Dietla, QQ rejon ul. Krakowskiej, 65 m2, II p. 
Dwupokojowe, z jasną kuchnią, łazienką z wc, przed-
pokojem i piwnicą (12 m2). Lokal do remontu, udział 
w kamienicy. Cena 520.000 zł. Tel. 12-422-46-01

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
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Kraków, Krowodrza, QQ Żabiniec, 43 m2, dwupokojowe. 
Cena 380.000 zł. Tel. 697-828-874

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

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, QQ nowe, wykoń-
czone w bardzo dobrym standardzie. Cena 498.000 
zł brutto. Tel. 12-421-34-54

Kraków, ul. ŁobzowskaQQ , StareMiasto, 102,2 m2, I 
piętro secesyjnej kamienicy. Ekspozycja: zachód (dwa 
pokoje) i wschód (kuchnia, salon i służbówka). Przy 
kuchni balkon. W mieszkaniu znajduje się łazienka i 
osobno wc. Stolarka drzwiowa oryginalna drewniana, 
stolarka okienna nowa z PCV. Podłogi – oryginal-
ny, 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. Mlaskotów, QQ Salwator, 47 m2, w sercu 
Salwatora, z widokiem na Klasztor Norbertanek. Bli-
skość Błoń, bulwarów nad Wisłą oraz ścieżek na Ko-
piec Kościuszki. Mieszkanie do odświeżenia, łazienka 
i toaleta po remoncie 2 lata temu. Podzielniki ciepła 
i wodomierze. Do mieszkania przynależy komórka 
lokatorska. Cena 458.250 zł. Tel. 501-288-544, e-mail: 
j.turski@freshweb.pl

Kraków, ul. Nowowiejska, QQ Krowodrza, 42 m2, V 
piętro, nad dawnym Pewexem. Dwupokojowe z jasną 
kuchnią, łazienką, osobną toaletą, loggią z widokiem 
na Kopiec Kościuszki. Do mieszkania przynależy piwni-
ca 3,5 m2. Cena 365.000 zł. Tel. 691-868-651, e-mail: 
przemekbabik@o2.pl

Kraków, ul. ObozowaQQ , Ruczaj, 71 m2, III p./III p., 
trzypokojowe, wykończone, z balkonem i poddaszem. 
Tel. 518-333-897

Kraków, ul. Oświecenia, QQ Mistrzejowice, 56 m2, III p. 
/IV p., dwupokojowe z jasną kuchnią i loggią. Blok z 
1998 r., zbudowany z cegły i ocieplony. Klatka scho-
dowa bardzo przestronna i czysta. Do mieszkania 
przynależy piwnica 3,5 m2. Bardzo dobrze rozwinięta 
infrastruktura handlowo-usługowa oraz dobra ko-
munikacja z centrum miasta. Cena 335.000 zł. Tel. 
604-462-051

Kraków, ul. Radzikowskiego, QQ 60 m2, dwupoziomo-
we, III piętro. Kuchnia, salon, WC, dwie sypialnie, hol, 

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

Kraków, ul. GryczanaQQ , Tonie, 33 m2, pokój połączony 
z kuchnią (ok. 23 m2), WC, przedpokój i pomieszczenie 
gospodarcze. Na podłogach płytki i parkiet bukowy. 
Ogrzewanie gazowe indywidualne (piec dwufunkcyj-
ny). W kuchni meble dębowe i płyta gazowa. Miesz-
kanie jest ciche i jasne, znajduje 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, KazimierzQQ , 82 m2, wykończone, umeblowa-
ne – stan do wejścia. Ciche miejsce, plomba z 2001 
r. Cena 890.000 zł do negocjacji. Tel. 691-676-091, 
e-mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul. Kazimierza WielkiegoQQ , Łobzów, 53 m2, 
VIII piętro, trzypokojowe z loggią (widok na Kopiec 
Kościuszki, Wawel i Tatry). W przedpokoju duża szafa 
wnękowa, piękna, jasna, duża kuchnia. Do mieszkania 
przynależy piwnica, pod blokiem parking dla mieszkań-
ców, zamykany na szlaban. Piękna zielona okolica, tuż 
przy Ogrodzie Łobzów i deptaku Młynówka Królewska. 
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 przed-
szkole, 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, apartament 
w stanie deweloperskim, położony w budynku wypo-
sażonym w instalację klimatyzacyjną, basen, fitness. 
Teren ogrodzony i monitorowany. Cena 418.000 zł. Tel. 
696-413-707, e-mail: biuro.podatkowe@lexa.pl

Kraków, ul. Krowoderskich ZuchówQQ , 28 m2, stan 
deweloperski w nowoczesnym apartamentowcu Torre 
Verona. Cena 238.000 zł. Tel. 781-459-815

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

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

DZIAŁKA 40 a
gm. Zabierzów, 5 km od Balic i granicy 
Krakowa; uzbrojona, widokowa, 
prywatny las, istnieje możliwość 
podziału; Cena 450.000 zł.
Kontakt e-mail: 
kochanow98@gmail.com
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łazienka z wanną, dwa balkony. Mieszkanie w pełni 
wykończone, panele, flizy, schody drewniane, meble 
kuchenne na wymiar, duża piwnica. Cena 459.000 zł. 
Tel. 501-741-142

Kraków, ul. Radzikowskiego,  QQ 67 m2, trzypokojowe. 
Nowocześnie urządzone mieszkanie dwupoziomowe, 
południowe, z dwoma balkonami i piwnicą, położone 
na monitorowanym osiedlu. Cena 538.000 zł. Garaż 
płatny dodatkowo – 40.000 zł. Tel. 781-459-815

Kraków, ul. SienkiewiczaQQ , Krowodrza, 97 m2, III 
piętro, w zadbanej kamienicy z lat trzydziestych. Trzy-
pokojowy, 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 gar-
deroby. Dodatkowo duże pomieszczenie gospodarcze 
w piwnicy (18 m2). Cena 860.000 zł. Tel. 602-252-100, 
e-mail: koperski@3d.krakow.pl

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

Kraków, ul. ŚlicznaQQ , Ugorek, 35 m2, III p./X p., 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 terakota, 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

Kraków, os. Żabiniec, QQ ul. Solskiego, 77 m2, parter, w 
pełni wykończone. Mieszkanie w znakomitej lokali-
zacji, w pobliżu sklepy, poczta, kościół, przychodnia, 
szkoła. Cena 539.000 zł. Tel. 604-963-311

ZabierzówQQ , róg ul. Targowej i ul. Rodziny Poganów; 
8,4 a, budowlana, mieszkaniowo-usługowa; ogrodzo-

na, media w ulicy. Cena 195.000 zł do negocjacji. Tel. 
41-377-60-55

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

SPRZEDAŻ DOMY
Busko-Zdrój QQ 1530 m2, działka 24 a, stan surowy otwar-
ty, o przeznaczeniu usługowym: hotel, pensjonat. Cena 
1.500.000 zł do negocjacji. Tel. 604-948-065

gm. Czernichów, QQ Rybna, 136 m2, działka 6,5 a, dom 
wolnostojący, 20 min od centrum Krakowa. Kanali-
zacja gminna, gaz, prąd, woda. Wnętrze budynku: 
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 - doprowadzone do budynku i 
rozprowadzone wewnątrz. Ogrzewanie gazowe, piec 
dwufunkcyjny, kaloryfery zamontowane, przygotowa-
na instalacja telefoniczna, alarmowa. Cena 520.000 zł. 
Tel. 513-128-633, e-mail: marta.starowicz@wp.pl

Głogoczów QQ 130 m2, działka 12 a; salon z aneksem 
kuchennym, trzy pokoje, łazienka, garaż; dom kom-
fortowy na ogrodzonej działce. Cena 760.000 zł. Tel. 
501-089-313

Kalwaria Zebrzydowska, QQ Podlesie, 160 m2, działka 
8,6 a, wolnostojący budynek mieszkalny z częścią 
warsztatową, częściowo podpiwniczony, z poddaszem 
częściowo zaadoptowanym. Przez lata funkcjonował 

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

NOWY DOM
WŁAŚCICIEL

Tel. 602-783-717

Wykonujemy meble do:
- sypialni;
- pokoju dziecięcego;
- zestawy mebli kuchennych;
- szafy z drzwiami przesuwnymi;
- zabudowy wnęk;
- garderoby;

ul. Wodna 34b/4, 31-719 Kraków
piotr_eskont@interia.pl

tel: 0-501 49-49-82

Piotr Materna  

"MEBLE"
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warsztat stolarski. Idealna lokalizacja na adaptację 
na działalność produkcyjną, handlową lub usługową. 
Wszystkie media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz. 
Cena 298.000 zł do negocjacji. Tel. 604-498-754, e-
mail: s_ebek@poczta.onet.pl

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

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

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

ok. Krakowa, QQ Szczyglice, 143 m2, działka 3 a, apar-
tament (bliźniak z garażem) w stanie deweloperskim, 
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 
drogą asfaltową, brama na pilota, wybrukowany pod-
jazd, zagospodarowany trawnik. Pokryty dachówką 
ceramiczną, ogrzewanie gazowe i kominkowe. Cena 
820.000 zł. Tel. 883-954-800

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 

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
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dwupokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym i ła-
zienką. 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, Zabłocie,QQ  152 m2, działka 11 a, nowy dom 
kryty dachówką, ściany Porotherm 25, okna dachowe 
Roto. Działka widokowa, słoneczna, okolica bardzo 
cicha i spokojna, dom budowany metodą tradycyjną/
solidnie, 13 km od Bieżanowa,7 km od Wieliczki. Cena 
319.000 zł do negocjacji. Tel. 508-180-877, e-mail: 
mateuszjulia@interia.eu

Kraków, ul. Zakamycze, QQ Wola Justowska, 186 m2, 
działka 6,5 a, bliźniak w stanie surowym zamkniętym, 
położony na wzniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie 
Lasku Wolskiego. Parter: wiatrołap, komunikacja, 
kuchnia z jadalnią (20,2 m2), pokój dzienny(28,4 m2), 
wc, schowek, spiżarka, garaż. Poddasze użytkowe: 
komunikacja, trzy sypialnie, dwie łazienki, pomiesz-
czenie gospodarcze. Działka ogrodzona, widokowa, 
ogród od strony południowej 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 uwzględ-
nieniem najnowszych ekologicznych i energooszczęd-
nych 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 ze „zsypem” na 
brudną bieliznę 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 

ok. Łuczyc,QQ  136,7 m2, działka 8 a, dom wolno stojący 
z garażem jednostanowiskowym (projekt „Dom w 

anansach 2” firmy Archon). Budynek parterowy z pod-
daszem użytkowym, pokryty dachem dwuspadowym. 
Na parterze znajdują się: wiatrołap, hol, salon, kuchnia, 
jadalnia, pomieszczenie gospodarcze, pokój, łazienka, 
garaż, kotłownia i wyjście na taras. Na poddaszu: czte-
ry sypialnie, garderoby, łazienka. Cena 289.000 zł. Tel. 
666-991-992, e-mail: scorpius3@interia.pl

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

Michałowice-KomoraQQ , 180 m2, działka 4,5 a, wykoń-
czony, w enklawie kilku domków na zamkniętym i mo-
nitorowanym osiedlu. Obszar graniczący z Parkiem Kra-
jobrazowym „Dolinki Krakowskie”. Parter: wiatrołap, 
hol, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, 
pokój gościnny, pom. gospodarcze. Poddasze: cztery 
sypialnie, pokój kąpielowy, duży hol. Cena 770.000 zł. 
Tel. 508-269-447, e-mail: megg_56@op.pl

Michałowice-KomoraQQ , 200 m2, działka 4 a, wysoki 
standard, w pełni wyposażony, usytuowany na wznie-
sieniu w otoczeniu kilku domków. Parter: wiatrołap, 
hol, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, łazienka, 
pom. gospodarcze, garaż. Poddasze: cztery sypialnie, 
dwie łazienki, hol, piękne drewniane schody. Łazienki 
wykończone elementami z kamienia naturalnego, 
podgrzewane podłogi, alarm. Cena 840.000 zł. Tel. 
509-932-308, e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl

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

Mogilany QQ ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, działka 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, 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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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)
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dwa wc, dwie loggie, garaż, piwnica, CO (dwa piece 
grzewcze); działka ogrodzona, dom w bardzo dobrym 
stanie, blisko centrum miasta. Cena 630.000 zł. Tel. 
12-633-63-99, 601-481-753

Niepołomice,QQ  191 m2, 7,6 a, gotowy do zamieszka-
nia. Zaprojektowany oraz wybudowany z wyjątkową 
starannością. Nowoczesny, funkcjonalny, idealny dla 
kilkuosobowej rodziny. Zlokalizowany w spokojnej 
okolicy. Działka ogrodzona i zagospodarowana, pry-
watna droga dojazdowa, trawnik, tuje. Piętro: cztery 
sypialnie, łazienka. Parter: łazienka, pokój, salon, 
kuchnia, jadalnia, garaż, kotłownia, pom. gospo-
darcze. 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 negocjacji. Tel. 
663-301-023

Niepołomice,QQ  191 m2, działka 9,11 a, nowy dom do 
wprowadzenia, wolnostojący. Działka ogrodzona i zago-
spodarowana, prywatna droga dojazdowa, trawnik, tuje. 
Piętro: cztery sypialnie, łazienka; parter: łazienka, pokój, 
salon, kuchnia umeblowana i wyposażona, jadalnia, ga-
raż, kotłownia, pom. gospodarcze. Cena 1.040.000 zł. 
Tel. 796-556-711, e-mail: imumcoeli@ymail.com

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 Dolina” 5 km; do przejścia granicznego 

ze Słowacją 5 km. Cena 460.000 zł. Tel. 695-999-444, 
e-mail: lpolakiewicz@gmail.com

Rzeplin, QQ Skała, 160 m2, działka 8 a. Cena 560.000 zł. 
Tel. 604-930-836, e-mail: martaapb@interia.pl

Skawina,QQ  216 m2, działka 5,24 a, sześć pokoi, dwie 
łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. 
Budynek wykonany w wysokim standardzie, z najlep-
szych materiałów. Działka ogrodzona z bramą auto-
matyczną. Wyjątkowo ciche miejsce. Posiada certyfikat 
energetyczny. Cena 695.000 zł. Tel. 515-101-301, 
e-mail: iwana@onet.pl

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

Wielkie Drogi QQ 170 m2, działka 25 a, dwupoziomowy. 
Dół: dwa pokoje, łazienka, spiżarnia, garderoba, su-
szarnia; góra: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia. 
Na działce 30 m2 budynek gospodarczy. Cena 700.000 
zł. Tel. 728-377-774, 12-270-62-25

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

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
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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

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

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

ok. góry Śnieżnica, QQ 50 km od Krakowa, 2 x 8 a, bu-
dowlane, 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

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

Kraków, ok. ul. Ks. Józefa, QQ udział 20 a w działce 
rolnej o pow. 1 ha. Otulina Lasu Wolskiego w pobliżu 
Srebrnej Góry, przepięknie położona. Cena 30.000 zł/a. 
Tel. 602-765-080

Kraków, PodgórzeQQ , 34 a, budowlana, ogrodzona, 
media, pierwsza linia zabudowy. Możliwość podziału 

działek. Na działce znajduje się budynek mieszkalno-
gospodarczy do remontu lub rozbiórki. Cena do nego-
cjacji. Tel.509-241-547, e-mail: slawek.franco@vp.pl

Kraków, Wola Duchacka, QQ róg ul. Pańskiej i ul. Helt-
mana, 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

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

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

Maciejowice, 44 a, bud.-rolna, blisko Krakowa, dobry QQ

dojazd, piękna okolica, aktualny plan. Szer. 30 m, me-
dia w granicy. Cena 275.000 zł. Tel. 609–664-848

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



106

OGŁOSZENIA DROBNE Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 08/2010  23.04 – 07.05.2010

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

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

ok. Wieliczki, QQ Czechówka, 17 a, budowlana, położona 
10 km na płd. od Wieliczki w cichej i spokojnej okolicy 
z pięknym i rozległym widokiem na góry. Dojazd drogą 
asfaltową, bardzo dobre połączenie komunikacyjne z 
Wieliczką i Krakowem. Cena 170.000 zł do negocjacji. 
Tel. 502-449-712, e-mail: markopl@interia.eu 

okQQ . Proszowic, Opatkowice, 48 a (w tym budowlaną o 
pow. 12,6 a – 21 m x 60 m). Cicha i spokojna okolica. 
Na działce słup elektryczny, z którego można pod-
ciągnąć 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, prostokątna. 
Prawomocne pozwolenie na budowę sześciu domów 
wolnostojących o pow. użytkowej 180 m2, kompletna 
dokumentacja techniczno-architektoniczna. Projekty 
przyłącza wodociągowego oraz elektrycznego, wa-
runki 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

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

ok. Szczawnicy,QQ  Kamienica, 8 a, działka budowlana 
+ 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 + garaż 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 otocze-
niu terenu przebiega autostrada A4 Kraków – 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

okQQ . Wieliczki, Czechówka, 17 a, budowlana, położo-
na w cichej i spokojnej okolicy, z pięknym i rozległym 
widokiem na góry. Dojazd drogą asfaltową, bardzo 
dobre połączenie komunikacyjne z Wieliczką i Krako-
wem. Cena 170.000 zł do negocjacji. Tel. 502-449-712, 
e-mail: markopl@interia.eu

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 Wieś, QQ Modlnica, 20 a, budowlano-usłu-
gowa, częściowo ogrodzona, płaska, z dobrym dojaz-
dem; media w granicy, dobre sąsiedztwo, bezpieczna 
okolica. Cena 350.000 zł. Tel. 600-487-267, e-mail: 
mazurooo@tlen.pl

gm. Wielka WieśQQ , Szyce, 10,6 a, budowlana, ogrodzo-
na, dojazd asfaltem, media w granicy + kanalizacja. 
Cena 240.000 zł do negocjacji. Te. 600-336-480

Wrząsowice, QQ 10 a. Cena 190.000 zł. Tel. 501-741-142

gm. Zabierzów, QQ 40 a, 5 km od Balic i granicy Kra-
kowa; uzbrojona, widokowa, prywatny las. Istnieje 
możliwość podziału. Cena 450.000 zł. Kontakt e-mail: 
kochanow98@gmail.com

Zabierzów, QQ 8,5 a, w otoczeniu nowych domów jed-
norodzinnych; 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. Bar-
dzo ładna, spokojna okolica, blisko do centrum. Cena 
330.000 zł. Tel. 600-422-770

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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WYNAJEM
MIESZKANIA

Kraków, ul. Grota Roweckiego, QQ Ruczaj, 47,7 m2, 
dwupokojowe, umeblowane, w nowym bloku. Niski 
czynsz (ok. 130 zł/ m-c, w tym opłata za windę i wy-
wóz śmieci), dobrze rozwinięta infrastruktura: szkoła, 
przedszkole, hipermarket, przystanek autobusowy. 
Cena 1300 zł. Tel. 886-546-942, e-mail: g.gorzula@
libero.it

Kraków, ul. Komandosów, QQ os. Podwawelskie, 19 m2, 
jednopokojowe, po remoncie. W cenie pralka, kuchen-
ka gazowa, lodówka, szafa typu komandor z półkami, 
wersalka rozkładana. Bardzo dobra lokalizacja – blisko 
centrum i przystanków komunikacji miejskiej. Cena 
1000 zł + opłaty za gaz, wodę, prąd. Cena 1000 zł. 
Tel. 507-153-667, e-mail: architekt@gazeta.pl

Kraków, ul. Krasińskiego, QQ Stare Miasto, samodzielny 
pokój w mieszkaniu trzypokojowym o podwyższonym 
standardzie, z widokiem na Wawel. Mieszkanie jest 
kompletnie umeblowane 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, KrowodrzaQQ , Żabiniec, 46 m2, dwa pokoje. 
Cena 358.000 zł. Tel. 697-828-874

Kraków, ul. Królowej Jadwigi,QQ  Salwator, 37 m2, pokój 
z balkonem, przedpokój, kuchnia i łazienka. Mieszka-
nie umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD i RTV. 
Budynek z 2000 r., teren budynku ogrodzony, bardzo 
blisko terenów zielonych (Wisła i Błonie) oraz blisko 
do Centrum. Cena 1100 zł + ok. 200 zł opłaty. Tel. 
791-212-120, e-mail: d.lis@onet.pl

Kraków, ul. Krzywa, QQ Śródmieście, przecznica ul. Dłu-
giej, blisko Rynku; 67 m2, I p., dwupokojowe, kuchnia, 
łazienka, wc, umeblowane. Cena 1800 zł + media. 
Tel. 602-210-791

SPRZEDAŻ INNE
Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice 
Gorzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się 
dwa domy (1 – budownictwo przedwojenne, 2 – lata 
90.), budynek gospodarczy, trzy szklarnie o łącznej 
pow. 1400 m2 oraz staw. Dom piętrowy, w idealnym 
stanie, z pełnym umeblowaniem oraz wyposażeniem. 
W cenie również 3 ha pola. Gospodarstwo nadaje się 
na prowadzenie agroturystyki, jest to idealne miejsce 
na rekreację i odpoczynek. Cena 650.000 zł. Tel. 501-
054-104

Lokal użytkowy, QQ ul. Friedleina, 15,2 m2, po remoncie. 
Cena 90.000 zł. Tel. 501-508-495

Pensjonat, QQ Busko – Zdrój, 1530 m2, działka 24 a, stan 
surowy otwarty. Cena 1.500.000 zł, do negocjacji. Tel. 
604-948-065

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

ZAMIANA
Dom, QQ Myślenice, dom dwurodzinny z 1990 r., cegła, 
sześć pokoi, kuchnia, spiżarnia, dwie łazienki, dwa wc, 
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 bliźniaczej. 
Cztery pokoje, kuchnia, dwie łazienki – po generalnym 
remoncie, własne ujście wody, kominek, piękne widoki. 
Zamienię na mieszkanie dwupokojowe w Krakowie. 
Tel. 33-858-39-02

Działkę, QQ gm. Kocmyrzów – Luborzyca, 44 a, budowla-
no-rolna. Zamienię na strych do adaptacji w Krakowie. 
Tel. 609-664-848

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

Kraków, ul. Myczkowskiego, QQ Bronowice, Mydlniki, 50 
m2, dwupokojowe (18 + 12 m2) położone w nowym 
bloku na zamkniętym, strzeżonym osiedlu Jurajskim. 
Wokół domu dużo zieleni i parkingi. Mieszkanie ma pod-
stawowy 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. Radzikowskiego, QQ os. Azory, 34 m2, I pię-
tro, nowe, aneks kuchenny, balkon, ogrzewanie cen-
tralne, możliwość umeblowania. Za dopłatą miejsce w 
garażu. Cena 1300 zł + czynsz. Tel. 606-396-282

Kraków, ul. Różyckiego, QQ os. Azory, ok. 50 m2, trzypo-
kojowe ze ślepą kuchnią, po remoncie. Wyposażenie: 
pralka, lodówka, telewizor, częściowo umeblowane. 
Cena 1000 zł + czynsz + opłaty. Tel. 609-583-285

Kraków, ul. Różyckiego, QQ Azory, 24 m2, obok pętli 

autobusowej, mieszkanie odnowione i umeblowane. 
Cena 1000 zł + media ok. 300 zł. Tel. 691-801-808, 
e-mail: admin@uslodkiego.pl

Kraków, ul. Rusznikarska,QQ  45 m2, dwa oddzielne 
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon i loggia. Mieszkanie 
nie jest umeblowane, pozostaje zabudowa kuchni oraz 
garderoby( szafa wnękowa). Przestronna klatka scho-
dowa, szeroka winda. W okolicy pętla tramwajowa, 
bogate zaplecze konsumenckie. Cena 1300 zł. Tel. 603-
717-988, e-mail: kamila.szczepaniak@gmail.com

Kraków, Wola JustowskaQQ , dwupokojowe z garażem, 
super komfortowe. Cena 1500 zł + czynsz (200 zł) + 
media. Tel. 6024800

Kraków, pl. Wolnica QQ Kazimierz, 52 m2, II piętro w 
oficynie, dwupokojowe z dużym balkonem, po kom-
pleksowym 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, dwupo-
kojowe z balkonem, kuchnia, łazienka, korytarz; w 
pełni wyposażone. Cena 1050 + czynsz + media. Tel. 
501-288-465

Mydlniki QQ 31 m2, I piętro, komfortowe, w pełni wy-
posażone (pralka, zmywarka, kuchenka, lodówka), 
dwie szafy wnękowe, meble, osiedle ogrodzone. Cena 
1100 zł + opłaty ok. 200 zł. Tel. 501-734-544, e-mail: 
pinka.n@poczta.fm

WYNAJEM DOMY
Kraków, ul. Chojnicka, QQ Kliny, 300 m2, działka 3,5 a. 
Trzypoziomowy dom na południowym stoku Góry 
Borkowskiej, w pełni umeblowany i wyposażony, z 
kominkiem, tarasem, dwoma balkonami, przestronną 
piwnicą i garażem. Dzielnica spokojna, zielona, w po-
bliżu park, fort, sklepy, apteka, przedszkole, szkoła itd. 
Piękny widok z okien, w pogodny dzień widać Tatry. 
Cena 5000 zł. Tel. 502-559-495, e-mail: masarska@
gmail@com

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

Kraków, ok. Parku Wodnego,QQ  120 m2, działka 0,44 a, 
luksusowo wykończony, zadbany, w pełni umeblowa-
ny i wyposażony. Garaż na dwa auta, zabezpieczenia 
przeciwwłamaniowe, system alarmowy, kominek 
z nawiewem powietrza, stacja zmiękczania wody, 
taras, ogród, kino domowe, łazienka z jacuzzi, pral-
nia-suszarnia. Cena 4499 zł + media. Kontakt e-mail: 
konrad@dr.com

ZielonkiQQ , 85 m2, działka 1,3 a, dom piętrowy z podda-
szem mieszkalnym, narożny w zabudowie szeregowej. 

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 – 2100 zł miesięcznie + opłaty: czynsz i media.  

Tel. (właściciel lokalu): 606 33 66 89.



109

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 08/2010  23.04 – 07.05.2010

Bardzo spokojna okolica, 30 m do parku, 5 min space-
rem do centrum Zielonek, prywatny parking. W kuchni 
piekarnik i płyta elektryczna, lodówka, w pralni nowa 
pralka. Ogrzewanie elektryczne. Ogródek z tarasem. 
Cena 1750 zł. Tel. 601-620-227, e-mail: grzegorz77@
interia.pl

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

Obiekt handlowy, QQ Brzesko, 4200 m2, działka 1 ha, 
parking na 100 samochodów. Wykończenie pod 
klucz (oświetlenie, płytki, wszystkie instalacje wraz 
z elektrycznie sterowanymi roletami w witrynach 
wystawowych), pełna wentylacja, całość klimatyzo-
wana. Otwarcie przewidziane jest na II kwartał 2010 
r. Obiekt znajduje się pomiędzy trzema największymi 
osiedlami. 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

Kompleks biurowyQQ , Chorzów, Centrum, pow. 420 
m2, Silesia Office Center, zespół 4 budynków biurowo-

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

Lokal biurowo-sklepowy, QQ Kraków, ul. Friedleina, 15 
m2, po remoncie. Cena 850 zł. Tel. 501-508-495

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Siewna, Krowodrza, 45 
m2, wysoki standard, w spokojnej okolicy, z dogodnym 
dojazdem. Przed budynkiem parking. Cena 1700 zł. 
Tel. 12-415-09-66, e-mail: swajss@wp.pl

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

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 m2, 
parter, witryna, wejście z ulicy, miejsce postojowe. 
Osobno wc, internet, tel., tv sat, osobne liczniki me-
diów. Obok: Rondo Mogilskie, Urząd Miasta. Lokal po 
remoncie, idealny na gabinet, biuro, usługi. Cena 1200 
zł do negocjacji. Tel. 516-253-778

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

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   

8 maja 2010 roku
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

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

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

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

WIADECTWO WIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

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

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

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

-  kończysz budowę domu,

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie, 

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ



111

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 08/2010  23.04 – 07.05.2010 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

Kolejny „polski” projekt to drążenie 
tunelu dla autostrady do Włoch we Frejus 
w Alpach francuskich, na trasie z Lyonu 
do Turynu. Na swoim koncie polscy 
budowlańcy mają już m.in. remont 
budynku francuskiego parlamentu, min-
isterstwa finansów, paryskich komend 
żandarmerii i szpitali. 

Chociaż na skutek kryzysu francuska 
branża pracy tymczasowej przeżywa 
ok. 25-proc. spadek – największy od 10 
lat, to zainteresowanie tamtejszych firm 
polskimi pracownikami, szczególnie 
w branży budowlanej, hotelarskiej i rol-
niczej, nie słabnie. 

Nie będzie żadnej przesady w stwi-
erdzeniu, że Polacy są obecnie na-
jbardziej cenionymi za fachowość pra-
cownikami. Szczególnie w budownictwie 
– mówi Urszula Majorkiewicz, sekretarz 

Generalny Polskiej Izby Przemysłowo 
Handlowej we Francji. 

Potwierdzeniem tego trendu jest 
dynamicznie rozwijająca się współpraca 
agencji doradztwa personalnego i pracy 
tymczasowej Work Express z francus-
kimi firmami budowlanymi, m.in. Razel 
i Soletanche Bachy. Na najbardziej 
prestiżowych budowach prowadzonych 
w ostatnich latach nad Loarą pracuje już 
ok. 250 polskich fachowców zatrudnion-
ych przez tę śląską agencję. Jak zapewnia 
Michał Soja, manager działu współpracy 
z zagranicą agencji Work Express, liczba 
ta będzie rosnąć, bo polscy pracownicy 
są we Francji doceniani za jakość pracy, 
motywację i solidność. 

Jeden nasz spawacz jak trzech 
francuskich

Urszula Majorkiewicz dodaje, że ob-
cokrajowcy pracujący na francuskich bu-
dowach to już od wielu lat codzienność. 
O ile jednak Portugalczycy i Hiszpanie 
są tam obecni „po sąsiedzku” od tak 
dawna, że praktycznie nie są już traktow-
ani jako napływowa siła robocza, o tyle 
nowymi narodowościami są Rumunii, 
Turcy i właśnie Polacy, którzy w tej 
grupie stanowią dziś ok. 30 proc. Fran-
cuzi mają w zwyczaju dzwonić, kiedy 
coś jest nie tak, a nie żeby pochwalić. 
W ostatnich latach takich negatywnych 
sygnałów praktycznie nie mieliśmy, za to 
podczas mniej formalnych spotkań, np. 
szkoleń, pracodawcy mówią o naszych 
pracownikach w samych superlatywach 
– mówi Majorkiewicz. 

Soja przypomina sobie już kilka sy-
tuacji, w których francuscy pracodawcy 

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

Polacy budują paryskie metro
Polscy fachowcy podbijają francuskie place budów. W 2010 roku będą uczestniczyć w wie-

lu prestiżowych inwestycjach. W marcu rozpoczną budowę autostrady A1 na północ od 
Paryża. Będą też kontynuować budowę kolejnego odcinka linii metra nr 4 (stacja „Porte 

d’Orleans” – „Montrouge”) i nowego terminala na lotnisku imienia Charlesa de Gaulle’a.
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udowadniali, że wręcz zdecydowanie 
wyżej oceniają wydajność polskich 
niż francuskich pracowników tymc-
zasowych. W zeszłym roku zdarzyło 
się, że jedna z firm, wchodząca w skład 
konsorcjum realizującego prace, nawet 
pomimo sprzeciwu partnerów zachowała 
naszych, a zwolniła lokalnych pra-
cowników tymczasowych – opowiada 
Soja. – Innym razem nasza ekipa cieśli 
szalunkowych spowodowała wzburzenie 
wśród francuskich związkowców, bo 
zeszła z budowy dużego kompleksu bi-
urowego pod Paryżem jako ostatnia. 

Niedawno zdarzyło się też, że w roz-
mowie z Work Express dyrektor jednej 
z największych firm produkcyjnych 
stwierdził wprost: Jeden polski spawacz 
wykonuje pracę za trzech francuskich. 

Polscy pracownicy mają też wiele 
innych atutów, które okazują się 
przewagą na francuskim rynku. – 
W Polsce dysponujemy specjalistami 
w zawodach rzadko spotykanych we 
Francji. Na przykład spawacze, którzy 
nie ograniczają się do wąskiej specjal-
izacji, ale dysponują całą gamą różnych 
certyfikatów, murarze, czy wywodzący 
się ze Śląska górnicy i specjaliści za-
wodów pokrewnych górnictwu – wymie-
nia Wioletta Borkowska, koordynator 
działu rekrutacji zagranicznych Work 
Express. 

Św. Barbara w metrze i koniuszy 
w Cannes 

Z Francji przychodzą też dość 
zaskakujące zamówienia na pra-
cowników, np. na ... koniuszego. – 
Takie zamówienie otrzymaliśmy nie-
dawno z ekskluzywnego ośrodka wypoc-
zynkowego w Cannes. Ośrodek ma m.in. 
pole golfowe i stajnie z siedmioma końmi 
– opowiada Wioletta Borkowska. – O ich 
czystość dba już chłopak pochodzący 
z niewielkiej wsi na Kaszubach. 

Wokół polsko-francuskiej współpracy 
narosło już zresztą więcej ciekawych 
anegdot. Przykładem może być zwyc-
zaj przywieziony na tamtejsze budowy 
przez polskich górników pracujących 
przy budowie tuneli autostrad i metra. 
Postanowili oni umieścić w tunelu 
drogowym, który budowali, figurkę 
św. Barbary, tak jak robi się to w chod-
nikach kopalni. Inwestorzy chętnie 
przystali na ten pomysł i tak do fran-
cuskich tuneli powędrowały już dwie 
figury św. Barbary. Pierwsza w sierpniu 
2008 r. Odpowiedniej figurki szukaliśmy 

po całym Śląsku. Francuzi nie tylko 
uroczyście wbudowali ją w tunelu, 
ale nawet poprosili polskiego księdza 
o jej poświęcenie – opowiada Wioletta 
Borkowska. 

Kolejna figurka pojechała do 
Paryskiego metra w grudniu 2008 r. 
– Ostatnio, podczas Barbórki w 2009 
r. w firmie Razel wręczyliśmy też 
pamiątkowe śląskie figurki szefostwu 
firmy. Kufle i rzeźby z węgla wyrzeźbił 
emerytowany górnik, artysta z Bytomia 
– dodaje Borkowska. 

O dobrej współpracy świadczyć może 
też fakt, że firma Soletanche zatrudniła 
nawet polskojęzyczny personel kad-
rowy, żeby jeszcze lepiej współpracować 
z naszymi specjalistami. 

Kraj ważny od lat 
Jak informuje Katarzyna Gurszyńska, 

dyrektor operacyjny Związku Agencji 
Pracy Tymczasowej w 2008 r. do Francji 
rekrutowano na zasadach pracy tymc-
zasowej 1075 osób (dla porównania 
w 2007 r. było to 1380, a w 2006 zaled-
wie 579 osób). 

Jednak jest to od lat ważny kraj 
przyjmujący polskich pracowników. 
W 2008 r. było ich w sumie blisko 5000, 
co oznacza ponad 50-proc. wzrost w sto-
sunku do roku 2007 (3200 osób), choć 
duże wyhamowanie po rekordowym roku 
2006 – mówi Gurszyńska. 

W sumie w 2008 r. za pośrednictwem 
agencji zatrudnienia za granicami 
Polski pracowało ok. 146 tys. osób, 
z czego większość (132 tys.) była przez 
agencje rekrutowana i podpisywała 
umowy z pracodawcami bezpośrednio 
w krajach przyjmujących. Oznacza to 
niewielki spadek w stosunku do 2007 . 
(ok. 150 tys.), po silnym wzroście z lat 
2005–2006 (odpowiednio 81 tys. i 119 
tys.). 

Dane z 2009 r. nie są jeszcze 
znane. Jednak ze względu na znaczące 
wyhamowanie branży w okresie kryzysu 
w 2009 r., spodziewamy się, że wyniki 
tego roku będą ok. 20–30 proc. niższe – 
mówi Gurszyńska. 

Krajami, w których pracują Polacy, 
były i są nadal głównie Holandia, Ni-
emcy, Wielka Brytania i Norwegia. Lista 
krajów dominujących zasadniczo nie 
uległa zmianie. 

Na zasadach pracy tymczasowej 
w 2008 r. pracowało za granicą niewiele 
ponad 14 tys. osób. Głównie w Holandii 
(5842), Francji (4943) i Niemczech. Był 

to niemal 10-proc. wzrost liczby pra-
cowników w stosunku do roku 2007 (13,3 
tys.), jednak oznacza zwolnienie tempa 
z okresu poprzedniego (2006 – 7716 
osób) kiedy to branża wzrosła niemal 
dwukrotnie – mówi Gurszyńska. 

Pięć lat współpracy 
Pierwszy francuski kontrakt Work 

Express rozpoczął się w listopadzie 
2005 r., kiedy zaczęła się rekrutacja 
pierwszej ekipy górników (operatorów 
sprzętu i cieśli tunelarskich) wyruszyła 
do budowy tunelu w Alpach z Grupą 
Razel. Potem zamówienia – głównie 
z sektora budowlanego – zaczęły rosnąć 
lawinowo. Polacy pojechali m.in. do 
Grupy Leon Grosse (głównie cieśle 
szalunkowi), a od 2007 do prac w sek-
torze przemysłowym zaczęli wyjeżdżać 
wysoko wyspecjalizowani spawacze 
i monterzy. W 2008 r. pojawiły się 
zamówienia z sektora przetwórstwa 
mięsa (rzeźnicy). W 2009 r. do samej 
Francji Work Express wysłał dwa razy 
więcej pracowników tymczasowych niż 
rok wcześniej. Pracowali oni przy pięciu 
projektach związanych z budową tuneli, 
m.in. przy rozbudowie paryskiego metra, 
budowie tunelu drogowego w alpejskim 
Frejus czy technicznego tunelu kole-
jowego w Saint Martin La Porte. 

Dziś za pośrednictwem Work Ex-
press wysokiej klasy fachowcy z Polski 
pracują we Francji głównie w branży 
budowlanej i produkcyjnej: m.in. w za-
wodach cieśli, murarzy, operatorów 
maszyn budowlanych, elektryków, 
hydraulików i spawaczy wszystkich 
specjalizacji. 

Choć kryzys spowodował stagnację 
także na francuskim rynku budowlanym 
Work Express udało się, głównie dzięki 
dobrym relacjom z klientami, zachować 
większość projektów. Wiele firm już 
teraz obiecuje nowe zamówienia na 
pracowników, kiedy sytuacja się po-
prawi. Agencja Work Express chce nie 
tylko rozwijać działalność w sektorach, 
w których już jest obecna od 2005 r., ale 
i zdobywać nowe rynki. Wyzwaniem na 
2010 r. jest sektor energii odnawialnych 
oraz sektor lotniczy. 

Dodajmy, że czas osłabienia gospo-
darczego dał się we znaki także fran-
cuskim agencjom zatrudnienia, których 
przychody spadły o ok. 40 proc. Na 
tym tle polska agencja wypada całkiem 
nieźle.

Źródło: www.workexpress.pl
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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

SPECJALISTA KOSZTORYSANT
KRAKÓW
Nr ref: 27306
Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budowlana specjalizująca się w budow-
nictwie drogowym. W związku z rozpoczęciem kolejnych kontraktów poszukujemy 
osoby do pracy na stanowisku Specjalista Kosztorysant.
Zakres obowiązków:
l Aktywny udział w przygotowywaniu ofert przetargowych we współpracy  

z zespołem Działu Ofert
l Sporządzanie przedmiarów robót
l Analiza dokumentacji przetargowej
l Analiza rynku, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi dostawcami  

i podwykonawcami,
l Szacowanie i wycena nakładów inwestycyjnych 
l Wstępna ocena wartości projektów
l Sporządzanie kosztorysów ofertowych
l Określanie pośrednich kosztów wycenianych robót
Wymagania:
l Wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowany kierunek - Budownictwo 
l Co najmniej 3 lata doświadczenia w kosztorysowaniu i planowaniu inwestycji 
l Dobra znajomość angielskiego lub hiszpańskiego 
l Bardzo dobra znajomość MS Excel, AutoCad, programów kosztorysowych 
l Doświadczenie w projektach drogowych będzie dodatkowym atutem
Oferta:
l Stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję  

w Polsce i na rynkach międzynarodowych 
l Możliwość zdobywania i poszerzania za-

wodowego doświadczenia we współpracy  
z zespołem specjalistów i eksper tów  
z Polski oraz Hiszpanii 

l Możliwość udziału w największych projek-
tach infrastrukturalnych na terenie Polski 

l Atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne 
do posiadanego doświadczenia i zawodo-
wej wiedzy 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy  
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl
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W ostatnim czasie spada zaintereso-
wanie wyjazdami zarobkowymi Polaków 
do krajów anglojęzycznych. W efekcie, 
spowodowanego kryzysem spadku war-
tości funta, praca na Wyspach stała się 
mniej opłacalna, zarówno dla pracow-
ników, jak i dla agencji. Nawet Stany 
Zjednoczone nie są już dużą atrakcją jeśli 
chodzi o wyjazdy zarobkowe.

Wyjazd do USA wiąże się ze zbyt 
dużymi trudnościami organizacyjnymi, 
a zarobki często są niższe niż w Europie 
Zachodniej. Dodatkowo trzeba zapłacić 
za wizę i to niemało. Do pracy w Stanach 
najczęściej jeżdżą studenci, którzy chcą 
podszkolić język. Polacy wciąż najchęt-
niej podejmują pracę sezonową na za-
chodzie Europy: we Francji, Niemczech, 
czy Holandii – mówi Michał Filipkiewicz 
z portalu Praca.pl. 

Zanim zdecydujemy się podjąć taką 
pracę i wyjedziemy na zagraniczny kon-
trakt, warto wiedzieć, czy agencja po-
średnictwa pracy, która go nam oferuje, 
jest wiarygodna. Dzięki temu możemy 
uniknąć wielu problemów, które mogą 
pojawić się podczas takiego wyjazdu.

Przed podjęciem decyzji warto zadać 
sobie pytania: Co naprawdę może spo-
tkać nas po przyjeździe na miejsce pracy? 
Czy agencja, z którą podpisuję umowę, 
to firma legalna i wypłacalna? Czy mogę 
sprawdzić uczciwość danej oferty?

Sygnały ostrzegawcze
Katarzyna Polak, ekspert Biura Re-

krutacji Zagranicznych Work Express, 
agencji pracy tymczasowej z dużym do-
świadczeniem w projektach europejskich, 
radzi, by ofercie pracy uważnie przyglą-
dać się już na etapie czytania ogłoszenia. 
Pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla 
pracownika może bowiem być już fakt, 
że w ogłoszeniu jest zbyt wiele ogólni-
ków, a mało konkretów.

„Uczciwy pracodawca nie potrzebuje 
w żaden sposób kolorować, czy „nacią-
gać” informacji. Ogłoszenie, nawet jeśli 
jest bardzo krótkie, powinno zawierać 
ważne dla pracownika kwestie: informa-
cję o certyfikacie firmy, rodzaju umowy 
i ubezpieczeniu. W naszych ogłoszeniach 
zawsze piszemy to wielkimi literami. Kie-
dy ktoś dzwoni do nas po radę, zawsze 

podpowiadamy: po pierwsze sprawdź, 
czy będziesz pracować legalnie. Osoba, 
która wyjeżdża do pracy za granicę po-
winna mieć stuprocentową pewność tego, 
gdzie trafi i jakie warunki na nią czekają” 
– mówi Katarzyna Polak.

Jeśli ktoś jedzie do pracy w charak-
terze opiekuna/opiekunki, powinien wie-
dzieć do kogo trafi, kim będzie się opie-
kować, znać dokładny adres, być może 
nawet okolicę, w której będzie mieszkać. 
Proponuję, by zobaczyć ją w Google, by 
szybciej zżyć się z nowym miejscem pracy 
– mówi Katarzyna Polak.

Sygnały, które powinny nas zaniepo-
koić to z pewnością: propozycja podpisa-
nia umowy zlecenia lub założenia dzia-
łalność gospodarczej przed wyjazdem do 
pracy.

Z punktu widzenia polskiego prawa 
jest to niezgodne z przepisami, ponieważ 
taka forma zatrudnienia sugeruje, że za-
trudniony będzie pracować w kilku fir-
mach – mówi ekspert Work Express.

Nawet kiedy jedziemy do pracy tylko 
na kilka miesięcy, pracodawca powinien 
dać nam umowę o pracę. Jest ona podsta-
wowym i najważniejszym poświadcze-
niem legalności pracy, jakie otrzymujemy 
od pracodawcy. Umowa taka powinna za-
wierać: 

Pełne ubezpieczenie 
Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ) 
Poświadczenie E101, które zapewnia 

pracownikowi dostęp do usług medycz-
nych na terenie calej Unii Europejskiej.

Sprawdzaj pracodawcę!
Nie każdy poszukujący pracy za gra-

nicą wie, że każda działająca legalnie 
agencja musi posiadać certyfikat wydany 
przez Marszałka Województwa i musi 
być wpisana do Krajowego Rejestru Są-
dowego. Oba te fakty możemy sprawdzić 
przez internet – certyfikat powinien być 
zamieszczony na stronie agencji, a KRS 
można sprawdzić na stronie sądu rejestro-
wego. Certyfikat możemy też potwierdzić 
poprzez Państwową Inspekcję Pracy.

Do normalnych praktyk, stosowanych 
przez agencje zatrudnienia, należy także 
kontaktowanie się z pracownikiem. Już 
poszukując pracy warto zadzwonić do re-

krutera i odbyć z nim rozmowę, zadając 
pytania o wszystkie kwestie, co do któ-
rych nie mamy całkowitej pewności.

Agencja powinna też być w stałym 
kontakcie z pracownikiem i niejako 
„opiekować się“ nim. Brak możliwości 
takiego kontaktu, powinien wzbudzić na-
sze podejrzenia.

Jako pracodawca kładziemy duży 
nacisk na ludzkie podejście. Pracownik 
powinien czuć komfort i opiekę ze strony 
agencji, która wysyła go do danego miej-
sca – mówi Katarzyna Polak. 

Dodaje, że nie do pomyślenia jest np. 
sytuacja, w której pracodawca wyma-
ga od nas, żebyśmy zostali na miejscu 
do zakończenia okresu przewidzianego 
w kontrakcie, gdy musimy pilnie wrócić 
do domu np. z powodów rodzinnych czy 
osobistych.

Zapewnia to nam europejskie pra-
wo pracy. Wrócić możesz w dowolnym 
momencie, jeżeli wymaga tego od ciebie 
nagła sytuacja życiowa. Przykładowo, 
jeśli jedziesz na kontrakt trzymiesięczny, 
ale już po dwóch jesteś zmuszony wrócić, 
pracodawca nie ma prawa wymagać, byś 
został do końca planowanego kontraktu. 
Nie może także sugerować, że zapłaci 
nam mniej z powodu zmiany terminu po-
wrotu, czy też, że nie odda nam za podróż, 
a takie sytuacje mają miejsce – mówi Ka-
tarzyna Polak.

Nie zostawiaj na ostatnią chwilę
Pracy wakacyjnej powinniśmy zacząć 

szukać kilka miesięcy przed planowanym 
wyjazdem.

Trzy miesiące na przygotowa-
nie wszystkiego powinno wystarczyć. 
Wcześniej nie ma sensu szukać, bo tak 
wcześnie może nie być ciekawych ofert. 
Z kolei później może być już wszyst-
ko zajęte – mówi Michał Filipkiewicz 
z portalu Praca.pl. 

Wyjazd do pracy za granicę może być 
niezapomnianą przygodą, jednak warto 
wszystko zaplanować.

Często zdarzają się przypadki, że ktoś 
wyjeżdża w ciemno, a na miejscu okazuje 
się, że pracy po prostu nie ma. Pieniądze 
szybko się kończą, a wraz znimi kończy 
się wakacyjna przygoda – dodaje Filip-
kiewicz.

Praca sezonowa: sprawdź pracodawcę
Jadąc na zagraniczny kontrakt, masz prawo do umowy o pracę z pełnym ubezpieczeniem. Musisz znać 

dokładny adres miejsca, do którego trafisz, być może warto też „wygooglować” okolicę, w której będziesz 
mieszkać, by szybciej zżyć się z nowym miejscem pracy. Polacy poszukujący pracy sezonowej właśnie Go-

ogle’a traktują jak prawdziwy przewodnik Pascala – podaje agencja Work Express.
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 Warto skorzystać z polecenia
Dobrym źródłem informacji na te-

mat warunków pracy jest znajoma osoba, 
która już ją wykonywała lub korzystała 
z usług danej agencji. Posiada ona wiedzę, 
czy agencja wywiązuje się z obietnic, czy 
można liczyć na koordynatora, czy sama 
firma dzwoni do pracownika itp.

Jak wygląda proces rekrutacji do 
pracy tymczasowej?

Rozmowa rekrutacyjna to kwestia 
jednego spotkania z rekruterem. W cza-
sie tej rozmowy rekruter sprawdza, czy 
dana osoba odpowiada oczekiwaniom 
pracodawcy, weryfikuje znajomość ję-
zyka i wypełnienia dokumenty. Po takim 
spotkaniu agencja zaczyna poszukiwanie 
ofert. W tym czasie kandydat odbywa ba-
dania.

Jak długo czeka się na wyjazd? 
Jeśli osoba zostaje zaakceptowana 

przez przyszłego pracodawcę nawet po 
kilku dniach może już wiedzieć, kiedy 
i dokąd wyjedzie. Od momentu złożenia 
aplikacji do wyjazdu może upłynąć od 2 
do 14 dni (oczywiście zależy to także od 
dyspozycyjności kandydata).

Co robić kiedy na miejscu pojawią 
się problemy?

Na początku zawsze warto odbyć 
szczerą rozmowę z pracodawcą. Jeśli 
to nie pomaga, możemy zwrócić się do 
Rzecznika Praw Obywatelskich, a w osta-
teczności do sądu pracy.

Dokąd wyjeżdżają Polacy do pracy 
sezonowej? 

Z danych, którymi dysponuje Work 
Exress wynika, że na terenie Europy, Po-
lacy pracują najchętniej na terenie Holan-
dii, Francji, Niemiec.

W jakich zawodach pracują Polacy 

sezonowo? 
W Niemczech najczęściej są to opie-

kunki osób starszych. Wśród pozostałych 
zawodów, w których pracują Polacy za 
granicą, wymienić można: górników, 
elektryków, budowlańców. Z ofert pracy 
sezonowej korzystają przede wszystkim 
ludzie młodzi - studenci. Zatrudniają się 
oni najczęściej do pracy w hotelach, na 
taśmach produkcyjnych, przy zbiórce 
owoców, warzyw, montażu urządzeń.

Z agencją, czy bez? 
Do pracy za granicą można też oczy-

wiście wyjechać „w ciemno“, bez korzy-
stania z pośrednictwa polskiej agencji. 
Na takie rozwiązanie decydują się coraz 
częściej ludzie młodzi, którzy planują 
wyjechać za granicę na dłużej. Korzysta-
ją oni wtedy z agencji zatrudnienia, dzia-
łających na miejscu.

Źródło: www.workexpress.pl

Do 24 stycznia 2009 roku zobowiąza-
nia pieniężne na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych ustawą, mogły być wyra-
żone tylko w pieniądzu polskim. Kwestię 
tę reguluje art. 358 § 1 Kodeksu cywil-
nego. Należy zaznaczyć, że art. 358 § 1 
kc odnosił się jedynie do wyrażania zobo-
wiązań pieniężnych, nie regulując kwestii 
wykonywania tych zobowiązań. 

Z kolei ograniczenie w zakresie roz-
liczeń pieniężnych w walutach obcych 
wynikało z art. 9 pkt. 15 Ustawy z dnia 
27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe. 
Zgodnie z powołanym przepisem zarów-
no zawieranie umów jak i ich wykonywa-
nie poprzez takie rozliczenia wymagało, 
z pewnymi wyjątkami, zezwolenia dewi-
zowego ogólnego. 

Zezwolenie takie udzielane jest w dro-
dze rozporządzenia przez Ministra Finan-
sów. W odniesieniu do określonych świad-
czeń spełnianych na rzecz pracowników, 
wspomniane zezwolenie zostało zawarte 
w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 4 września 2007 roku w sprawie 
ogólnych zezwoleń dewizowych. 

Zgodnie z powołanym przepisem pra-
codawca mógł: 
• dokonywać w kraju wpłat w walutach 

obcych na rachunki bankowe pracow-
ników, z tytułu wynagrodzenia za pra-
cę oraz innych należnych świadczeń 
związanych z wykonywaniem pracy 
za granicą, 

• dokonywać na rzecz pracowników 
płatności w walutach obcych, z tytułu 
podróży służbowej odbywanej poza 
granicami kraju w sprawach tego pra-
codawcy. 
De lege lata pracodawca mógł więc 

wypłacać w walucie obcej wyłącznie 
świadczenia związane z wykonywaniem 
przez pracownika czynności za granicą. 

Z dniem 24 stycznia 2009 roku we-
szła w życie ustawa z dnia 23 październi-
ka 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks 
cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe. 
Nowelizacja zniosła zasadę walutowości, 
zmieniając brzmienie art. 358 Kodeksu 
cywilnego. Ponadto uchylono art. 9 pkt. 
15 Prawa dewizowego. Zgodnie z no-
wym brzmieniem art. 358 § 1 kc zobo-
wiązania pieniężne mogą być obecnie 
wyrażane zarówno w pieniądzu polskim 
jak i w walutach obcych. Natomiast speł-
nienie świadczenia wyrażonego w walu-
cie obcej może nastąpić zarówno w tej 
walucie jak i w pieniądzu polskim, chy-
ba że ustawa, orzeczenie sądowe będą-
ce źródłem zobowiązania lub czynność 

prawna zastrzega spełnienie świadczenia 
w walucie obcej. 

Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy 
w sprawach nie unormowanych przepisa-
mi prawa pracy do stosunku pracy stosuje 
się odpowiednio przepisy Kodeksu cywil-
nego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasada-
mi prawa pracy. Przepisy prawa pracy nie 
regulują w jakiej walucie ma być wyrażo-
ne i wypłacane wynagrodzenie. Trudno 
także znaleźć zasadę prawa pracy, z którą 
wypłacanie wynagrodzenia w walucie ob-
cej byłoby sprzeczne. W szczególności, 
o czym była mowa wyżej, nawet w okre-
sie obowiązywania zasady walutowości, 
w niektórych przypadkach dopuszczono 
wypłatę wynagrodzenia za pracę w pie-
niądzu obcym. Artykuł 358 kodeksu cy-
wilnego znajdzie więc, na podstawie art. 
300 Kodeksu pracy, odpowiednie zastoso-
wanie do wynagrodzenia za pracę. Wyna-
grodzenie za pracę może być zatem usta-
lone i wypłacane w walucie obcej. Jeżeli 
wynagrodzenie ustalone w walucie obcej 
ma być również wypłacane w tej walu-
cie stosowny zapis powinien znaleźć się 
w umowie o pracę. W przeciwnym wy-
padku to od pracodawcy będzie zależało, 
czy dokona wypłaty w pieniądzu polskim 
czy w walucie obcej. 

Źródło:www.atys.pl

Kilka rad na temat pracy sezonowej 

Wynagrodzenie w obcej walucie
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 Północ Nieruchomości S.A.

Biuro Nieruchomości PÓŁNOC powstało w 1999 roku. Dzięki konsekwentnie prowadzonej 
polityce, nastawionej na dynamiczny rozwój, staliśmy się jedną z największych agencji 

nieruchomości w Polsce z siedzibą w Krakowie, posiadająca 18 oddziałów na terenie Polski. 
Od dnia 1.10.2007 jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji w Białymstoku przy 

ul. Kilińskiego 12. W dniu 22.03.2009 otworzyliśmy drugi oddział na Podlasiu Łomży przy 
ul. Dwornej 10. Jako pierwsza polska agencja nieruchomości przeprowadziliśmy publiczną 
emisję akcji, debiut na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce 

5 listopada 2007 r.

Specjalista ds. nieruchomości
Miejsce pracy: Białystok, Łomża

B/P, Ł/P

OCZEKUJEMY:

 

DLA POŚREDNIKÓW OFERUJEMY:

 

 
 

cczech@polnoc.pl

 ECC Property Management Sp. z o.o.

 
Asystent Działu Najmu

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

 

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za bieżące wsparcie działu 
najmu w działaniach organizacyjnych i operacyjnych.

Zadania

 
Wymagania:

bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 lub w trakcie studiów

 
 lokali komercyjnych 

Oferujemy:
 

 zarządzania nieruchomościami

 
gabriela.machajek@eccrealestate.com

 EURO HOLDING Sp. z o.o.
Grupa spółek kapitałowych poszukuje do zespołu budynków mieszkalnych w Konstancinie 

pracownika na stanowisko:
 

Konserwator - Pracownik Gospodarczy
Miejsce pracy: Konstancin Jeziorna

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:
 

 
 znajdujących się w obiektach

Wymagania:
 

 do Konstancina
 

Oferujemy:

praca@euroholding.pl

 TP Emitel Sp. z o.o.
TP EmiTel Sp. z o.o.

telewizyjnych i telekomunikacyjnych, wiodący operator naziemnej sieci nadawczej w Polsce, 
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA 
INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ

Miejsce pracy: Kraków
 

Oczekiwania wobec kandydatów: 

 
 lub projektowaniem konstrukcji wysokościowych,

Zakres obowiązków: 

Ze swojej strony oferujemy stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 
możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych oraz dużą samodzielność 
działania.

rekrutacja@emitel.pl
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 Budizol S.A.

pracownika działu nieruchomości

Oczekujemy :

       a/ uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
            bądź wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania.
       b/ zyskanie prawa do terenu inwestycji.
       c/ nadzór nad sporządzanym  projektem budowlanym, uzyskanie wymaganych 
            
            
       d/ zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.
       e/ zgłoszenie przystąpienia do robót budowlanych wg procedury wymaganej 
            prawem budowlanym.

Oferujemy:

poczta@budizol.com.pl

ul. Komunalna 8

 Gold Sqare nieruchomości

Nadal poszukujesz świetnie płatnego stanowiska 

 
DOBRZE TRAFIŁEŚ!

W związku z  dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów na stanowisko

Doradca ds. Nieruchomości
Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymagania:

Mile widziane:

Oferujemy:

rekrutacja@goldsqare.pl

 BUDIMEX DANWOOD Sp. z o.o.

kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK KONTRAKTU
w Białymstoku

Do obowiązków na w/w stanowisku  będzie należało:

Wymagania:
 

Oferujemy:

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

 

 

 BUDMAX sp. z o.o.

montażowej oraz developer budownictwa mieszkaniowego, zatrudniający ponad 500 osób, 
poszukuje do pracy w Polkowicach odpowiedniej osoby na stanowisko:

Architekta
Miejsce pracy: Polkowice

 
Zadania:

 
 

 mieszkaniowej 
 

Wymagania:

 
Oferujemy:

 
 

Korporacja Budowlana BUDMAX sp. z o.o.
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Kierunki zamawiane to wykaz strate-
gicznych dla rozwoju polskiej gospodar-
ki specjalności studiów, a jednocześnie 
program realizowany przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego mający na 
celu zwiększenie liczby studentów na de-
ficytowych kierunkach. Na początku lute-
go 2010 minister resortu nauki, Barbara 
Kudrycka, ogłosiła ponownie konkurs na 
realizację kierunków zamawianych w no-
wym roku akademickim.

 
Tegoroczna edycja to II odsłona 

programu, w ramach którego zostaną 
wyłonione uczelnie mające prowadzić 
innowacyjne nauczanie na kierunkach 
technicznych, matematycznych oraz 
przyrodniczych. Dodatkowo w tym 
roku na liście znalazły się również ma-
krokierunki, kierunki unikatowe i stu-
dia międzykierunkowe. Wykaz zakwa-
lifikowanych szkół wyższych zostanie 
przedstawiony przed 1 maja 2010 roku. 
W związku z wygraną otrzymają one pie-
niądze na zwiększenie liczby przyjmo-
wanych studentów na określone kierun-
ki, kursy wyrównawcze z matematyki, 
fizyki, chemii i języka angielskiego oraz 
narzędzia wzbogacające zajęcia dydak-
tyczne: praktyki i staże studenckie, wy-
kłady profesorów z zagranicznych uczel-
ni czy nowe podręczniki i skrypty. 

Sponsor 
W roku akademickim 2010/2011 

na program przeznaczono w sumie 200 
mln złotych (do 2013 roku przewidzia-
no ponad 1 mld zł). Połowa najlepszych 
studentów może otrzymać stypendia 
w wysokości 1000 zł miesięcznie. Część 
środków finansowych pochodzi z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, którego czwarty 
priorytet dotyczy szkolnictwa wyższego 
i nauki. Ma on na celu zapewnienie wy-
sokiej jakości kształcenia na poziomie 
wyższym i lepsze wykorzystanie po-
tencjału szkolnictwa wyższego na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 

Studia humanistyczne a techniczne 
Konieczność wdrażania programu 

„Kierunki zamawiane” wynikała z faktu, 
że maturzyści wybierali w przeważającej 
części studia humanistyczne, a nie studia 

techniczne, matematyczne oraz przyrod-
nicze. Dlaczego w ogóle powstał konkurs 
o kierunkach zamawianych? Otóż Polska 
ma jeden z najniższych w Unii Europej-
skiej wskaźników dotyczących liczby ab-
solwentów nauk, które eksperci uznają 
za kluczowe do rozwoju gospodarczego 
– twierdziła Kudrycka. Uczelnie dosto-
sowywały się do takiego poziomu, popy-
tu tworząc więcej miejsc dla przyszłych 
humanistów (nie biorąc pod uwagę, ilu 
absolwentów studiów humanistycznych 
może przyjąć rynek pracy). Przykładowo 
w roku akademickim 2003/2004 najwięk-
sza liczba studentów wybrała zarządza-
nie i marketing, pedagogikę, ekonomię, 
administrację oraz informatykę. 

W mediach rozgorzała dyskusja na 
temat takiego stanu rzeczy. Jeżeli zało-
żymy, że o wyborze studiów decyduje 
poziom trudności dostania się na uczel-
nie, studia humanistyczne wydają się 
oczywistym wyborem. Chociaż socjolo-
gia, politologia czy pedagogika nie dają 
absolwentom konkretnej wiedzy czy 
umiejętności, dają jednak wyższe wy-
kształcenie, co ułatwia szukanie pracy 
przynajmniej na starcie (większość wy-
magań pracodawców zaczyna się jednak 
od wyższego wykształcenia). W tym 
kontekście studia matematyczne, fizycz-
ne czy przyrodnicze tracą na atrakcyjno-
ści, ponieważ, aby kontynuować naukę 
na tych kierunkach, należy wykazać się 
znajomością nauk ścisłych.

Podobnie wygląda sam przebieg stu-
diów. Wybierając fizykę na Uniwersytecie 
Warszawskim, świeżo upieczony student 
będzie musiał poradzić sobie z matema-
tyką, analizą oraz algebrą i geometrią. 
Studiując natomiast pedagogikę na tej 
samej uczelni, pierwszoroczniak musi 
uporać się z takimi przedmiotami jak po-
lityka oświatowa, psychologia społeczna 
czy edukacja kulturalna. Porównywanie 
jednak poziomu trudności poszczegól-
nych specjalizacji nie może stanowić od-
powiedzi na zaistniały deficyt studentów 
kierunków technicznych. Nie można za-
kładać, że dla każdego matematyka jest 
trudniejsza od psychologii. Wszystko 
zależy od ciężkiej pracy i wkładu włożo-
nego w naukę danego przedmiotu. Wyni-
ka z tego zatem, że ogromne znaczenie 
odgrywa tutaj reklama danego kierunku 

oraz uczelni. Kilka lat temu modnymi 
kierunkami były zarządzanie i marke-
ting, pedagogika czy administracja. Za-
równo uczelnie publiczne, jak i prywatne 
(w szczególności one) prześcigały się 
w sposobach zachęcania kandydatów do 
studiowania tych specjalności. 

W związku z tym obecnie rynek pra-
cy jest przesycony humanistami zatrud-
nionymi w różnych dziedzinach i zawo-
dach. Brakuje natomiast specjalistów 
w aspektach najważniejszych dla pol-
skiej gospodarki. Odchodząc zatem od 
dotychczasowych trendów, resort nauki 
zachęca do studiowania matematyki czy 
fizyki poprzez stypendia, kursy, wyjaz-
dy, zajęcia dodatkowe, które stanowią 
sedno inicjatywy „kierunków zamawia-
nych.” A program przynosi pożądane 
rezultaty, ponieważ w roku akademickim 
2008/2009 wśród pięciu najbardziej po-
pularnych kierunków znalazło się bu-
downictwo. 

Początki 
A właśnie w 2007 roku Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpo-
częło realizację projektu „Zamawianie 
kształcenia na kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych – pi-
lotaż” na 47 uczelniach. W jego ramach 
zwiększono liczbę przyjęć na wybrane 
specjalności, przyznano stypendia dla 
najlepszych studentów oraz wprowa-
dzono dodatkowe zajęcia wyrównaw-
cze z matematyki i fizyki. Pozytywne 
rezultaty wpłynęły na kontynuację pro-
jektu w roku akademickim 2009/2010. 
W pierwszej edycji uczelnie musiały 
wziąć udział w konkursie, spełnić kry-
teria strategiczne kwalifikujące je do 
uczestnictwa. Zgłoszonych zostało 170 
projektów, spośród których wybrano 
64 z 42 szkół wyższych. Ministerstwo 
przeznaczyło na nie 370 mln zł. Rezul-
tatem zarówno programu pilotażowego 
jak i pierwszej edycji był wzrost liczby 
studentów na takich kierunkach jak ma-
tematyka, inżynieria środowiska, budow-
nictwo czy mechatronika. Kolejna edycja 
świadczy zatem, że projekt spełnia ocze-
kiwania nie tylko studentów i uczelni, ale 
także pracodawców z niecierpliwością 
wypatrujących specjalistów.

Źródło: www.twojeinnowacje.pl

Kierunki zamawiane jako panaceum  
na polskie szkolnictwo wyższe
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Czy inżynierowi opłaca się kończyć 
studia podyplomowe?

IDC opublikowała wyniki badań 
przeprowadzonych wśród pracowników 
mobilnych z pięciu regionów świata. Wy-
nika z nich, że liczba pracowników mo-
bilnych w 2013 roku przekroczy 1,19 mld 
osób, osiągając 35 proc. całkowitej siły 
roboczej.

Szacuje się, że w 2010 roku liczba 
„mobilnej ludności pracującej” prze-
kroczy 1 mld i do 2013 roku wzrośnie 
do ponad jednej trzeciej światowej siły 
roboczej. Według prognozy IDC najbar-
dziej znaczący wzrost odnotują gospo-
darki wschodnie – regiony Azji i Pacy-
fiku – gdzie występuje silne ożywienie 
gospodarcze i zainteresowanie środkami 
telekomunikacji. Sprzyjają one dostęp-
ności oraz elastyczności pracowników. 
W ciągu najbliższych trzech lat region 
Azji/Pacyfiku oraz Japonia skupią 62 
proc. globalnej mobilnej siły roboczej.

Największy odsetek pracowników 
mobilnych posiada gospodarka Stanów 
Zjednoczonych. W 2008 roku wynosił on 

72,2 proc. pracowników. Stany Zjedno-
czone będą nadal najbardziej skoncentro-
wanym rynkiem na pracownikach mobil-
nych i do 2013 roku wskaźnik mobilności 
wzrośnie do 75,5 proc., a więc 119,7 pra-
cowników mobilnych.

Region Azji/Pacyfiku (bez Japonii) 
stanowi największą łączną liczbę pra-
cowników mobilnych w całej prognozie. 
Z 546,4 mln pracowników mobilnych 
w 2008 roku wzrośnie do 734,5 mln 
lub 37,4 proc. całkowitej siły roboczej 
w 2013 roku. Pod koniec prognozy 62 
proc. mobilnej siły roboczej na świecie 
będzie się mieściło w tym regionie.

Kraje Europy Zachodniej do 2013 
roku zatrudnią 129,5 mln pracowników 
mobilnych (50,3 proc. całkowitej siły 
roboczej), czyli więcej niż łączna liczba 
pracowników mobilnych w USA.

Pozostałe kraje świata to Kanada 
i kraje rozwijające się na rynkach Euro-
py Środkowej i Wschodniej, Bliskiego 
Wschodu, Afryki, Ameryki Łacińskiej. 
Tutaj mobilność pracowników wzrośnie 

do 153,2 mln w roku 2013. Niska pene-
tracja mobilnych pracowników w sile 
roboczej ogółem (13,5 proc.) sygnalizuje 
znaczący potencjał wzrostu na tych ryn-
kach.

Badanie IDC „Worldwide Mobile 
Worker Population 2009–2013 Forecast” 
przewiduje trendy do pięciu lat do przo-
du. Badanie zostało przeprowadzone na 
trzech głównych kategoriach pracowni-
ków korzystających z technologii mobil-
nych w biurze, poza biurem oraz w domu 
(praca zdalna) i trzynastu podkategoriach 
w pięciu regionach światach: Stany Zjed-
noczone, Europa Zachodnia, Azja/Pacy-
fik (bez Japonii), Japonia i reszta świata.

IDC jest wiodącą na świecie firmą 
doradczą zajmującą się analizą rynku 
w zakresie technologii informatycznych 
i telekomunikacji. Analizuje i przewidu-
je trendy technologiczne, a wyniki badań 
pomagają w podjęci decyzji strategicz-
nych jej klientów. IDC posiada ponad 
700 analityków w 50 krajach.

Źródło: idc.com

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

Ponad miliard mobilnych pracowników  
na całym świecie do końca roku
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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 

KRAKOWSKI  RYNEK

Wydawca: KRN media Sp. z o.o.
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zamknięto − 16 kwietnia 2010 r.,  
ukazał się − 23 kwietnia 2010 r.

W
YŁ

Ą
C

ZN
IE

 N
A 

K
U

PO
N

A
C

H
 D

R
U

K
O

W
A

N
YC

H
 W

 T
R

ZE
C

H
 O

ST
AT

N
IC

H
 N

U
M

ER
A

C
H

 „
K

R
A

K
O

W
SK

IE
G

O
 R

YN
K

U
 N

IE
R

U
C

H
O

M
O

ŚC
I”

K
U

P
O

N
na

 d
w

uk
ro

tn
e

n
r
 0

8
/2

0
1

0
B

E
Z

P
Ł

A
T

N
E

 O
G

Ł
O

S
Z

E
N

IE
 D

R
O

B
N

E
 –

 P
R

Y
W

A
T

N
E

S
P

R
ZE

D
A

Ż
KU

PN
O

ZA
M

IA
N

A
W

Y
N

A
JE

M

Tr
eś

ć 
og

ło
sz

en
ia

:

U
W

A
G

A
! O

fe
rt

a 
po

w
in

na
 z

aw
ie

ra
ć 

na
st

ęp
uj

ąc
e 

in
fo

rm
ac

je
: l

ok
al

iz
ac

ja
, p

ow
ie

rz
ch

ni
a,

 s
ta

nd
ar

d,
 k

on
ta

kt
, a

 p
rz

y 
sp

rz
ed

aż
y 

i w
yn

aj
m

ie
 

ko
ni

ec
zn

e 
je

st
 p

od
an

ie
 C

E
N

Y
 (o

fe
rt

y 
be

z 
ce

n 
ni

e 
bę

dą
 p

ub
lik

ow
an

e)
. J

ed
en

 k
up

on
 − 

je
dn

a 
of

er
ta

. 

R
ed

ak
cj

a 
za

st
rz

eg
a 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
ko

ny
w

an
ia

 s
kr

ót
ów

 o
ra

z 
ni

ez
am

ie
sz

cz
an

ia
 o

gł
os

ze
ń 

be
z 

po
da

w
an

ia
 p

rz
yc

zy
n.

A
D

R
E

S
 R

E
D

A
K

C
J
I:

 3
1
-1

5
9
 K

R
A

K
Ó

W
, 

a
l.

 S
Ł
O

W
A

C
K

IE
G

O
 3

9
, 

p
o

k
. 

4
6

2
3

.0
4

 –
 0

7
.0

5
.2

0
1

0


