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Znamy już wyniki tegorocznej edycji najważniejszego bran-
żowego konkursu w Krakowie – o nagrodę Złotego Sokoła i tytuł 
Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku. Złotą Nagrodą 
dla najlepszego krakowskiego dewelopera została uhonorowana 
firma Inter-Bud Developer. Do grona najlepszych , uhonorowanych 
nagrodą Złotego Sokoła, sąd konkursowy zaliczył także: Grodzką 
Spółdzielnię Mieszkaniową, firmę Verona Building oraz Tętnowski 
Development.

Czwarta już edycja konkursu, do którego swoje inwestycje 
mieszkaniowe zgłosiły 22 firmy, to najważniejsze wydarzenie na 
krakowskim rynku mieszkaniowym w tym roku. Nagrodzone zostały 
firmy, które w minionych latach należały do liderów rynku i zapre-
zentowały najwyższy poziom swoich inwestycji. Warto porównać je 
z inwestycjami startującymi w poprzednich edycjach konkursu, aby 
przekonać się, że jakość oferowanych mieszkań jest z roku na rok 
lepsza. Napawa to optymizmem i radością oraz dobrze wróży rynkowi, 
a co za tym idzie – klientom. Więcej na temat konkursu w bieżącym 
wydaniu naszego dwutygodnika.

W numerze ponadto analiza dotycząca rynku biurowego w Krako-
wie, relacja z odwiedzin w inwestycjach Instal Kraków, a także dział 
prawny oraz aktualności z kraju i Krakowa. W naszym stałym cyklu 
dzielnice Krakowa w tym numerze przybliżymy Państwu dzielnicę 
Prądnik Biały.

Życzymy owocnej lektury
Redakcja
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Nagroda dla projektanta parkingu. Jerzy Wowczak, autor pro-
jektu parkingu podziemnego pod placem Na Groblach został uho-
norowany statuetką „Małopolski Inżynier Budownictwa”. Jest 
ona przyznawana przez Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów 
Budownictwa, która doceniła projekt pierwszego w Krakowie pu-
blicznego parkingu podziemnego. Jego autor – Jerzy Wowczak – 
otrzymał statuetkę w kategorii projektowanie. Cenne wyróżnienie 
zostało przyznane po raz pierwszy w historii małopolskiego sto-
warzyszenia. Pierwszy w Krakowie parking podziemny został od-
dany do użytku na początku listopada 2009 r. Wykonawcą, a jed-
nocześnie operatorem obiektu, jest hiszpańska firma ASCAN Em-
presa Constructora y de Gestion. Jej oferta zwyciężyła w otwartej 
procedurze przetargowej. Firma pokryła koszty budowy parkingu 
w wysokości 63 mln zł. W zamian ma prawo do pobierania opłaty 
parkingowej przez 70 lat. Parking podziemny pod placem Na Gro-
blach jest pierwszym obiektem w Polsce budowanym w systemie 
koncesji, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznacza 
to, że wynagrodzeniem dla koncesjonariusza za wykonanie obiek-
tu jest prawo do pobierania korzyści z tytułu jego użytkowania 
przez określony czas. 
Zwolnienia podatkowe dla powodzian. Zwolnienie z podatku od 
nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skut-
kami tegorocznej powodzi oraz zwolnienie z podatku rolnego za-
lanych falą powodziową gruntów zaproponował prezydent Krako-
wa Jacek Majchrowski. Projekt uchwały w tej sprawie został skie-
rowany do pierwszego czytania na sesji Rady Miasta Krakowa. 
Prezydent proponuje, by zwolnienie od podatku od nieruchomości 
i podatku rolnego dotyczyło gruntów i budynków położonych na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków i dotkniętych skutkami powo-
dzi. Warunkiem zwolnienia byłoby złożenie stosownego wniosku 
w terminie do 15 września. Właściciele nieruchomości do wniosku 
musieliby dołączyć dokumentację potwierdzającą, że ich własność 
ucierpiała (w szczególności zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, protokoły sporządzone przez ubezpieczy-
cieli, czy dokumentację fotograficzną). Zwolnienie od podatku 
w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą 
stanowiłoby pomoc de minimis. Dlatego też, te osoby, składając 
wniosek musiałby przedłożyć zaświadczenie o pomocy de mini-
mis, jaką otrzymali w 2010 roku i w ciągu dwóch ostatnich lat.
Wystawa projektów przestrzeni publicznej. Od 14 do 28 czerw-
ca na Plantach prezentowana jest wystawa „Miejska Przestrzeń 
Publiczna”. W ramach wystawy, na 25 planszach przedstawiane są 
najciekawsze realizacje projektów przestrzeni publicznych autor-
stwa uznanych światowych pracowni. Mieszkańcy Krakowa zoba-
czą aktualne tendencje w projektowaniu przestrzeni miejskich – od 
Nowego Jorku przez Split, Londyn i Warszawę po Bejrut. Wysta-
wa powstała we współpracy z branżowym magazynem TOPOS 
The International Journal of Landscape Architecture and Urban 
Design oraz Miastem Kraków. Ekspozycji towarzyszyć będzie 
Międzynarodowe Seminarium Architektury Krajobrazu współor-
ganizowanemu przez Urząd Miasta Krakowa. Dwudniowe semi-
narium rozpocznie się 18 czerwca. Wtedy też zostanie wręczona 
prestiżowa nagroda w dziedzinie Architektury krajobrazu – Topos 
Landscape Award.
Kraków we Frankfurcie. W czwartek 10 czerwca we Frankfur-
cie nad Menem czternastu przedstawicieli miast partnerskich, 
w tym Krakowa, podpisało „Deklarację miast partnerskich w za-
kresie łagodzenia zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwo-
ju”. W czasie spotkania podkreślano, jak ważne jest, aby miasta, 
których rozwój często wpływa na pogorszenie klimatu, nie tylko 
podpisywały deklaracje, ale i robiły wszystko, by łagodzić zmiany 
klimatyczne. We Frankfurcie Kraków zaprezentował się na forum 
„Wiedza i Edukacja – tematy przyszłości”, podczas którego omó-
wiono cele Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT). Dzia-
łalność powstałego w 1997 r. KPT ma za zadanie przyciągać inwe-
storów do Krakowa i wspierać rozwój technologiczny Małopolski.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 105/A/NBP/2010 na dzień 01.06.2010
1 USD 3,3761
1 EUR 4,0909
1 CHF 2,9566
1 GBP 4,9524
1 UAH 0,4260
1 CZK 0,1589
1 RUB 0,1073

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   4175,17 zł
 sprzedaż   4801,45 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 01.06.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 01.06.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 3,67 
EURIBOR EURO 0,7190
LIBOR
 CHF 0,0933

EUR 0,6375
USD 0,5375
GBP 0,7181

(dane na dzień 01.06.2010, źródło: NBP)
LIBOR - stopa procentowa kredytów międzybankowych na rynku międzynarodowym w Londynie.
WIBOR - stopa procentowa kredytów międzybankowych w Warszawie, w PLN.
EURIBOR – stopa procentowa kredytów międzybankowych w Brukseli, w EUR.

Statystyki indeksów giełdowych:
kwieceń 2010 (wartość w pkt.)
 średnia cena średni wolumen Zmiana ceny (w %)
WIG 43 175,61 86 215,54 0,02
WIG20 2546,05 27 199,16 -0,37
mWIG40* 2522,63 18845,57 0,94
SWIG-80 12 453,36 21 329,00 -0,28
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 01.06.2010)

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

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

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

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

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

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

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

NIEZBĘDNIK
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Uproszczone procedury dla powodzian. Premier Donald Tusk 
podpisał rozporządzenie o stosowaniu uproszczonych procedur 
budowlanych, dzięki czemu osoby dotknięte skutkami tegorocznej 
powodzi szybciej będą mogły załatwiać formalności budowlane 
konieczne do remontów i odbudowy ich zalanych domów i bu-
dynków gospodarczych. Rozporządzenie to zawiera wykaz gmin 
i miejscowości, w których można szybciej załatwić wszystkie for-
malności budowlane. Mieszkańcy gmin i miejscowości dotkniętych 
powodzią, które znajdują się w tym wykazie, nie muszą zgłaszać 
remontów budynków, które m.in. mają kubaturę mniejszą niż 1 tys. 
metrów sześciennych i nie są wyższe niż 12 metrów, obiektów go-
spodarczych związanych z produkcją rolną i innych, do budowy 
których normalnie potrzebne jest zgłoszenie. Bez zgłoszenia gminy 
będą mogły też prowadzić remont budowli regulacyjnych na wo-
dach oraz urządzeń wodnych, a także obiektów liniowych, czyli np. 
dróg. Wyjątek stanowią linie kolejowe – w ich przypadku stosowa-
nie uproszczonych procedur jest niedopuszczalne.
Budownictwo na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Pod-
czas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się na 
początku czerwca w Katowicach, dyskutowano m.in. na temat prio-
rytetów polityki gospodarczej Unii Europejskiej i zagadnień walki 
ze zmianami klimatycznymi. Tematyka tegorocznej edycji kongre-
su była niezwykle szeroka i obejmowała ekonomiczne i cywiliza-
cyjne wyzwania stojące przed Europą i Polską. Dyskusje dotyczyły 
także kwestii innowacyjności i współpracy nauki z przemysłem, 
tworzenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów czy funkcjonowa-
nia metropolii europejskich. Osiągnięcie oczekiwanego efektu, ja-
kim jest oddanie gotowej inwestycji do użytku, zależne jest od wielu 
specyficznych dla danego przypadku czynników, w tym między in-
nymi od postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych oraz 
od oceny oddziaływania inwestycji na środowisko – powiedział wi-
ceminister infrastruktury Piotr Styczeń podczas otwarcia panelu 
Infrastruktura/Budownictwo/Nieruchomości.
Współpraca między polskimi a chińskimi parkami technolo-
gicznymi. Podczas spotkania z udziałem wiceminister gospodarki 
Grażyny Henclewskiej, które odbyło się 3 czerwca w Szanghaju, 
podpisano listy intencyjne o współpracy pomiędzy Stowarzysze-
niem Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Techno-
logicznych oraz jego chińskimi partnerami: Shanghai Technology 
Innovation Center i Shanghai Chemical Industry Park Develop-
ment. W podpisanych porozumieniach określono zasady współpra-
cy między polskimi a chińskimi parkami technologicznymi. Będzie 
się ona opierać na wzajemnej promocji, organizacji wizyt studyj-
nych, konferencji i seminariów oraz zaangażowaniu we wspólne 
projekty badawcze. Istotnym efektem listów intencyjnych będzie 
także utworzenie pierwszego w Chinach polskiego inkubatora na-
ukowo-technologicznego. Podpisane porozumienia dają również 
nowe możliwości współpracy z chińskimi partnerami z branży che-
micznej, elektronicznej, energetyki odnawialnej i nowoczesnych 
technologii budowlanych.
Większe zainteresowanie centrami handlowymi. Z danych CB 
Richard Eblis wynika, że w trzech pierwszych miesiącach tego 
roku z 19 mld euro wszystkich transakcji na rynku nieruchomości 
komercyjnych aż 42 proc., czyli 8 mld euro, przypadło na centra 
handlowe. To rekordowy odsetek. Uznawany jest przez obserwa-
torów jako pochodna ostrożności inwestorów, dla których centra 
handlowe są bezpiecznym wyborem z uwagi na przewidywalny 
dochód, jaki można z nich uzyskiwać. W minionych pięciu latach 
transakcje, których przedmiotem były centra handlowe, stanowiły 
28 proc. Rynku – podaje Home Broker. Efektem zwrócenia się in-
westorów w stronę centrów handlowych jest mniejszy niż na całym 
rynku nieruchomości komercyjnych wzrost stóp kapitalizacji. O ile 
w pierwszym przypadku od dołka z 2007 r. podniosły się o 0,5 pkt 
proc., to na całym rynku było to dwa razy więcej. Szacuje się, że 
obecnie dochody z najmu powierzchni komercyjnych w relacji do 
ich wartości sięgają 6,63 proc. (dane nie obejmują Wielkiej Bry-
tanii). W minionym roku sprzedaż nieruchomości komercyjnych 
wynosiła 71 proc. tej z 2007 r. 

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:  4,9% w marcu 2010 r. 
w Małopolsce:  10,7% w marcu 2010 r. 
w kraju:  12,9% w marcu 2010 r. 
(dane na dzień 01.06.2010, 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 01.06.2010, 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 01.06.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,83 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,47
Olej napędowy  4,24
(dane na dzień 01.06.2010, 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 01.06.2010, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy (dla „Rodzina na swoim”) - dla Krakowa: 6497,40 zł/m2 

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

Wartość wskaźnika podaje wojewoda.

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

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

Z kraju

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

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Kościuszki
(Salwator)

2 pokoje, 54 m2

480 000 PLN

ul. Krakowska
(Kazimierz)

2 pokoje, 46 m2

410 000 PLN

ul. Zachodnia
(Ruczaj)

2 pokoje, 51 m2

315 000 PLN

ul. Solskiego
(Żabiniec)

3 pokoje, 73 m2

529 000 PLN

ul. Radzikowskiego
(Bronowice)

2 pokoje, 51 m2

410 000 PLN

ul. Krowoderskich Zuchów 
(Krowodrza)

3 pokoje, 63 m2

497 000 PLN

ul. Praska 
(Stare Dębniki)
2 pokoje, 50 m2

380 000 PLN

ul. Berka Joselewicza 
(Kazimierz)

4 pokoje, 81 m2

389 000 PLN

ul. Rzepichy 
(Wola Justowska)
3 pokoje, 74 m2

690 000 PLN

ul. Bałuckiego 
(Stare Dędniki)
2 pokoje, 50 m2

450 000 PLN
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Ciechanowskiego 
(Wola Justowska)
3 pokoje, 61 m2

690 000 PLN

ul. Czerwone Maki
(Ruczaj)

2 pokoje, 37 m2

298 000 PLN

os. Strusia 
(Bieńczyce)

2 pokoje, 40 m2

245 000 PLN

ul. Ketlinga
(Kliny Borkowskie)

2 pokoje, 49 m2

346 000 PLN

ul. Słomczyńskiego
(Prądnik Biały)
3 pokoje, 57 m2

455 000 PLN

ul. Włodkowica
(Prądnik Czerwony)

2 pokoje, 52 m2

370 000 PLN

ul. Lenartowicza 
(Łobzów)

3 pokoje, 105 m2

690 000 PLN

ul. Izaaka
(Kazimierz)

2 pokoje, 109 m2

784 000 PLN

ul. Ułanów 
(Prądnik Czerwony)

2 pokoje, 39 m2

236 000 PLN

ul. Kurzei
(Prądnik Czerwony)

3 pokoje, 105 m2

685 000 PLN

ul. Na Kozłówce 
(Wola Duchacka)
2 pokoje, 37 m2

254 000 PLN

os. Bohaterów Września
(Nowa Huta)

1 pokój, 36 m2

245 000 PLN
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KRAKÓW, KRASZEWSKIEGO - BH672
Lokal mieszkalny, biurowy, o pow. 51,8 m2 zlokalizowany na 

parterze w kamienicy w sercu krakowskiego Salwatora.  
Kamienica po remoncie generalnym. Rozkład: pokój z aneksem 
kuchennym, pokój, łazienka, hall. Lokal w stanie deweloperskim,  

do własnej aranżacji. Termin realizacji: wrzesień 2010 roku.
Cena: 546 000 zł

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

KRAKÓW, GŁOWACKIEGO - BHw225
Stylowe jednopokojowe (35 m2) na III piętrze nowoczesnego apa-
ratmentowca przy ul. Głowackiego. Wysoka jakość wykończenia: 

w pełni wyposażony i umeblowany aneks kuchenny, pokój dzienny. 
Oryginalnie wykończona łazienka z kabiną prysznicową i toaletą. 

Przedpokój z wbudowana szafą. Okna drewniane, terakota i panele, 
ogrzewanie i woda MPEC.

Cena miesięcznie: 1 350 zł + czynsz i prąd (razem ok. 220zł)

KRAKÓW, LEA - OKOLICE - BHw224
Słoneczne mieszkanie o pow. 95m2 na I piętrze w nowoczesnym 
kameralnym apartamentowcu. W pełni umeblowana i wyposażona 

kuchnia otwarta na jasny pokój dzienny z wypoczynkiem i wyjściem 
na balkon. Główna sypialnia z wyjściem na drugi balkon. Kolejna 
sypialnia, pokój gabinet, główna łazienka z wanną, toaletą, kolejna 

łazienka. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone.
Cena miesięcznie: 3 200 zł + czynsz + prąd (ok. 100 zł)

KRAKÓW, SZLAK - BHw229
Nowy apartament o pow. 57 m2, na III piętrze w Angel City. Pokój 
dzienny, kuchnia otwarta na pokój, sypialnia z balkonem, łazienka, 

przedpokój. Mieszkanie częśc. umebl.: kuchnia w pełni umeblowana  
i wyposażona, w sypialni pojemna szafa; łazienka z kabiną prysznico-
wą i toaletą; w przedpokoju duża szafa na wymiar. Okna drewniane, 
na podłogach parkiet, terakota, ogrzewanie i ciepła woda miejskie. 

Cena miesięcznie: 2500 zł + czynsz ok. 480 zł  
(w tym ogrzewanie i woda) + prąd.

GM. KOCMYRZÓW-LUBORZYCA - BH678
Bliźniak o pow. 157,99 m2. Na parterze: salon z wyjściem na 

ogród, część jadalna, kuchnia ze spiżarnią, toaleta, garaż.  
Poddasze: sypialnia z garderobą, dwie sypialnie z balkonem,  
pokój kąpielowy. Dom w stanie surowym zamkniętym, media  

doprowadzone do budynku, elewacja. Działka 4,83 a, ogrodzona.  
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI!

Cena: 400 000 zł

STRYSZAWA - BH666
Przepiękna działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną.  

Z działki roztaczają się wspaniałe widoki na Babią Górę oraz panora-
mę okolicznych gór. Działka w kształcie ustawnego prostokąta  
o powierzchni 1901 m2. Dojazd drogą asfaltową, media: prąd.  

Doborowe sąsiedztwo, w okolicy stylowe drewniane  
domki jednorodzinne.

Cena: 95.050 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

WYNAJEM

CENA: 466 000 zł + 7% VAT

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
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Kraków, ul. Balicka 35
Tel. 012−636−54−97
polnoc@polnoc.pl

Więcej ofert: www.polnoc.pl

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

Oferta promocyjna i szczegóły www.polnoc.pl

STARE MIASTO 
ul. FELICJANEK 8/przecznica ze Zwierzynieckiej

Lokal/mieszkanie na parterze, o pow. 46 m², w super 
lokalizacji, po kapitalnym 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. 

CENA: 454.000 zł

BNP-2118 i 2119
KONTAKT: 510-259-399

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

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.
CENA: 4000 zł/a netto

BNP-466
KONTAKT: 509-951-803

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

REJON GALERII  
KAZIMIERZ/GRZE-

GÓRZKI
Lokal usługowo-biurowy  

o pow. 57 m2 , do general-
nego remontu. 

CENA: 99.900 zł   
(zwolnione z VAT)

BNP-1671
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 inwesty-
cji. 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
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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 100-155 tys. zł

KONTAKT: 509-580-818, 509-951-803, 510-259-399

ul. UGOREK 12/Śródmieście
Mieszkanie położone w 4 piętrowym bloku na 3 piętrze.  

Składa się z przedpokoju, aneksu kuchennego, łazienki, pokoju. 
Bardzo ustawne, do odświeżenia, okna do wymiany.  

Świetna inwestycja pod wynajem w dobrej lokalizacji, super 
propozycja dla młodego małżeństwa, samotnej osoby.

CENA 179.000 zł     BNP-2460
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 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 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

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

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: 152.000 zł    BNP –2154
KONTAKT: 510-259-399

Os. CENTRUM D 8/Nowa Huta
Mieszkanie w bloku na osiedlu Centrum D,  3 pok. o pow. 75,07 m2, 
na pierwszym piętrze. Mieszkanie do rem., posiada loggię i przyna-

leżną piwnicę. Świetna komunikacja, wokół pełna infrastruktura.
SUPER CENA – tylko 3995 zł/m2!!!    BNP-2354

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

Os. BOH. WRZEŚNIA 81/Nowa Huta
 Mieszkanie 1 pokojowe o pow. 43,30 m2 położone na parterze 

bloku z 2003 r. Składa się przedpokoju, ustawnej kuchni, 
słonecznego pokoju z wyjściem na loggię, łazienki oraz kom. 

lokatorskiej (4,48 m2 - nie wchodzi w metraż). Stan mieszkania 
do wejścia, nie wymaga nakładów. Parking wyłącznie dla miesz-

kańców. Polecamy!!!
CENA: 250.000 zł   BNP-2350

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

Os. JAGIELLOŃSKIE /Nowa Huta
Mieszkanie do remontu na pierwszym piętrze  

czteropiętrowego bloku o pow. 25,2 m2.  
Bardzo ustawne mieszkanie, dobra inwestycja.

CENA 162.500 zł     BNP-2391
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
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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
30 m2 - ul. Zdrowa - 0/X - 213 000 zł
33,6 m2 – Salwator City – V/VIII, NOWE, słoneczne, taras 8,6 m2  
– 265 000 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 – 275 000 zł
49,2 m2 p.c. - ul. Loretańska – III/III, NOWE, na poddaszu – 495 000 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 – 280 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, NOWE, na poddaszu – 390 000 zł
45,7 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE, balkon – 432 500 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 380 000 zł
57,6 m2 – ul. Chopina – III/III, 2 balkony – 469 000 zł
59,7 m2 p.c. - Kazimierz - V/V, balkon, NOWE, na poddaszu - 450 000 zł
62 m2 – ul. Smocza – 0/III, z widokiem na Bulwary – 870 000 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 – 550 000 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
45 m2 – ul. Opolska – VI/X, balkon – 279 000 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
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 
– 697 000 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
105 m2 – rejon Sienkiewicza – II/III, balkon, rozkładowe – 690 000 zł

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

Kamienice, udziały, strychy
Dębniki – cała kamienica 394 m2 do rozbudowy – 1 800 000 zł
ul. Rakowicka – cała kamienica 610 m2 – 3 200 000 zł
rejon Parku Krakowskiego – cała kamienica 652 m2 – 3 800 000 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
ul. Sławkowska – strych 204 m2, pozytywna opinia konserwatora – 
998 400 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 - 900 000 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 – 350 000 zł, 
of.DK/209
Przeginia Duchowna 65 m2 + 5 a – solidny, murowany, wolnostojący, 
do niewielkiego remontu – 255 000 zł
Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a - ½ domu, do remontu 
– 270 000 zł, of.DK/211

Jurczyce 80 m2 + 17 a + budynek gospodarczy – wolnostojący, 
murowany, 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 – 330 000 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 - 225 000 zł, of.DZ/215
Czaple k/Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak - 4-letni, 
wolnostojący, murowany, działka widokowa, zagospodarowana  
- 365 000 zł, of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewniany, 
wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu - 
280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy,  
z klimatem, drewniany z bali - 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a - do remontu lub rozbiórki, piękna 
działka z miejscem na drugi dom - 1 580 000 zł, of.DK/197
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 wolnost., 
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  
– 660 000 zł, of.DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a – stan surowy otwarty z 2009 r., ładny, na 
atrakcyjnej działce – 380 000 zł, of.DZ/247
Tenczynek 140 m2 + 19 a + budynek gospodarczy 84 m2 – 
murowany, wolnostojący, atrakcyjny, w trakcie generalnego remontu 
– 335 000 zł, of.DZ/242
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący, do wykończenia 
– 620 000 zł, of.DZ/195
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż – 7-letni, piękny 
ogród, oczko wodne, stacjonarny grill – 1 300 000 zł, of.DK/193
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, w pięknym ogrodzie, 
monitoring – 890 000 zł, of.DZ/182
Bieżanów 168 m2 z garażem + 5 a – wolnostojący, do remontu –  
690 000 zł, of.DK/194
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka – 490 000 zł, of.DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty,  
na pięknej, widokowej działce – 340 000 zł, of.DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a – NOWY, wolnostojący, stan 
deweloperski – 650 000 zł, of.DZ/193
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan 
surowy zamknięty - 450 000 zł, of.DZ/193
Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka – 530 000 zł, of.DZ/236
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona  
I kondygnacja, działka widokowa - 495 000 zł, of.DZ/201
Krzeszowice 221 m2 + 20,66 a – wolnostojący, po remoncie  
i rozbudowie, z pięknym ogrodem – 580 000 zł
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
Bronowice 280 m2 + poddasze 100 m2 + 4,25 a – atrakcyjny, po 
generalnym remoncie, murowany z 1936 r. - 1 300 000 zł, of.DK/213
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 + 2 x 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 
– odpowiednio 225 000 zł, 244 000 zł, 253 000 zł – ceny tylko do końca 
czerwca 2010, of.D/405
Zagacie 8,6 a – atrakcyjna, położona na leśnej polanie w sąsiedztwie 
nowych domów – 135 000 zł, of.D/450
Bronowice ul. Tetmajera 9,13 a – atrakcyjna, WZ, w pełni uzbrojona, 
ogrodzona – 890 000 zł
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a - piękne, widokowe, budowlane, 
uzbrojone - 17 000 zł/a, of.D/385
Bolechowice 9,6 a – budowlana, uzbr., widokowa – 250 000 zł, of.D/449
Sanka 9,6 a – atrakcyjna, widokowa, uzbr., 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
Zelków – Wyźrał 10 a – widokowa, z pozwoleniem na budowę, 
uzbrojona – 300 000 zł
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 – 145 000 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
Branice 11,7 a - bud., 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
Skotniki ul. Królówka 12,62 a – budowlana, WZ, widokowa – 450 000 zł
Baczyn 2x13 a – bud., 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 100 000 zł, of.D/381
Zelków 20 a – bud.-rolna, widokowa, uzbrojona – 500 000 zł, of.D/401
Karniowice 23,5 a - budowlana, widokowa - 360 000 zł, of.D/260
Marcyporęba 24,29 a – w całości budowlana, widokowa, możliwość 
podziału – 100 000 zł
Brzesko 27,52 a – komercyjna, obok dużego węzła drogowego  
– 700 000 zł, of.D/419
Bolechowice 29 a – piękna, widokowa, w całości budowlana – 768 000 zł
Brody gm. Kalwaria Zebrzydowska 45,5 a - budowlana, widokowa - 
160 000 zł, of.D/340
Sosnowice 50 a - rolna, atrakcyjna - 80 000 zł, of.D/380
Barbarka k/Skały 55,5 a - piękna, widokowa, uzbrojona działka z 
pozwoleniem na 2 budynki - 250 000 zł, of.D/328
Krzęcin 59 a – budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona, z możliwością 
podziału – 270 000 zł, of.D/344
Cholerzyn 62 a - cała budowlana, symbol MU3 - 550 000 zł, of.D/197
Balice 64 a – teren usług z możliwością zabudowy do 70 %  
 - 1 400 000 zł, of.D/447
Korczowa 100 a – komercyjna, 2 km od przejścia granicznego, 
wykonany wjazd z krajowej 4-ki - 600 000 zł, of.D/351
Zebrzydowice 1,8 ha - siedliskowa, pięknie położona - 250 000 zł, 
of.D/441

ul. 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

Stare Podgórze - kamienica do sprzedania, 
powierzchnia 1683 m2, 10 lat po generalnym 

remoncie, parking - 7 500 000 zł
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W Y B R A N E  O F E R T Y

SPRZEDAŻ:
ZWIERZYNIECKA - pow. 46 m2, living room otwarty na kuchnię, sypialnia, łazienka, 
cena 559 000 zł
LUDWINÓW - nowe mieszkanie o pow. 94 m2, na drugim piętrze w eleganckim 
apartamentowcu, trzy duże pokoje, kuchnia, łazienka, osobno wc, taras, winda, cena 
680 000 zł, OF.3/102
RADZIWIŁŁOWSKA - mieszkanie jednopokojowe z oddzielną kuchnią i łazienką  
o łącznej pow. 36 m2, po remoncie, dodatkowo antresola ok. 10 m2, cena 375 000 zł, 
OF.1/014
SŁAWKOWSKA - jednopokojowe mieszkanie o pow. 35 m2 po remoncie w zabyt-
kowej kamienicy (możliwość dokupienia strychu do adaptacji), cena 595 000 zł,  
OF. 1/022
ŁOBZOWSKA - czteropokojowe mieszkanie na I piętrze, pow.102 m2, w zabytkowej 
kamienicy w pobliżu Plant, oryginalna aranżacja wnętrz, przestronne pokoje, osobno 
łazienka i wc, balkon, cena 897 000 zł, OF.4/65
SŁAWKOWSKA - poddasze o pow. ok. 156 m2 (+ antresola ok. 100 m2 ) do adaptacji 
i własnej aranżacji w zabytkowej kamienicy, cena 1 200 000 zł 

WOLA JUSTOWSKA - okolice Parku Decjusza, kameralne ogrodzone osiedle, 
nowy trzypokojowy apartament z dużym balkonem, na I piętrze, 86 m2, wysoki 
standard wykończenia wg. indywidualnego projektu, salon połączony z kuchnią 
przesuwanymi drzwiami z matowanego szkła, garaż, winda, pomieszczenie  
gospodarcze – 1 050 000 zł

NAJEM:
ul. Urzędnicza – pokój z kuchnią, łazienka, 45 m2, w pełni wyposażone, cena  
1100 + media
ul. Westerplatte - elegancki apartament o pow. 130 m2, 3 pokoje, 2 łazienki, cena 
800 euro + media
ul. Monte Casino –studio, 28 m2 + taras, wysoki standard, cena 1700 zł + media
ul. Monte Casino – 2 pokoje + aneks kuchenny, taras, garaż, cena 2000 zł + media
ul. Kazimierza Wielkiego- 2 pokoje, 57 m2, wysoki standard, ochrona, cena  
1400 zł + opłaty 450 zł

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

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

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ:

TRZYPOKOJOWE:

ALBERTYŃSKIE 55 m2 4/4 SPŁ. 354 000 PLN OF.3/100
MONTE CASINO 76 m2 3/6 HIP. 720 000 PLN OF. 3/086
HETMAŃSKA 77 m2 4/4 HIP. 730 000 PLN OF.3/101
KROWODERSKA 86 m2 1/4 udz. HIP. 575 000 PLN OF.3/099

CZTEROPOKOJOWE i WIĘKSZE:

KRÓLEWSKA 79 m2 2/4 HIP. 595 000 PLN OF.4/99
DŁUGA 142 m2 2/5 HIP. 1 430 000 PLN OF. 4/059
BARSKA 81 m2 0/3 HIP. 600 000 PLN OF. 4/060
ŻYTNIA 72 m2  1/11 HIP. 420 000 PLN OF. 4/063 

LOKALE − NAJEM:
KALWARYJSKA - lokal o pow.ok.120 m, parter, 
witryna, cena 10 500 zł /brutto
ŚW. TOMASZA - lokal o pow.: parter - 12 m2, piwnica 
- 150 m2, cena 14 000 zł netto/m-c, OF. L/047 
ok. RYNKU GŁÓWNEGO - lokal handlowy z witryną  
o pow.14 m2, cena 4 200 zł netto/m-c, OF. L/101
ok. KLEPARZA - lokal frontowy, 230 m2, Cena 16 000 zł 
brutto/m-c
ok. RYNKU GŁÓWNEGO - lokal hand. w dużej sieni 
zabytkowej kamienicy o pow. 50 m2 Cena 3500 zł
DIETLA - frontowy lokal handlowo-usługowy z witryną 
o pow. 100 m2 (konieczność połączenia dwóch lokali), 
cena 8000 zł 
KAZIMIERZ - SZEROKA – duże (113 m2) mieszkanie 
na poddaszu, z osobnym wejściem, 4 pokoje + kuch-
nia, własne c.o, idealne na HOSTEL, cena 50 zł/m2

LOKALE − SPRZEDAŻ
OK. RYNKU - pow. 520 m2, wszystkie odbiory i zez-
wolenia na gastronomię, cena 8 000 000 zł, możliwość 
najmu, OF. L/084 
KAZIMIERZ – lokal użytkowy pow. ok. 30 m2, parter, 
front, odnowiona kamienica, cena 270 000 zł, OF.L/O50
KAZIMIERZ - lokal użytkowy o pow. 130 m2, parter w 
odnowionej kamienicy, cena 970 000 zł, OF.L/051
GRZEGÓRZECKA - frontowy lokal handlowy o pow. 
47 m2 – 1 sala, zaplecze z aneksem, wc, lokal po 
remoncie, cena 540 000 zł, OF. L/038
DŁUGA - lokal handl. - usług., pow. 58 m2, w oficynie, 
cena 812 000 zł, OF. L/040 0 

OFERTY SPECJALNE
Działka w samym centrum Krakowa !!! 
Projekt na hotel wraz z Multikinem i centrum konfe-
rencyjnym. Aktualne pozwolenie na budowę
Cena 27 000 000 zł

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Centrum PODGÓRZA - dochodowy biurowiec o pow. 
1380 m2 z parkingiem na 8,5 a działce, wys. standard, 
cena 10 500 000 zł, OF. K/002 
ok. RYNKU GŁÓWNEGO - działka 2,2 a, kamieniczka o 
pow. całkowitej 550 m2 + zgoda na odbudowanie oficyny 
100 m2, po remoncie, wolna, cena 8 200 000 zł
ok. SKAWIŃSKIEJ - kamienica z 1932 roku o pow. 650 m2, 
5 kondygnacji, 11 mieszkań z czego 7 wolnych. 2 lokale na 
parterze z witrynami, cena 3 200 000 zł, OF. K/004 
KRASICKIEGO - 353 m2, dz. 2 a, 3 kondygnacje, 
wolne: 2 lokale użytkowe, 5 mieszkań, strych, 4 lokale 
na przydziałach, cena 2 100 000 zł, OF. L/005
ok. PLANT i UJ - do sprzedania kamienica o pow.1 
649,71 m2 , piwnice + 3 kondygnacje nadziemne+ strych, 
cena 12 500 000 zł, OF. K/009
WIELICZKA - OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
Domy w zabudowie szeregowej o powierzchni 130 m2, 
jednopiętrowe z garażem i ogródkiem
Cena 449 000 zł brutto 

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków Centrum - działka o pow. 82 a z zezwoleniem 
na budowę hotelu wraz z obiektami towarzyszącymi, 
cena 32 000 000 zł 

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

31-011 KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 8, LOK. 209, II p. Z WINDĄ, tel. 012-431-07-57, 0601-744-525

JEDNOPOKOJOWE: 

UGOREK 20 m2 3/10 HIP. 145 000 PLN OF. 1/006
KAZIMIERZ 21 m2 1/5 HIP. 175 000 PLN 0F.1/110
URZĘDNICZA 21 m2 2/5 HIP. 215 000 PLN OF.1/111
NA STOKU 26 m2 1/2 SPŁ. 169 000 PLN OF. 1/039

DWUPOKOJOWE:

KAZIMIERZ 35 m2 1/4 HIP. 281 000 PLN OF.2/102
KAZIMIERZ 42 m2 1/4 HIP. 315 000 PLN OF.2/104
PIASTOWSKA 46 m2 2/4 HIP. 280 000 PLN OF.2/ 103
KURDWANÓW 52 m2 3/4 HIP. 350 000 PLN OF.2/101

Kraków ul. Radzikowskiego - działka o pow. 10 a 
z prawomocnym WZ na budynek wielorodzinny lub 
budynek biurowy, 2110 PUM, cena 2 100 000 zł netto 
do niewielkiej negocjacji 
Kraków ok. ul. Bieżanowskiej - 30 a pod budown-
ictwo szeregowe, WZ na 2.100 PUM, projekt na dwa 
budynki, mieszkania od 53 do 80 m2, cena 2,2 mln zł
Kraków ŻABINIEC - ok. 36 000 m2 PUM. Biuro 
przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków ok. GALERII KAZIMIERZ - 40 a pod 
budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe, WZ 
złożone na 6500 PUM. Biuro przyjmuje oferty zakupu 
nieruchomości.
Kraków – BONARKA - ok. 30 a pod biurowiec, hotel 
ok. 12500 m2 PUM, cena 18 000 000 zł
Kraków – centrum Podgórza - działka częściowo 
zabudowana z aktualnym pozwoleniem na budowę  
17 mieszkań o pow.34-84 m2 + lokale handlowe  
i 12 miejsc parkingowych, cena 2 100 000 zł

Kraków – Wola Justowska 
Przestawiamy wyjątkową okazję zakupu 
nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji i cenie !!! 
Działka o pow. 8 a. Willa o pow. mieszkalnej 400 
m2 ,w tym (II poziom) kuchnia, jadalnia, salon 
kominkiem i 
3 sypialnie i oranżeria. Na I poziomie garaże, pralnia 
i część rekreacyjno - mieszkalna. Do odnowienia. 
Cena 2 350 000 zł

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

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

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:
ok. ŚWIĄTNIKI GÓRNE – piękna, widokowa działka budowlana o pow. 20 a, 
dojazd drogą asfaltową, uzbrojenie w granicy działki, cena 20 000 zł/a
ok. DUNAJCA, Tylmanowa - działka o pow. 30 a, rolna w trakcie  
przekwalifikowania na budowlaną, cena 4000 zł/a
PORONIN – atrakcyjna działka budowlano-rolna o pow. 93 a, z rozpoczętą budową 
domu, w otoczeniu terenów rekreacyjnych i zabudowy willowej. Doskonała lokal-
izacja, blisko centrum miasta, 500 m do „Zakopianki” i 5 km do Zakopanego,  
cena 693 000 zł
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE - działka o pow. 46 a, PZP przewiduje 3 
bliźniaki lub 4 domki jednorodzinne, media w drodze, cena 15 000 zł/a, OF. DZ/077
WIĘCKOWICE k. Zabierzowa - 4 działki po 20 a, cena 20 000 zł/a, OF. DZ/087
CZERWIENNE k. Zakopanego - pow. 4500 m2, budowlana w 3/5, projekt na dom 
wielorodzinny, cena 300 zł/m2, OF. DZ/080

POSZUKUJEMY MAŁYCH MIESZKAŃ
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OFERTY DO SPRZEDAŻY
SALWATOR1)  (Wzgórze św. Bronisławy), Kraków – Krowodrza, dom 120 m2 + garaż, 3 sypialnie, 
łazienka, działka 2,6 a, do remontu, cicha okolica. Cena 1.000.000 zł
OK. BŁONI2)  (Cichy Kącik) Kraków – Krowodrza – dom pow. 200 m2, salon, gabinet, 5 sypialni, 
3 łazienki, wnętrza stylowe - antyczne, cicha okolica. Cena 2.200.000 zł
KAMIENICA3)  – 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.
DZIAŁKA4)  – 46 arów, ok. ul. Wrocławskiej, Kraków – Krowodrza, WZiZT na około  
7500 PUM, budynek wielomieszkaniowy, 5–kondygnacyjny, miejsca postojowe pod  
budynkiem, cicha okolica
WOLA JUSTOWSKA5)  – działka widokowa –15 arów, WZiZT na dom jednorodzinny, media, 
okolice Starowolskiej, Kraków–Krowodrza
WOLA JUSTOWSKA  6) (okolice) – działka 7,5 ara, WZiZT na dom, 550.000 zł
Dom nowy7) , do wykończenia. Wola Justowska, Zakamycze-Kraków, 180 m2, działka 6 arów, 
urokliwe, ciche miejsce, 1.150.000 zł
DZIAŁKA8)  – 6 arów (lub więcej), Starowolska, Wola Justowska
KLINY – 9) działka, 9 arów, 450.000 zł
WOLA JUSTOWSKA – ZAKAMYCZE 10) działka, 42 ary (może być 57 a), szer. 50 m

11)  NOWA HUTA, GRĘBAŁÓW, dom nowy, wykończony (może być z meblami), 300 m2, działka 
14 arów, widok na pasmo górskie, 1.300.000 zł

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

tel. (12) 425–25–17, 602–24–97–97, e-mail: beata.tronow@interia.pl

Pośredniczymy w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych oraz na dowolny cel  
zarówno stronom kupującym jak i sprzedającym
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KROWODRZA UL. CHOPINA
Mieszkanie na wynajem
2 pokoje, umeblowane
CENA: 1800 zł/m-c

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

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

Leach & Lang
Tel. 608 406 803

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: 204 000 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. 
CENA: 454.000 zł 

B.N. Północ
Tel. 510-180-034

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

UL. RZEPICHY 
(Wola Justowska)
3 pokoje, 74 m2
CENA: 690 000 PLN

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

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

UL. CZERWONE MAKI
(Ruczaj)
2 pokoje, 37 m2
CENA: 298 000 PLN

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

SALWATOR (Wzgórze św. Bronisławy), 
Kraków Krowodrza, dom 120 m2 + garaż, 3 sypialnie, łazienka, 

do remontu, działka 2,6 a, cicha okolica. 
CENA: 1 000 000 zł

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

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

SALWATOR CITY UL. STAŃCZYKA
1 pokojowe, 33,6 m2, V/VIII, NOWE,  
taras 8,6 m2
CENA: 265 00 zł

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

KRAKÓW, UL. GŁOWACKIEGO
Eleganckie, nowe mieszkanie 35 m2 na III 
piętrze w nowoczesnym budynku. 
WYNAJEM  
- cena miesięcznie: 1500 zł + opłaty

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

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
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Gdańsk – w świetnej lokalizacyjnie części miasta; dwupoziomowe 
mieszkanie (6 pokoi) o pow. użytkowej 142,32 m2. Cena 972 tys. zł.
Istnieje również możliwość zamiany (w rozliczeniu) na mieszkanie 

3-pokojowe w Krakowie!
Szczegóły biuro@immoinvest.pl

Immoinvest Nieruchomości (58) 345 90 90, 507 170 736
www.immoinvest.pl

NOWINA BORKOWSKI 
NIERUCHOMOŚCI

Do sprzedania
„Villa Kruszynka” w centrum Rabki,
działka widokowa o pow. ok. 10 a,

pow. zabud. ok. 130 m2 do rozbudowy.
Cena 120 tys. USD
Tel. 668-014-151

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Kraków, ul. Armii KrajowejQQ , Bronowice Małe, 25 m2, II p./
IV p. Ciche, z widokiem na zieleń, okna wychodzą na stronę 
południową. W aneksie kuchennym nowe meble na wy-
miar, terakota, panele, dwie szafy wnękowe, wymienione 
okna. Bardzo dobra komunikacja zarówno tramwajowa jak 
i autobusowa. Cena 215.000 zł. Tel. 506-029-936, e-mail: 
joannajezak@gmail.com

Kraków, ul. Bajeczna, QQ Grzegórzki, 27 m2, II p./IV p. Przytul-
na, jasna kawalerka w doskonałej lokalizacji. Pokój ok. 17 
m2, przedpokój z aneksem kuchenny ok. 6 m2. Mieszkanie 
po generalnym remoncie, nowe okna, instalacje, gładzie 
i glazura. Na podłodze w pokoju parkiet w doskonałym sta-
nie. Do mieszkania należy funkcjonalna piwnica. W okolicy 
bulwary wiślane, ścieżki rowerowe, szkoła, przedszkole, 
przychodnia. Cena 209.000 zł. Tel. 660-454-008, e-mail: 
tmi@interia.pl

Kraków, ul. Czarnowiejska, QQ Krowodrza, 70 m2. Aparta-
ment czteropokojowy (jeden pokój z aneksem), z balko-
nem, wykończony w wysokim standardzie. W mieszkaniu 
zostały wymienione instalacje elektryczne oraz wodno-ka-
nalizacyjne, wycyklinowany parkiet, nowe flizy w aneksie 
kuchennym, łazience oraz wc, nowa stolarka okienna. Cena 
589.000 zł. Tel. 791-488-228, e-mail: k.patrycja@wp.pl

Kraków, os. DąbieQQ , Śródmieście, 39,9 m2, II p./IV p., spół-
dzielczo-własnościowe. Blok ocieplony, wyremontowany, 
loggia 7 m2, parking w cenie mieszkania. Cena 278.000  zł 
do negocjacji. Tel. 509-194-085 

Kraków, ul. Jordanowska, QQ Prądnik Biały, 95,5 m2. Dwu-
poziomowe mieszkanie na kameralnym, zamkniętym 
osiedlu, w budynku z 2000 r. Parter: salon, pokój, kuchnia 
i łazienka. Piętro: dwie sypialnie, łazienka, garderoby. 
Niewielkie skosy na górnej kondygnacji zagospodarowane 
na garderoby na powierzchni ok. 20 m2. Do mieszkania 

przynależy balkon, piwnica i miejsce postojowe. Możliwość 
dokupienia garażu. Cena 790.000 zł. Tel. 606-886-611, 
e-mail: pnp@onet.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. KrowoderskaQQ , Stare Miasto, 33 m2, II p., jed-
nopokojowe z możliwością przerobienia na dwa pokoje. 
Lokal nadaje się do remontu. W pokoju na podłodze jest 
parkiet w dobrym stanie, do cyklinowania. Kamienica 
zadbana, klatka schodowa po remoncie. Do mieszkania 
przynależy piwnica o powierzchni 5 m2. Cena 310.000 zł. 
Tel. 793-534-135, e-mail: irena.zajdel@gmail.com

Kraków, ul. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ , 54 m2, parter, 
dwupokojowe z jasną kuchnią i balkonem. Blok z cegły, 
wspólnota ogrodzona, parking. Piwnica w cenie mieszka-
nia. Cena 335.000 zł. Tel. 12-357-37-35

Kraków, ul. NarutowiczaQQ , 62,4 m2, trzypokojowe, wyre-
montowane mieszkanie w bloku. Duży salon i dwa mniejsze 
pokoje, duży przedpokój, kuchnia w pełni umeblowana, 
łazienka i osobne wc. Do mieszkania przynależą dwa bal-
kony oraz piwnica. W mieszkaniu zostaje część mebli. Cena 
445.000 zł. Tel. 502-555-359, e-mail: asia.maro@wp.pl

Kraków, Nowa Huta ok. DH WandaQQ , 44,5 m2, parter, 
dwupokojowe z jasną kuchnią, standard średni. Możliwa 
zamiana na małe mieszkanie w centrum Nowej Huty. Cena 
240.000 zł. Tel. 503-657-196

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

WOLA JUSTOWSKA
Okolice Parku Decjusza, nowy trzypokojowy apartament z 

dużym balkonem, na I p., 86 m2,wysoki standard wykończ.a wg. 
indywidualnego projektu, garaż, winda, pom. gospodarcze.

CENA: 1 050 000 zł
Interwest

Tel. (12) 431-21-64

RUCZAJ UL. ZAMIEJSKA
2-pokojowe, 44 m2, wysoki standard, taras  
+ zejście do ogródka, duże okna, moni-
torowane osiedle
CENA: 360 000 zł
 

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

ok. ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Piękna, widokowa działka budowlana o pow. 20 a, dojazd 

drogą asfaltową, uzbrojenie w granicy działki.
CENA: 20 000 zł/a

Interwest
Tel. (12) 431-21-64

UL. BRONOWICKA 
VILLA VERONA 
2-pokojowe, 47 m2, III p., nowoczesne,  
umeblowane, wysoki standard
CENA: 500 000 zł
 

Biuro Nieruchomości Zawadzki
Tel. (12) 636-22-44
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dok na Kopce Kościuszki i Piłsudskiego oraz wzgórze Lasu 
Wolskiego. Cena 240.000 zł. Tel. 501-746-702, e-mail: 
monikaples@interia.pl

Kraków, ul. WybickiegoQQ , 32 m2, jednopokojowe, w całości 
lub udział 5/16 całości. Tel. 515-498-585 po godz.20.

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

Kraków, ul. ZakrzowieckaQQ , Pychowice, 65 m2, w aparta-
mentowcu Willa Cracovia. Mieszkanie wykonane wg in-
dywidualnego projektu, w pełni wyposażone z ogródkiem 
o pow. 35 m2. W cenę wliczone dwa miejsca postojowe 
w garażu podziemnym. Cena 660.000 zł. Tel. 601-529-607, 
e-mail: tmaj@poczta.fm

Kraków, ŻabiniecQQ , dwupokojowe. Cena 350.000.  
Tel. 697-828-874

Krynica-Zdrój, QQ Czarny Potok, 20 m2, własność hipotecz-
na. Cena 94.900 zł. Tel. 600-070-222, e-mail: zywcem@
wp.pl

Piwniczna-Zdrój, QQ 360 m2, działka 10,5 ha. Stylowa 
drewniana willa (pensjonat) nad Popradem, blisko wielu 
stoków narciarskich: Wierchomla, Kokuszka, Sucha Dolina 
na Kosarzyskach. Liczne szlaki turystyczno-widokowe i ro-
werowe. Budynek w 2007 r. przeszedł gruntowny remont. 
Cena 790.000 zł do negocjacji. Tel. 503-659-222, e-mail: 
willa.mila@interia

SPRZEDAŻ DOMY
Bielsko-Biała, QQ 111 m2, działka 6 a, połowa domu z 1937 r. 
Cześć mieszkalna po generalnym remoncie. Do dyspozycji 
przyszłego właściciela mały strych oraz garaż wolnostojący. 
Cena 450.000 zł do negocjacji. Tel. 512-174-297, e-mail: 
beskidy25@op.pl 

okQQ . Kocmyrzowa, Łuczyce, 136,7 m2, działka 8 a, dom 
wybudowany wg projektu „W anansach 2” firmy Ar-
chon+. Dom z 2010 roku, parterowy z garażem w bryle. 
Technologia budowy – pustak porotherm 25, dachówka 
ceramiczna. Cena 289.000 zł. Tel. 666-991-992, e-mail: 
scorpius3@interia.pl

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

Kraków, Olsza 2QQ , dwa oddzielne pokoje, jasna kuch-
nia, łazienka, balkon + piwnica. Cena 297.000 zł. Tel.  
798-351-904

Kraków, ul. OświeceniaQQ , 83,2 m2, X p., czteropokojowe, 
blok z 2008 r. Mieszkanie nowocześnie urządzone z wyso-
kiej jakości materiałów, w pełni umeblowane i wyposażone 
na osiedlu ogrodzonym. Bardzo dobra komunikacja z cen-
trum miasta. Garaż podziemny 30.000 zł. Cena 630.000 zł 
Tel. 503-700-440, e-mail: bart@autocom.pl

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

Kraków, os. Szkolne, QQ 47,5 m2, dwupokojowe, III p./ IV p., 
po remoncie. Cena 270.000 zł. Tel. 661-122-136

Kraków, ul. SzlakQQ , okolice Łobzowskiej, 75 m2, I p. 
Trzypokojowe, kuchnia z jadalnią, dwa balkony, wys. 3,5 m. 
Mieszkanie po remoncie, może być na biuro. Cena 730.000 zł. 
Tel. 668-320-384

Kraków, Śródmieście, QQ ul. Strzelców, Prądnik Czerwony, 
58,3 m2, trzypokojowe, WC osobno, loggia, zadbane, 
słoneczne, piękna panorama Krakowa i Tatr. Lokal po 
remoncie 3 lata temu. Warto! Cena 380.000 zł. Tel.  
880-397-580

Kraków, ul. TelimenyQQ , Podgórze, 84 m2, 4 pokoje + 
jasna kuchnia, łazienka i wc osobno, duży przedpokój, 
dwa balkony, piwnica. Zielone osiedle, w pobliżu szkoła, 
przedszkole, kościół, przychodnia, apteka, sklepy, przy-
stanek MPK. Cena 420.000 zł. Tel. 608-215-241, e-mail: 
andewa@neostrada.pl

Kraków, ul. WrocławskaQQ , Krowodrza, 29,33 m2, VII p., 
jednopokojowe z balkonem w bloku z lat 60-tych. Pokój 
15.64, kuchnia 5,54. W pokoju parkiet dębowy, w dobrym 
stanie, wycyklinowany, wszystkie okna wymienione – PCV. 
Mieszkanie wymaga odświeżenia, łazienka i kuchnia do 
remontu. Osobne liczniki gazu, wody i prądu. Mieszkanie 
słoneczne, ekspozycja zachodnia. Czynsz ok. 225 zł. Wi-

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

KRAKÓW-ŚRODMIEŚCIE 
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

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

cena 380 000 zł
Informacje tel. 502 021 434, 012 411 62 11
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

ok. Krakowa, GajQQ , 350 m2, działka 14 a, wysoki standard, 
w pełni wyposażony. 8 pokoi (salon z kominkiem), 3 ła-
zienki, 2 kuchnie, pom. gospodarcze, piwnice, strych (120 
m2) do zagospodarowania, garderoba. Garaż dwustano-
wiskowy, wszystkie media, ogrzewanie gazowe. Dogodny 
dojazd, MPK. Cena 1.690.000 zł. Tel. 693-399-113, e-mail: 
masia00@poczta.fm

Kraków, ok. Borku Fałeckiego i os. Kliny, QQ 220 m2, działka 
4,5 a. Stan surowy otwarty, wszystkie media. Cena 510.000 zł. 
Tel. 501-014-624

Kraków, ok. ul. Rakowickiej, QQ Śródmieście, 70 m2, połowa 
domu z ogródkiem, do remontu. Cena 400.000 zł, możli-
wość spłaty w ratach. Tel. 600-240-267

Kraków, SzczygliceQQ , 143 m2, działka 3 a, apartament 
(bliźniak z garażem) w stanie deweloperskim, doskonała 
lokalizacja. Cena 670.000 zł. Tel. 691-524-493, e-mail: 
artursarna@poczta.onet.pl

ok. Michałowice – Komora, QQ 180 m2, działka 5 ha. Parter – 
wiatrołap, hall, salon z kominkiem, wyjściem na taras i do 
ogrodu, kuchnia, jadalnia, łazienka, pom. gospodarcze 
(pralnia, kotłownia), dwustanowiskowy garaż. Poddasze 
– 4 sypialnie, pokój kąpielowy, hall, podgrzewane podłogi. 
Alarm, monitoring, osiedle zamknięte. W cenie umeblowa-
nie oraz wyposażenie. Cena 850.000 zł. Tel. 509-932-308, 
e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl

Michałowice-Książniczki, QQ 6 km od Krakowa; trzy domy 
w stanie deweloperskim: 151 m2 (działka 8,5 a), 168 m2 
(działka 8,2 a), 173 m2 (działka 9,1 a). Działki widoko-
we, południowe. Sprzeda właściciel bez pośredników.  
Cena 550.000, 560.000 i 570.000 zł. Tel. 601-400-105

MogilanyQQ , 170 m2,10 a, pięć pokoi, dwie łazienki, garde-
roba, garaż. Dom jest nowy, wykończony; zainstalowany 
alarm, rolety, kamery. Cena 999.000 zł. Tel. 606-400-808

ok. Mszany Dolnej, QQ dom z zabudowaniami, działka 16 a. 
Tel. 888-698-202

Niepołomice, QQ 191 m2, 7,6 a, gotowy do zamieszkania. 
Zaprojektowany oraz wybudowany z wyjątkową staranno-
ścią. Nowoczesny, funkcjonalny, idealny dla kilkuosobowej 

rodziny. Zlokalizowany w spokojnej okolicy. Działka ogro-
dzona i zagospodarowana, prywatna droga dojazdowa, 
trawnik, tuje. Piętro: cztery sypialnie, łazienka. Parter: 
łazienka, pokój, salon, kuchnia, jadalnia, garaż, kotłownia, 
pom. gospodarcze. Cena 1.040.000 zł. Tel. 796-556-711, 
e-mail: imumcoeli@ymail.com

Piwniczna-Zdrój, QQ 360 m2, działka 10,5 ha, Stylowa 
drewniana willa (pensjonat) nad Popradem, blisko wielu 
stoków narciarskich: Wierchomla, Kokuszka, Sucha Dolina 
na Kosarzyskach i w budowie Kicarz kilkaset metrów od 
domu. Liczne szlaki turystyczno-widokowe i rowerowe. 
Budynek w 2007 roku przeszedł gruntowny remont.  
Cena 750.000 zł do negocjacji. Tel. 503-659-222, e-mail: 
willa.mila@interia.eu

gm. Siepraw ZakliczynQQ , 13 a, budowlana z dobrym do-
jazdem drogą asfaltową, położona w spokojnej okolicy. 
Wymiary działki: szerokość 26 m, długość 50 m. Uzbrojenie 
– gaz i woda przebiegają przez działkę, prąd i telefon przez 
drogę asfaltową przylegającą do działki. Cena 130.000 zł. 
Tel. 604-264-626, e-mail: besze@neostrada.pl

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

Wielkie Drogi, QQ dom 10x10 m, dwupoziomowy, pięć pokoi, 
dwie kuchnie, dwie łazienki, garderoba, suszarnia. Budynek 
gospodarczy 6x5 m z garażem. Działka 25 a, ogrodzona, 
posadzony las: sosna, świerk, brzoza. Media: gaz, woda, 
prąd. Tel. 12-270-62-25, 728-377-774.

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

ZakrzówQQ , 184 m2, działka 10 a, stan deweloperski z 2007 
roku, według projektu firmy KB. W przedpokoju oraz kuch-
ni i częściowo w salonie ogrzewanie podłogowe, instalacja 

BRONOWICE MAŁE

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

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

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

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl
Wola Justowska,  

ul. Przyszłości
Dom wolnostojący o niepowtarzalnej  

architekturze, pow. 470 m2 plus  
3 tarasy widokowe z bezpośrednim  

widokiem na panoramę Krakowa, położony 
w otoczeniu parku krajobrazowego  

na działce 1600 m2.
Cena 2.000.000 zł

Tel. 0 660 105 522
Więcej na www.dom500.pl
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kominkowa. Parter: hall, kotłownia z pralnią, łazienka, po-
kój, salon z wyjściem na ogród, kuchnia otwarta na salon. 
Poddasze: trzy sypialnie, łazienka. Media podłączone do 
domu. Dom położony jest w ustronnym zaułku, w okoli-
cy nowe domy. Bardzo dobry dojazd do Krakowa. Cicha 
i spokojna okolica. Cena 559.000 zł. Tel. 695-124-899, 
e-mail: krzyki4@o2.pl

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Alwernia, QQ ul. Prusa, 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

Bronowice Wielkie,QQ  10 a. Cena 500.000 zł. Tel. 694-336-458

Głogoczów, QQ 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu stary las, 
nowe domki jednorodzinne i nowo powstające apartamen-
towce. Droga asfaltowa, woda, gaz, na prąd przyznane są 
już warunki podłącza. W pełni uzbrojona, 250 m od Zako-
pianki. Zdjęcia na e-mail. Aktualny plan zagospodarowania. 
Sprzedaje właściciel. Cena 155.000 zł. Tel. 606-157-551, 
e-mail: boguslawput@wp.p

Głogoczów, QQ 11,5 a, budowlana, w drugiej linii zabudowy, 
ogrodzona. Bardzo dobry dojazd do Krakowa. Przewidzia-

na kanalizacja w 2010 r. Prąd, woda na działce, gaz ok. 
100 m. Działka pusta, nieobciążona, założona księga. W ce-
nie utwardzenie drogi prywatnej stanowiącej część działki  
(ok. 2,5 a). Sprzedaje właściciel. Cena 120.000 zł.  
Tel. 513-013-411, e-mail: nasteczkaa@poczta.onet.pl

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

Kraków, róg ul. Sołtysowskiej i ul. Podbipięty, QQ Czyżyny, 
15 a, działka w kształcie prostokąta, ogrodzona, wjazd 
bezpośrednio z głównej ulicy. Media: woda, prąd, gaz; kana-
lizacja w głównej ulicy. Na działce znajduje się również garaż 
o powierzchni 25 m2 oraz wylewka na kolejne 45 m2. Możliwa 
zabudowa powierzchni działki wynosi 25%, dopuszczalna 
wysokość w kalenicy 9,5 m. Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Cena 320.000 zł. Tel. 519-338-556, e-mail: 
tomek.fvs@op.pl

Kraków, ul. Bibicka,QQ  Witkowice, działka 5,4 a, rolna, bez 
pozwolenia na budowę. Pięknie usytuowana, o wspa-
niałych walorach rekreacyjnych, w pobliżu parku. Lekko 
zadrzewiona nasadzeniami owocowymi, z niewielką 
altanką w narożniku. Media w drodze i w bezpośrednim 
otoczeniu. Solidne ogrodzenie betonowe. Dokumentacja 
działki od 1938 roku. Cena 79.900 zł. Tel. 602-436-799, 
e-mail: banach.marek@gmail.com

Kraków, ul. Emaus, QQ 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 ok. 
320 m2. Prąd i kanalizacja na działce, woda i gaz w ulicy. 

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

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

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

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

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. 

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

niach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

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

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

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

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

nieruchomości.www.krn.pl

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl
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Wymiary: 35 x 45 m. Cena 1.950.000 zł. Tel. 691-524-511, 
e-mail: mdworzanski@gmail.com

Mietniów, QQ Wieliczka, 22 a, budowlana o wymiarach  
30 x 70 m. Działka widokowa na południowym stoku.  
Cena 15.000 zł/a do negocjacji. Tel. 517-471-072

ModlnicaQQ , 10 a, budowlana, płaska, prostokątna, ogro-
dzona z jednej strony. Media w drodze: prąd, woda, gaz, 
kanalizacja. Działka w drugiej linii zabudowy, dojazd drogą 
utwardzoną. Sąsiedztwo nowych domków, spokojna okoli-
ca i dobre sąsiedztwo. Cena 230.000 zł. Tel. 600-487-267, 
e-mail: mazurooo1@tlen.pl

Mszana Dolna, QQ ścisłe centrum przy drodze głównej 
(skrzyżowanie dróg do Limanowej, Nowego Sącza, Rabki 
Zdrój, Zakopanego). Teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową. Kanalizacja, prąd, gaz w pobli-
żu działki. Cena 1.450.000 zł. Tel. 784-900-921, e-mail: 
marcin.227@wp.pl

Ptaszkowa,QQ  1,78 ha, przy trasie Nowy Sącz – Grybów. 
Dojazd drogą betonową 250 m od drogi głównej. W części 
zalesiona po bokach (2x15 a). Piękna okolica, cisza, spokój. 
Możliwość zmiany kwalifikacji gruntu. Cena 71.200 zł.  
Tel. 502-497-914, e-mail: krzysiekrx@gmail.com

Rączna,QQ  Liszki, 66 a, budowlana, płaska, prostokątna. 
Prawomocne pozwolenie na budowę 6 domów wolno-
stojących o pow. użytkowej 180 m2, kompletna doku-
mentacja techniczno-architektoniczna. Projekty przyłącza 
wodociągowego oraz elektrycznego, warunki przyłączenia 
do sieci gazowej, aktualna opinia ZUDP. Dojazd asfaltowy.  
Cena 495.000 zł do negocjacji. Tel. 602-375-582

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

Wadowice, QQ 35,4 a, pod zabudowę szeregową, do-
jazd asfaltowy, media w drodze. Cena 700.000 zł.  
Tel. 515-069-537

Wieliczka – Pawlikowice, QQ 78 a, budowlana, widokowa, 
południowa. Media na działce, w pobliżu domy jednoro-
dzinne. Cena 17.000 zł/a. Tel. 601-867-455

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

gm. Wielka Wieś, QQ Szyce, 10,6 a, budowlana, ogrodzona, 
dojazd drogą asfaltową, media w granicy + kanalizacja. 
Cena 215.000 zł, do negocjacji. Tel. 600-336-480

Zabierzów, QQ Pisary, działka 7,9 ha, trzy działki przylegają-
ce. Teren bardzo atrakcyjnie położony, kształtny i płaski. 
Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania prze-
strzennego usługowo-komercyjne, a w części południo-
wej, przyległej do trakcji kolejowej – pas o przeznaczeniu 
rolnym. Od południa teren sąsiaduje z trakcją kolejową 
Kraków – Katowice, od północy z drogą gminną. Istnieje 
możliwość zakupu całego terenu lub osobnych działek. 
Cena 15.000.000 zł do negocjacji. Tel. 602-342-037, e-
mail: brat@archer.pl

gm. Zabierzów, QQ 36 a, 5 km od Balic i granicy Krakowa; 
uzbrojona, widokowa, prywatny las. Istnieje możliwość 
podziału. Cena 398.000 zł. Kontakt e-mail: kochanow98@
gmail.com

SPRZEDAŻ INNE
Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice Go-
rzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się dwa domy 
(1 – budownictwo przedwojenne, 2 – lata 90.), budynek 
gospodarczy, trzy szklarnie o łącznej pow. 1400 m2 oraz 
staw. Dom piętrowy, w idealnym stanie, z pełnym ume-
blowaniem oraz wyposażeniem. W cenie również 3 ha 
pola. Gospodarstwo nadaje się na prowadzenie agrotu-
rystyki, jest to idealne miejsce na rekreację i odpoczynek.  
Cena 750.000 zł. Tel. 501-054-104

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

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

ul. Wodna 30b/4, 31-719 Kraków
piotr_eskont@interia.pl

tel: 0-501 49-49-82

Piotr Materna  

"MEBLE"
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



119

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 12/2010  18.06 – 01.07.2010

Kamienica, QQ ul. Sempolowskiej, Wola Duchacka, 400 m2, 
działka 4 a, całkowicie odnowiona kamieniczka, 15 ume-
blowanych garsonier – wszystkie wynajęte na umowach 
prywatnych. Nowe centralne-gazowe ogrzewanie, admi-
nistrator na miejscu. Cena 1.500.000 zł. Tel. 505-354-510, 
12-429-69-07, e-mail: ja45@o2.pl

KUPNO
Sklep,QQ  do ok. 60 m2, najlepiej w centrum Krakowa.  
Tel. 693-628-679

ZAMIANA
Dom, Kraków, ok. ul. RakowickiejQQ  Śródmieście, 70 m2, po-
łowa domu z ogródkiem. Zamienię na mieszkanie lub domek 
poza Krakowem. Możliwość wynajęcia. Tel. 600-240-267

Dom, WisłaQQ , dom piętrowy w zabudowie bliźniaczej. 4 po-
koje, kuchnia, 2 łazienki – po generalnym remoncie, własne 
ujście wody, kominek, piękne widoki. Zamienię na miesz-
kanie dwupokojowe w Krakowie. Tel. 33-858-39-02

Działkę, Modlnica, QQ 10 a, zamienię na mieszkanie w Kra-
kowie. Tel. 600-487-267

WYNAJEM
MIESZKANIA

Kraków, ul. Białoprądnicka, QQ Prądnik, 70 m2, jasne trzy-
pokojowe mieszkanie z balkonem. Rozkład pomieszczeń: 
dwa oddzielne pokoje, salon, kuchnia z częścią jadalną, 
łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie jest częściowo ume-
blowane i wyposażone, istnieje możliwość domeblowania. 
Na osiedlu sklep spożywczy, korty tenisowe. W pobliżu 
Dworek Białoprądnicki z parkiem. Osiedle z ochroną. 
Cena najmu 2100 zł + media. Tel. 605-126-872, e-mail: 
eklima@interia.pl

Kraków, ulQQ . Bobrzyńskiego, Ruczaj, 36 m2, dwupokojowe, 
umeblowane, z miejscem parkingowym na strzeżonym, 
zamkniętym Osiedlu Europejskim. Cena (bez mediów)  
1200 zł. Tel. 796-762-052, e-mail: mawest@poczta.fm

Kraków,QQ  ul. Dekerta, Podgórze - Zabłocie, 40 m2, nowe, 
dwupokojowe z antresolą. Mieszkanie składa się z przed-
pokoju, łazienki (pralka), pokoju dziennego z otwartą 
kuchnią umeblowaną i wyposażoną (lodówka, piekarnik, 
płyta). Bardzo dobra lokalizacja – w pobliżu Akademia 
Krakowska, Plac Boh. Getta. Cena 1200 zł + media.  
Tel. 508-254-079

DZIAŁKA 36 a
gm. Zabierzów, 5 km od Balic i granicy 
Krakowa; uzbrojona, widokowa, 
prywatny las, istnieje możliwość 
podziału; Cena 398.000 zł do neg.
Kontakt e-mail: 
kochanow98@gmail.com

FIRMA Z GÓR BUDUJE DOMY Z BALA
Konstrukcje całoroczne i letniskowe,

 od podstaw pod klucz.
Dysponujemy własnym materiałem.

Tel. 518-470-098
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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.

Kraków, ul. Dywizjonu 303, QQ Czyżyny, 49 m2, VII p./VIII p. 
w bloku z 2005 r. Dwa pokoje, osobna jasna kuchnia, ła-
zienka, przedpokój. Mieszkanie umeblowane i wyposażone 
w sprzęt AGD. Blok usytuowany blisko parku, w okolicy liczne 
sklepy oraz przystanki autobusowe. Cena 1400 zł + czynsz 
+ prąd. Tel. 608-694-020, e-mail: apodoba@tlen.pl

KrakówQQ , ul. Głowackiego, Bronowice, 44 m2, komforto-
we, dwupokojowe, z osobną kuchnią. Mieszkanie ume-
blowane, możliwość podłączenia internetu i TV kablowej. 
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 1800 zł + czynsz + prąd. 
Tel. 501-392-404, e-mail: tb12@op.pl

Kraków, ul. Grażyny, QQ Prądnik, 32 m2. Ładne jednopokojo-
we mieszkanie z jasną kuchnią, w dobrej lokalizacji, blisko 
Placu Imbramowskiego. Miejsca postojowe, blok ogrodzo-
ny. Tel. 510-093-252, e-mail: biuro@cichadolina.net

Kraków, ul. Kremerowska, QQ centrum, 65 m2, apartament 
w pełni urządzony, tv sat, internet, full AGD, alarm, okna 
pcv, ogrzewanie miejskie. Atrakcyjna lokalizacja, cicha uli-
ca. Cena 1800 zł + media ok. 300 zł. Tel. 606-950-011.

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

Kraków, ul. Malwowa, QQ Podgórze, 80 m2, III p., cztery 
pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, oddzielne wc, dwa 
balkony, miejsce postojowe na wyłączność. Mieszkanie 
umeblowane i wyposażone w AGD. Bardzo dobry dojazd 
do centrum. Cena 2000 zł + ok. 540 zł (media) + prąd. 
Tel. 609-611-859, e-mail: mm@pim.krakow.pl

Kraków, ul. Miłkowskiego, QQ Ruczaj, 40 m2 w aparta-
mentowcu Konstelacja, monitoring, recepcja. Pokój 
dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, duża łazienka 
z kabiną prysznicową, przedpokój z zabudowaną szafą, 
balkon, nieumeblowane. W okolicy sklepy, poczta, bank, 
szkoły, kościół itp. Dobra komunikacja. Wolne od 1 lipca 
br. W cenie czynsz, energia elektryczna. Cena 1300 zł.  
Tel. 505-136-627

Kraków, ul. Nad Sudołem, QQ 47,4 m2, II p./IV p., trzy nieza-
leżne pokoje, umeblowane i wyposażone. Dogodne połą-
czenia komunikacyjne oraz bogate zaplecze konsumenckie. 
Studentom wynajmie właściciel. Cena 1400 zł + czynsz + 
opłaty. Tel. 605-604-438

Kraków, ul. pl. Na Groblach, QQ Śródmiescie, 39 m2, parter/
IV p., dwupokojowe, umeblowane. Jeden pokój o pow. 11 
m2, drugi przechodni 17 m2, kuchnia, łazienka, przedpokój. 
Nowe okna, ogrzewanie grzejnikami akumulacyjnymi, pral-
ka, lodówka, internet. Cena 1300 zł + 150 zł + opłaty za 
media. Tel. 512-174-066, e-mail: california1954@tlen.pl

Kraków, ul. Obozowa, QQ Ruczaj, 47 m2, II piętro, dwupoko-
jowe. Salon z aneksem kuchennym (lodówka, kuchenka, 
płyta ceramiczna, zmywarka), sypialnia z szafą wnękową, 
łazienka (prysznic) oraz duży balkon – wyjście z salonu 
oraz sypialni. Ekspozycja mieszkania – południowa. Do 
lokalu przynależy piwnica. W pobliżu: sklepy, plac za-
baw, przedszkole, przystanek autobusowy, restauracje.  
Cena 1250 zł. Tel. 500-252-803

Kraków, al. Pokoju, QQ Dąbie, 37 m2, dwa pokoje, oddzielna 
jasna kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie po 
generalnym remoncie, okolice Galerii Handlowej Kraków 
Plaza. W pobliżu korty tenisowe, bardzo blisko komu-
nikacji miejskiej. Kaucja zwrotna w wysokości 1200 zł.  
Cena 1500 zł + prąd + gaz. Tel. 696-048-525, e-mail: 
justynaozga@gmail.com

Kraków, al. Pokoju, QQ Śródmieście, 40 m2, całkowicie wy-
posażone i umeblowane po kapitalnym remoncie. Duży 
balkon, parking ogrodzony, bramy na pilota, wjazd od F. 
Nullo lub Fabrycznej. Dostępne od zaraz, wynajmie wła-
ściciel. Cena 1500 zł. Tel. 605-606-481, e-mail: greg.23@
interia.pl

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

nieruchomości.www.krn.pl

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

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

we, po remoncie, urządzona kuchnia i łazienka, parkiety, 
flizy, piec gazowy dwufunkcyjny. Okna od ulicy, żaluzje 
antywłamaniowe, alarm. Nadaje się na biuro, gabinet itp. 
Cena 2100 zł + czynsz 400 zł. Tel. 512-198-709, e-mail: 
firmaportretowa@gmail.com

WYNAJEM DOMY
Kraków, ul. Chojnicka, QQ Kliny, 300 m2, działka 3,7 a, trzy-
poziomowy dom na południowym stoku Góry Borkowskiej, 
w pełni umeblowany i wyposażony, z kominkiem, tarasem, 
dwoma balkonami, przestronną piwnicą, z garażem. 
Dzielnica spokojna i zielona – park, fort, sklepy, apteka, 
przedszkole, szkoła itd. Piękny widok z okien, w pogodny 
dzień widać Tatry. Cena 4200 zł. Tel. 502-559-495, e-mail: 
masarska@gmail@com

Kraków, Wola JustowskaQQ , komfortowy dom, cztery poko-
je, dwie łazienki, jacuzzi, sauna, salon z kominkiem, garaże, 
rolety, alarm, ochrona. Cena 11.000 zł. Tel. 602-480-020.

WYNAJEM INNE
Garaż, QQ Zielonki – centrum, 35 m2, 5 min do Krakowa.  
Cena 800 zł. Tel. 600-422-770

Hala, QQ Zielonki – centrum, 69 m2, 5 min do Krakowa.  
Cena 1500 zł. Tel. 600-422-770

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Siewna, Prądnik Biały, 42 m2, 
działka 4 a. Lokal położony na II p., wyposażony w nowe 
meble, do zajęcia od zaraz. Własne liczniki mediów, 
alarm, klimatyzacja, sieć komputerowa i telefoniczna. 
Przed rezydencją parking. Dogodny dojazd. Cena 1600 zł.  
Tel. 602-747-367, e-mail: geoiniekt@wp.pl

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Urzędnicza, Krowodrza,  
48 m2, parter. Cena 2000 zł netto (z ogrzewaniem).  
Tel. 664-094-094

Lokal, QQ Zielonki – centrum, 48 m2, 5 min do Krakowa.  
Cena 800 zł/ m-c. Tel. 600-422-770

Kraków, ul. Przemiarki, QQ Ruczaj, 53 m2, II piętro. Nowe, 
dwupokojowe w apartamentowcu, świeżo wykończone. 
Teren ogrodzony, monitorowany, wjazd przez bramę na 
pilota. Cena najmu 1600 zł + opłaty. Tel. 601-087-670, 
e-mail: p.sm@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Reduta, QQ Prądnik Czerwony, 70 m2. Najem 
od 1 lipca 2010 (minimum 1 rok). Superkomfortowe, 
ciche i nasłonecznione mieszkanie. Całkowicie umeblo-
wane, czynsz (media) ok. 340 zł. Nowoczesna kuchnia 
w pełni wyposażona, połączona z salonem. Instalacje: 
RTV, internet, telefon w każdym pokoju. Bardzo wysoki 
standard wykończenia, duży balkon. Miejsce parkingowe 
w podziemiu bloku z windą do mieszkania – 150 zł. Au-
tomatyczne rolety zewnętrzne w oknach. Duża sypialnia, 
drzwi antywłamaniowe. Cena 2100 zł. Tel. 606-913-020, 
e-mail: stach3@bluewin.ch

Kraków, ul. Skawińska, QQ 39 m2, dwupokojowe w nowo-
czesnej luksusowej kamienicy. Mieszkanie w pełni umeblo-
wane, ciche, z pięknymi widokami. Cena 3000 zł + opłaty. 
Tel. 504-180-421

Kraków, ul. Szablowskiego, QQ 56 m2, dwupokojowe, kuch-
nia, wyposażenie, wysoki standard, sauna, zmywarka. 
Nowoczesne budownictwo, ochrona, widok na park,. Cena 
1600 zł + czynsz 260 zł + media + opcjonalnie miejsce 
garażowe 200 zł. Tel. 609-627-625, 607-443-306

Kraków, ul. Zagrody, QQ Dębniki, 42 m2, pokój z aneksem 
kuchennym oraz sypialnia. Kuchnia w pełni wyposażona 
(zmywarka, kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycz-
nym, lodówka z zamrażalnikiem), pralka, piecyk Junkers 
z 2006 r. Dwie szafy wnękowe, łóżko składane. Bardzo 
jasne, komfortowe mieszkanie w okolicy Rynku Dębnic-
kiego z widokiem na Kopiec Kościuszki. Cena 1200 zł 
+ czynsz spółdzielni ok. 300 zł + media wg zużycia.  
Tel. 664-177-718, e-mail: witek_t@interia.pl

Kraków, ul. Zamoyskiego, QQ Stare Podgórze, 70 m2, parter, 
wejście bezpośrednio z bramy. Mieszkanie dwupokojo-

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU  

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

2 lipca 2010 roku
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Optymistyczniej w IT
Po sporym wzroście w marcu (+ 4,2 

%) kwiecień zakończył się 1,7-proc. 
spadkiem płac inżynierów w skali 
miesiąca. Po tym niewielkim spadku 
średnie wynagrodzenie uplasowało się 
na poziomie 4931 zł brutto, a mediana 
płac wyniosła 4210 zł (–1,1% m/m). 
W skali roku mediana płac wzrosła 
o 2,2% – komentuje Anna Strożek, star-
szy specjalista ds. Analiz w BDI.

W kwietniu 25% inżynierów zaro-
biło poniżej 3086 zł. W porównaniu 
z tym samym okresem poprzedniego 
roku próg ten wzrósł o 2,9%. Oznacza 
to, że w ciągu roku podniósł się poziom 
płac osób zarabiających najmniej. Dla 
porównania płace inżynierów zarabiają-
cych najwięcej pozostały na tym samym 
lub nieco niższym poziomie.

Niezmiennie średnie wynagrodzenie 
mężczyzn uplasowało się na wyższym 
poziomie niż kobiet. W kwietniu pano-
wie zarabiali średnio 5099 zł, a kobiety 
3875 zł. W skali roku płace kobiet-i-
nżynierów znacznie spadły (–10,9 %). 
W przypadku mężczyzn spadek ten 
wyniósł zaledwie 0,1 % (r/r).

W świetle najnowszego Miesięczne-
go Raportu Płacowego, opracowanego 
przez analityków BDI, w kwietniu 
najwyższe pensje niezmiennie otrzy-
mali inżynierowie prowadzący własną 
działalność gospodarczą (mediana ich 
płac wyniosła 5970 zł przy spadku –0,4 
% m/m), inżynierowie na stanowiskach 
kierowniczych (mediana: 5853 zł, –1,5 
%) oraz dyrekcja i zarząd (mediana: 9520 
zł, –1 % m/m). Pozostali inżynierowie 
otrzymali nieco niższe wynagrodzenia. 
Mediana płac na specjalistycznych sta-
nowiskach wyniosła w kwietniu 3770 zł 
(–1,4 %), a pracowników szeregowych 
2 377 zł (+ 1,1 %).

Przyglądając się bliżej siedmiu 
branżom, które w każdym kwartale 
poddajemy szczegółowej analizie, 
najlepiej opłacani byli inżynierowie 
na najwyższych stanowiskach w sek-
torze „Budownictwo, nieruchomości, 
development”. W świetle Branżowych 
Raportów Płacowych, w I kwartale 2010 
roku mediana płac osób prowadzących 
własną działalność w tej branży wy-
niosła 7656 zł. Inżynierowie na stano-

wiskach kierowniczych uplasowali się 
nieco niżej, z medianą płac na poziomie 
6456 zł, a dyrektorzy i pracownicy 
zarządów zarobili najwięcej – mediana 
12 335 zł.

Największy wzrost płac w I kwar-
tale 2010 roku odnotowaliśmy wśród 
osób prowadzących własną działalność 
w sektorze IT (+18,7 %). Zdaniem Anny 
Strożek perspektywy rozwoju branży IT 
w Polsce są optymistyczne. Wynagro-
dzenia w tej branży, poza krótkookre-
sowymi spadkami, utrzymują w miarę 
stały poziom wzrostu, adekwatny do 
zajmowanego stanowiska. Nie możemy 
się co prawda spodziewać drastycznych 
skoków płac, proces ten będzie raczej 
stopniowy. Powołując się na raport 
firmy analitycznej IDC, w latach 2007 
– 2011 ma powstać w sumie 109 000 
nowych miejsc pracy oraz 1700 nowych 
firm informatycznych. Prognozuje się, 
że w ciągu tych czterech lat polski rynek 
IT wygeneruje wpływy podatkowe do 
budżetu na poziomie 11,2 mld zł oraz 
zwiększy polski PKB o 31,9 mld zł.

W świetle raportu BDI największy 
wzrost mediany płac odnotowaliśmy 
w branży: ceramicznej i szklanej (+7,4 
%, mediana: 5511 zł), doradztwie 
i konsultingu (+3,7 %, mediana: 5549 
zł) oraz w sektorze „elektronika i sprzęt 
komputerowy” (+3,4%, mediana: 4141 
zł), natomiast największy spadek w po-
ligrafii (–11,1 %, mediana: 3535 zł), 
elektrotechnice (–6,5 %, mediana: 4227 
zł) i ochronie środowiska (–5,4 %, me-
diana: 3394 zł). Najwyższe średnie płace 
niezmiennie otrzymują inżynierowie 
pracujący w nieruchomościach i deve-
lopmencie. Mimo 2,5-procentowego 
spadku płac zarobili oni średnio 7173 
zł. Jednak pod względem wysokości 
mediany płac uplasowali się oni dopie-
ro na trzeciej pozycji (5167 zł). Wyżej 
znalazła się branża ceramiczna i szklana 
oraz doradztwo i konsulting.

Największy spadek mediany płac 
wystąpił w dziale finansów (–16 %) 
oraz w dziale transportu (–5,9%). Naj-
lepiej opłacanymi działami w firmach 
okazały się: dział inwestycji i wdrożeń 
(mediana: 5797 zł, –0,9% m/m), inspek-
cji i nadzoru (mediana: 5108 zł, –3,6% 

m/m) oraz IT (mediana: 4 538 zł, –0,3 % 
m/m). Poziom płac informatyków zwykle 
wiąże się z branżą, w jakiej pracują – 
komentuje Anna Strożek. W kwietniu na 
najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć 
informatycy zatrudnieni w bankowości, 
finansach, ubezpieczeniach (mediana: 
6555 zł) oraz w telekomunikacji (me-
diana: 6000 zł). Najniższą medianę płac 
informatyków odnotowaliśmy w branży 
spożywczej (2865 zł) oraz automatyce 
(3824 zł).

Na wysokość zarobków informa-
tyków pracujących w dziale IT oraz 
inżynierów pracujących w sektorze IT 
wpływa też wielkość firmy. W świetle 
raportów BDI mediana wynagrodzeń 
w dużych firmach z sektora IT, zatrud-
niających powyżej 250 pracowników 
wyniosła w I kwartale 2010 r. 4837 zł. 
Co czwarta osoba zarobiła tu ponad 
7119 zł. W małych przedsiębiorstwach 
IT (zatrudniających do 10 osób) odno-
towaliśmy medianę płac na poziomie 
3732 zł, a 25% pracowników otrzymało 
wynagrodzenia poniżej 2443 zł.

Powołując się ponownie na raport 
IDC, dział IT nie jest już w wielkich 
korporacjach jednym z pośrednich 
działów – informatycy awansują m.in. 
ze stanowisk administratorskich na 
dostawców strategicznych, krytycz-
nych dla funkcjonowania firmy usług. 
Obecnie to właśnie dostarczanie usług 
„klientom wewnętrznym” (czyli pra-
cownikom danej firmy) jest podstawo-
wym priorytetem działów IT. W 2010 
roku największy wzrost wydatków 
na rozwiązania IT wystąpi w firmach 
zatrudniających powyżej 2500 osób. 
W mniejszych firmach (poniżej 500 
osób) sytuacja będzie wyglądała nieco 
gorzej – wzrost wydatków będzie nie-
wielki, porównywalny z rokiem 2009.

Więcej informacji dotyczących wy-
nagrodzeń inżynierów można znaleźć 
w pełnym opracowaniu „Miesięcznego 
Raportu Płacowego – kwiecień 2010” 
oraz w „Branżowych Raportach Pła-
cowych – I kwartał 2010”. Wszystkie 
raporty dostępne są w Banku Danych 
o Inżynierach http://www.bdi.com.pl.

Źródło: www.abcpraca.pl
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WYMAGANIA: 
QQ łatwość w nawiązywaniu kontaktów  

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

korzystania z Internetu 

MILE WIDZIANE:
QQ doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji
QQ znajomość rynku nieruchomości 

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

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

SPECJALISTA  
DS. SPRZEDAŻY

WYMAGANIA:
QQ min. roczne doświadczenie zawodowe w sprzedaży
QQ doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji
QQ znajomość rynku nieruchomości (dodatkowy atut)
QQ czynne prawo jazdy kat.B

MILE WIDZIANE:
QQ łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikatyw-

ność
QQ umiejętność szybkiego przyswajania informacji
QQ kreatywność i dynamizm w działaniu
QQ wysoki poziom zaangażowania w pracę

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

„HANDLOWIEC”. Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko  
z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

HANDLOWIEC 
PRODUKTÓW  
SERWISÓW  
KRN MEDIA

Z pomocą polskim menedżerom 
przychodzą specjaliści zza oceanu, 
którzy ze specyfiką młodego pokole-
nia zaczęli się oswajać już jakiś czas 
temu. Don Tapscott, kanadyjski badacz 
internetu oraz światowy autorytet w za-
kresie strategii biznesowych, w książce 
Cyfrowa dorosłość formułuje siedem 
wskazówek, które mogą być przydatne 
przy realizacji zadań pracownika działu 
Human Resources. 

Wskazówka 1. Przemyślcie na 
nowo kwestię rekrutacji. Inicjujcie 
relacje. Jeśli chcecie znaleźć talenty, 
nie marnujcie pieniędzy na anonse 
prasowe. Korzystajcie z wiarygod-
nych sieci społecznych.

Coraz więcej firm poszukuje pra-
cowników na drodze on-line. Ogło-
szenia w tradycyjnych mediach pełnią 
obecnie funkcję pomocniczą. To sieć 
stanowi główną bazę ofert pracy 

i właśnie w niej warto przeprowadzać 
akcje promujące firmę. Inicjowanie 
i podtrzymywanie relacji w internecie 
pozwala zmaksymalizować liczbę kon-
taktów. O ile w świecie realnym jeste-
śmy w stanie utrzymywać bezpośredni 
kontakt z grupą liczącą średnio 147,5 
osób, o tyle w świecie wirtualnym 
liczba ta wzrasta do 700 osób. 

Wskazówka 2. Przemyślcie na 
nowo kwestię szkoleń. Wprowadzaj-
cie model kształcenia przez całe ży-
cie. Zamiast polegać na tradycyjnych 
programach szkoleniowych, które 
realizowane są poza pracą, lepiej za-
dbać o wzmocnienie kształceniowych 
aspektów samej pracy. 

Ciekawym rozwiązaniem są szko-
lenia w formie gier komputerowych. 
Jedną z firm, która odważyła się na 
ich wdrożenie, jest DIRECTV – naj-
większy dostawca telewizji satelitarnej 

w Stanach Zjednoczonych. Na potrzeby 
edukacyjne stworzono grę komputero-
wą, w której pracownik obsługi klienta 
trafia do interaktywnego środowiska 
pracy. Fikcyjni klienci zadają pytania 
dotyczące firmy i jej oferty (pakiety 
programów sportowych), a gracz 
(pracownik) musi na nie odpowiadać. 
Akcja ta okazała się strzałem w dzie-
siątkę, pracownicy sporo się nauczyli, 
a sprzedaż przed sezonem piłkarskim 
w roku 2006 wyraźnie wzrosła. 

Jak zarządzać młodymi pracowni-
kami? Dlaczego pracownicy powinni 
pisać blogi? Jak wykorzystywać po-
tencjał portali społecznościowych? Na 
czym polega kastomizacja i dlaczego 
jest taka ważna? Odpowiedzi na te 
pytania znajdą Państwo w artykule 
„Talent 2.0 – wskazówki dla mene-
dżerów”. 

Źródło: rynekpracy.pl

Talent 2.0: wyzwanie dla menedżera
Pytanie o istnienie pokolenia Y zostało już dawno rozstrzygnięte. Czy tego chcemy, czy nie, wojna  

o talenty Web 2.0 rozpoczęta. Pojawiło się inne pytanie – jak zarządzać w nowym środowisku pracy?
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Prywatna opieka medyczna to jeden 
z najbardziej pożądanych i najczęściej spo-
tykanych benefitów pracowniczych. Jej 
zakres może być jednak bardzo różny. Nie-
którzy amerykańscy pracodawcy finansują 
swoim pracownikom m.in.: laserową ko-
rekcję wad wzroku, zapłodnienie in-vitro, 
a nawet operację zmiany płci. 

Bony wydają się raczej nudnym bene-
fitem. O ich atrakcyjności świadczy jednak 
to, na co opiewają. Wycieczki, loty balonem, 
udział w nietypowych imprezach – to tylko 
niewielki zakres rozwiązań, które można 
oferować w tej postaci. Właściciel jednej 
z włoskich firm posunął się o krok dalej 
i zaproponował swoim pracownikom bony 
pogrzebowe. Rodzina każdego z benefi-
cjentów otrzyma po jego śmierci 5 tys. euro, 
a dzięki umowie z zakładem pogrzebowym 
wynegocjowano także promocyjną cenę 
pogrzebu. Japońskie firmy dbają o swoich 
pracowników do końca życia – niektórym 
z nich wykupują miejsca na cmentarzu. 
Z racji tego, że ziemia na tamtejszych miej-
scach wiecznego spoczynku jest droga, jest 
to dość kosztowny benefit. 

Ciekawe rozwiązania można znaleźć 
także wśród świadczeń urlopowych. Nie-
które firmy oferują dodatkowy płatny dzień 
urlopu z okazji urodzin pracownika. Bar-

dzo interesującym benefitem jest urlop na 
zagojenie złamanego serca. Rozwiązanie 
to jest skierowane głównie do kobiet, które 
przeżyły zawód miłosny lub inną osobistą 
tragedię i potrzebują czasu, aby „dojść do 
siebie’. W jednej z korporacji japońskich 
wprowadzono nawet rozróżnienie długości 
oferowanego urlopu w zależności od wieku 
pracownicy. Paniom poniżej 24 roku życia 
przysługuje 1 dzień, dla kobiet w wieku 
25–29 lat – 2 dni oraz 3 dni dla tych, które 
mają ponad 29 lat. 

Interesujące świadczenie dodatkowe 
udało się znaleźć na Białorusi. Nie było ono 
jednak podyktowane najnowszymi trenda-
mi w wynagradzaniu, ale wymuszone bra-
kiem środków. Osoby zatrudnione w pań-
stwowych zakładach w rejonie bragińskim 
otrzymały część wypłaty w postaci cebu-
li. Nie było na nią popytu, więc zalegała 
w magazynach. Do rozdania było aż 51 ton 
cebuli, właściciele przez dłuższy czas nie 
musieli więc martwić się o pozapłacowe 
składniki wynagrodzeń. 

Szczególnie intrygujące informacje do-
tyczące benefitów można odkryć w spra-
wozdaniach finansowych amerykańskich 
firm. Samochód służbowy jest banałem 
– pojazd musi być wystarczająco wyrafi-
nowany. Były prezes instytucji kulturalnej 

J. Paul Getty Trust uznał za najlepsze dla 
siebie auto Porsche Cayenne SUV. Pojazd 
oczywiście musiał być w pełni wyposażony 
– m.in. w najlepszy system nagłaśniający 
i przeszklony, panoramiczny dach. Prezes 
Macy’s Inc, firmy z branży odzieżowej, 
zakupił do swoich podróży służbowych 
ogromne, opancerzone auto terenowe mar-
ki Hummer. 

Nawet najnowocześniejszy i najbar-
dziej wyrafinowany samochód jest jednak 
tylko samochodem. Znacznie ciekawszymi 
środkami lokomocji są odrzutowce i jachty. 
Samolot dla prezesów międzynarodowych 
korporacji może być narzędziem zrozumia-
łym. Firmowy jacht morski można potrak-
tować już jako ekstrawagancję. Z takiego 
benefitu mógł korzystać prezes InfoGroup, 
Vinod Gupta. Świadczenie kosztowało fir-
mę 800 tys. dolarów rocznie. Benefit byłby 
bardziej zrozumiały, gdyby korporacja mia-
ła swoją siedzibę w którymś z miast ame-
rykańskiego wybrzeża. Centrala InfoGro-
up umiejscowiona jest jednak w mieście 
Omaha, które nie ma dostępu do otwartego 
morza. 

Więcej informacji o nietypowych świad-
czeniach pozapłacowych znajdą Państwo 
w artykule „Bogactwo świata benefitów”. 

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

Nietypowe benefity oferowane pracownikom
Świadczenia pozapłacowe to obszar, w którym co chwila powstają nowe rozwiązania. Gdzieniegdzie benefity są już 

wręcz sztuką, którą zajmują się specjaliści obdarzeni niezwykłą wyobraźnią. Gabinet masażu w miejscu pracy, urlop 
na zagojenie złamanego serca czy miejsce na cmentarzu – to tylko niektóre ze świadczeń oferowanych pracownikom.

Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego, w 2008 r. w handlu i naprawach 
zatrudnionych było przeciętnie 1,8 mln 
Polaków. W stosunku do 2005 r. ich licz-
ba wzrosła o ponad milion, czyli o 165%. 
Zwiększył się również udział handlowców 
w ogóle zatrudnionych (z 10% w 2005 r. 
do 18% w 2008). W tym samym czasie po-
głębieniu uległo społeczno-demograficzne 
zróżnicowanie tej grupy zawodowej. 

Jak wynika z danych Ogólnopolskiego 
Badania Wynagrodzeń, ponad 68% han-
dlowców w Polsce to mężczyźni. Płeć pięk-
na znacznie rzadziej deklaruje wykonywanie 
tego zawodu. Największą grupę, bo ponad 
36% badanych, stanowią osoby młode, 
w wieku 26–30 lat. Ciekawych wniosków 
dostarcza analiza polskich handlowców 

ze względu na miejsce zamieszkania. Naj-
więcej badanych zamieszkuje cztery wo-
jewództwa: mazowieckie (24,5%), śląskie 
(11,5%), łódzkie (11%) oraz małopolskie 
(10,3%). Poziom i kierunek wykształcenia 
nie ma w przypadku zawodu handlowca 
większego znaczenia. Aby sprzedawać, nie 
trzeba legitymować się dyplomem wyższej 
uczelni. Bywa, że osoba, która ukończyła 
szkołę średnią, znacznie lepiej poradzi sobie 
z realizacją zadań i celów sprzedażowych 
niż absolwent szkoły wyższej. Istnieją jed-
nak branże, w których efektywna sprzedaż 
produktów lub usług bez odpowiedniego 
przygotowania merytorycznego jest bardzo 
trudna.

W zawodzie handlowca bardzo ważne 
jest stałe aktualizowanie wiedzy o konku-

rencji oraz nowych lub zmodyfikowanych 
produktach. Warto również inwestować 
w rozwój warsztatu i umiejętności sprzeda-
żowych. Uczestnictwo w kursach i szkole-
niach utwierdza pracodawcę w przekonaniu, 
że pracownik nie spoczął na laurach, ale ak-
tywnie poszukuje nowych sposobów, aby 
dotrzeć do klienta.

Jak wygląda profil polskiego handlow-
ca? Które firmy zwracają uwagę na wy-
kształcenie na tym stanowisku? W jaki spo-
sób sprzedawca może podwyższyć swojego 
kwalifikacje? Ile może zarobić na różnych 
stanowiskach? Odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w artykule „Polski handlo-
wiec pod lupą”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Handlowiec – zawód z pasją
Kim jest handlowiec? Z definicji wynika, że wykonywanie tego zawodu wiąże się ze sprzedażą produktów i/lub usług. 
Handlowcem bywa jednak nazywany zarówno przedstawiciel międzynarodowej korporacji, prywatny przedsiębiorca, 

jak i osoba obsługującą klientów na stoisku handlowym.
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Pearl Hunters - Executive Search
Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu najlepszych pracowników 
z rynku pracy na terenie Polski jak i rynków wschodnich.

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

Dla stałych Klientów rekrutujemy także pracowników na stanowiskach asystenckich.

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

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Pearl Hunters - Executive Search

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

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

Rezydent Nieruchomości Sp. z o.o.

Biuro Nieruchomości Rezydent powstało z myślą o stworzeniu miejsca gdzie klient będzie 
w pełni usatysfakcjonowany profesjonalną i przyjazną obsługą. Jednocześnie gwarantuje 
to zgrany i dynamiczny zespół doradców, który budowany jest i kształtowany od początku 
istnienia firmy. Dzięki naszym wysiłkom pracują z nami najlepsi w branży profesjonaliści. 
Ciągle dążymy do podnoszenia jakości naszych usług i chcemy rozwijać naszą firmę więc 

poszukujemy dynamicznych i ambitnych osób. 

 
Doradca Rynku Nieruchomości

Miejsce pracy: Bydgoszcz, Toruń
Region: kujawsko-pomorskie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

Poszukujemy osób na naszych oddziałów w Bydgoszczy i Toruniu
 ***NIE MARNUJ SWOJEJ SZANSY NA WYSOKIE ZAROBKI***

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu aplikuj jeszcze dziś !

biuro@rezydent.bydgoszcz.pl

Grupa Inwestycyjna HOSSA SA 

Prowadzimy działalność w zakresie inwestycji, budownictwa, obsługi i zarządzania 
nieruchomościami. Aktywność swoją skupiamy na rynku Trójmiasta, gdzie jesteśmy 
czołowym deweloperem. Poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:  

 
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

NASZE WYMAGANIA:

GŁÓWNE ZADANIA ZATRUDNIONEGO KANDYDATA:
 

 przez klientów do firmy 

Oferujemy satysfakcjonującą pracę w zgranym zespole  
i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

info@hossa.gda.pl

Gold Sqare nieruchomości

Nadal poszukujesz świetnie płatnego stanowiska 
w dynamicznej firmie, która zapewni Ci szerokie możliwości rozwoju,

przejrzyste warunki współpracy, oraz pozytywną atmosferę i wsparcie?

DOBRZE TRAFIŁEŚ!
W związku z  dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów na stanowisko 

 
Doradca ds. Nieruchomości

Miejsce pracy: Bydgoszcz
Region: kujawsko-pomorskie

Wymagania:

Mile widziane:

Oferujemy:

rekrutacja@goldsquare.pl

Metrohouse S.A.

Prowadzimy działalność w zakresie inwestycji, budownictwa, obsługi i zarządzania 
nieruchomościami. Aktywność swoją skupiamy na rynku Trójmiasta, gdzie jesteśmy 
czołowym deweloperem. Poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:  

 
Makler Nieruchomości

Miejsce pracy: Poznań

WYMAGANIA:

OBOWIĄZKI:

OFERUJEMY:

Metrohouse i Parnterzy S.A ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa

praca@partnerzy.pl
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

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

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

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

WIADECTWO WIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

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

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

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

-  kończysz budowę domu,

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie, 

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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KIEROWNIK BUDOWY
- ZASTĘPCA KIEROWNIKA KONTRAKTU 

Miejsce pracy: Autostrada A4
Nr ref: 1004088

Pilnie potrzebny do poprowadzenia budowy ok. 40 kilometrowego odcinka 
autostrady A4.

Nasz Klient to zagraniczna firma budująca drogi, autostrady, mosty. W związku 
z budową odcinka autostrady A4 pilnie potrzebuje wysoko wykwalifikowanej 
kadry inżynieryjnej.

Budowa 40 km autostrady wymaga pozyskania najlepszych specjalistów na 
rynku, z udokumentowanym doświadczeniem.

Potrzebujemy doświadczonego inżyniera z uprawnieniami drogowymi. Osobę, 
która posiada, co najmniej 7 lat doświadczenia jako Kierownik Budowy lub 
Kierownik Kontraktu przy budowie dróg ekspresowych i autostrad. Ze względu 
na obcojęzycznych menedżerów firmy, bezwzględnie wymagamy znajomości 
języka angielskiego.

Jeżeli jesteś doświadczonym Kierownikiem Budowy, chciałbyś pracować 
w międzynarodowej firmie i realizować duże 
kontrakty drogowe ta oferta jest skierowana 
do Ciebie.

Prosimy o przesłanie CV w języku polskim 
oraz angielskim na adres:  
krzywinski@hays.pl

SENIOR TENANT COORDINATOR

Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 1003886/TENANT

Naszym Klientem jest międzynarodowy deweloper działający w obszarze 
centrów handlowych. W związku z rozpoczęciem nowych inwestycji (bu-
dowa retail park) poszukujemy doświadczonego koordynatora najemców 
do biura w Krakowie.

Odpowiedni kandydat powinien posiadać min. 5-letnie doświadczenie 
w obszarze koordynacji najemców komercyjnych w galeriach handlowych 
i retail parkach oraz udokumentowaną praktykę w firmie międzynarodowej. 
Ponadto osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać wykształ-
cenie wyższe techniczne, bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim 
oraz mieć umiejętności komunikowania się i negocjacji. Kandydat aplikujący 
na to stanowisko powinien być gotowy do podróży służbowych.

Pracodawca oferuje dobre warunki pracy w międzynarodowej firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwości 
rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl

STARSZY INŻYNIER ELEKTRYK

Miejsce pracy: Kraków, małopolska, podkarpacie
Nr referencyjny: 1003702

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma działająca w sektorze pozyskiwa-
nia energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce firma koncentruje się na budowie 
farm wiatrowych w małopolsce i na podkarpaciu. W związku z pozyskaniem 
kolejnych projektów do realizacji poszukujemy doświadczonego inżyniera 
do biura w Krakowie.

Zatrudniona osoba będzie głównym punktem kontaktowym dla pracowników 
firmy w zakresie ekspertyz technicznych dotyczących układów elektroener-
getycznych. Będzie odpowiedzialna między innymi za przeglądy techniczne 
projektów, weryfikowanie zgodności z wymogami sieci energetycznych oraz 
koordynowanie procedur udzielania licencji elektrycznych. Starszy Inżynier 
będzie przygotowywał specyfikację techniczną dla konsultantów i podwy-
konawców, dokumentację na potrzeby przetargów. Ponadto będzie udzielał 
wsparcia w trakcie prac serwisowych, prób i rozruchów i pomagał zespołom 
odpowiedzialnym za pozyskiwanie nowych projektów farm wiatrowych.

Właściwy kandydat powinien posiadać min. 4 lata doświadczenia w branży 
energetycznej oraz wykształcenie wyższe kierunkowe i wiedzę z zakresu 
dużych elektrowni, sieci przesyłowych. Ponadto Starszy Inżynier Elektryk powi-
nien mieć doświadczenie w przygotowywa-
niu i analizowaniu projektów elektrycznych, 
doświadczenie znać prawo energetyczne. 
Odpowiedni kandydat powinien dobrze 
posługiwać się językiem angielskim. Atutem 
będzie doświadczenie w realizacji projektów 
z obszaru energii wiatrowej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
CV w języku polskim oraz angielskim na 
adres: krzywinski@hays.pl

GŁÓWNY TECHNOLOG  
– KONTRAKTY DROGOWE

Miejsce pracy: budowa autostrady A4, małopolska
Nr ref: 1003916/TECH

Dla naszego klienta, dużej międzynarodowej firmy z branży drogowej poszu-
kujemy osoby na stanowisko Głównego Technologa - Kontrakty Drogowe.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za koordynację 
w zakresie technologii prowadzonych robót drogowych oraz mostowych oraz 
bieżące monitorowanie wprowadzonych zmian w zakresie technologii. Do 
zadań Głównego Technologa należeć będzie również dobór i optymalizacja 
materiałów stosowanych w procesie produkcji zgodnie z obowiązującymi nor-
mami co do jakości oraz specyfikacji technicznej, ścisła współpraca z Działem 
Ofert w doborze odpowiednich dostawców materiałów oraz zlecanie testów 
laboratoryjnych i interpretacja ich wyników.

Odpowiedni kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe inżynierskie 
– na kierunku Budownictwo, Inżynieria Materiałowa lub Geologia, jak również 
5-letnie doświadczenie w branży budowlanej na podobnym stanowisku. 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna znać technologie drogowe 
robót ziemnych, w szczególności stosowane geosyntetyki, podbudowy, mie-
szanki mineralno-asfaltowych oraz produkcję kruszyw drogowych i betonu. 
Nasz Klient oczekuje również praktycznej wiedzy z zakresu technicznych 
specyfikacji materiałów budowlanych, 
obowiązujących standardów oraz testów 
laboratoryjnych wykorzystywanych w pro-
cesie realizacji budowlanych projektów 
drogowych. Główny technolog powinien 
znać rynek dostawców materiałów budow-
lanych, posiadać umiejętności negocjacyj-
ne oraz dobrze posługiwać się językiem 
angielskim.

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie CV w języku angielskim  
na adres: krzywinski@hays.pl
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

Przydatne adresy
UrzĘdy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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