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Nadejście wakacji nie oznacza bynajmniej zastoju na rynku 
nieruchomości, gdzie – według analityków firmy Cushman 
& Wakefield – w najbliższym czasie możemy się spodziewać 
powrotu wielkich inwestorów do Polski, wzrostu popularności 
powierzchni biurowych typu open space, a także większej roli 
zarządcy nieruchomości. To nie jedyne zmiany – już nieba-
wem jeden z najbardziej charakterystycznych krakowskich 
budynków, „szkieletor”, zostanie zastąpiony eleganckim 
wieżowcem Treimorfa. Przy Rondzie Mogilskim ma powstać 
nie jeden budynek, ale cały fragment miasta. Więcej na ten 
temat w bieżącym numerze.

Warto również sięgnąć po artykuł Pawła Pucha, dotyczący 
miejsc postojowych i parkingowych, oraz po aktualności praw-
ne poświęcone zagadnieniu cieszącego się w ostatnim czasie 
dużą popularnością timesharingu oraz kwestiom związanym 
z kupnem projektu architektonicznego. 

Piszemy także o powstającym we Wrocławiu Narodowy 
Forum Muzyki, prezentujemy wyniki przeprowadzonych 
przez portal KRN.pl sond oraz przybliżamy dzielnicę Prądnik 
Biały.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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Centrum nauki na Małym Rynku. Zgodnie z decyzją minister 
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej, w miej-
skich kamienicach przy Małym Rynku ma powstać Narodowe 
Centrum Nauki. Wybrane przez minister Barbarę Kudrycką nie-
ruchomości to zaproponowane przez prezydenta Krakowa Jacka 
Majchrowskiego kamienice nr 5 i 6. Kamienica nr 5 jest budyn-
kiem czterokondygnacyjnym, a kamienica nr 6 ma trzy kondygna-
cje. Nieruchomości te w tylnej części posiadają dwa piętrowe bu-
dynki oficynowe. W budynkach oraz związanych z nimi oficynach 
zlokalizowanych jest 13 lokali mieszkalnych i 11 o innym prze-
znaczeniu. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów 
w tych nieruchomościach wynosi ponad 2004 m kw. Narodowe 
Centrum Nauki będzie wspomagało badania młodych badaczy 
i finansowało najwartościowsze naukowe projekty. Warunki do-
tyczące przekazania nieruchomości na cele instytucji będą w naj-
bliższym czasie przedmiotem uzgodnień pomiędzy władzami Kra-
kowa a ministerstwem.
BOM na placu na Groblach. Od 28 czerwca Biuro Obsługi 
Mieszkańców (BOM) nr 6 dla lokatorów mieszkań zarządzanych 
przez ZBK zmieniło swoja siedzibę. Do końca czerwca działało 
przy ulicy Izaaka 5, a od końca czerwca znajduje się przy pla-
cu Na Groblach 7. W BOM-ach najemcy gminnych lokali mogą 
załatwiać sprawy dotyczące czynszów czy eksploatacji mieszkań 
i budynków zarządzanych przez ZBK. 
Nowe ogródki na nowym placu. Miasto uzgodniło z restaurato-
rami wygląd i usytuowanie ogródków kawiarnianych na Placu 
Szczepańskim. Ustalając ich ostateczny kształt, brano pod uwagę 
wymogi estetyczne, komfort korzystających z placu oraz wygodę 
klientów restauracji. Ogródki będą odsunięte od fasady kamienic 
w takiej odległości, by pozostawić swobodne, co najmniej dwu-
metrowe, przejście dla pieszych. Ogrodzenie ogródka będzie się 
znajdować przy linii krawężnika, co uniemożliwi parkującym 
nieprawidłowe pozostawianie pojazdu. Kwestie dotyczące formy 
elementów wyposażenia i wystroju ogródka, jak parasole, stoliki 
czy ogrodzenie, będą podlegały opiniowaniu Głównego Plastyka 
Miasta. Zgodnie z jego wytycznymi, dopuszcza się parasole wie-
lokątne, minimum pięcioboczne o maks. średnicy 2 m, bez gra-
fiki na czaszy, w kolorze ecru. Możliwe są natomiast napisy lub 
grafika na lambrekinach, przedstawiające nazwę lokalu lub znak 
firmowy. Parasole nie mogą wystawać poza obrys ogródka. Ogro-
dzenie powinno być metalowe lub drewniane, ażurowe, w kolorze 
grynszpanu.
Małopolska chce mieć „Grunt na Medal”. W czwartek 17 czerw-
ca zakończył się I etap konkursu „Grunt na Medal” 2010. Na 
konkurs napłynęły 242 oferty z całej Polski. W wyniku selekcji 
dokonanej przez regionalne Centra Obsługi Inwestora do II etapu 
konkursu zakwalifikowano 88 terenów inwestycyjnych. W wo-
jewództwie małopolskim najlepsze oceny uzyskały trzy działki 
w Bochni (Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej) o po-
wierzchni 7,50, 3,84 i 3,44 ha oraz działka w okolicach Koszyc 
(Koszycka Strefa Aktywności Gospodarczej w Sokołowicach) 
o łącznej pow. 18,03 ha. Lista wszystkich terenów, które przeszły 
do dalszego etapu konkursu, jest zamieszczona na portalu Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Zakład na wielkie odpady. W ostatnim tygodniu czerwca w Kra-
kowie rozpoczął swoją działalność nowoczesny zakład demontażu 
dużych odpadów i zużytego sprzętu AGD i RTV. Nowa stacja przy 
ulicy Nowohuckiej została wybudowana przy wsparciu unijnych 
funduszy. Prace nad realizacją obiektu trwały od drugiej poło-
wy 2008 r. Wykonawca inwestycji – tarnowska firma ABM SO-
LISD SA – za kwotę prawie 4,5 mln euro zaprojektował i wybu-
dował stację, a także wyposażył ją w linie technologiczne. Zakład 
stanowi część projektu „Gospodarka odpadami stałymi w Krako-
wie”, a uruchomienie zakładu kończy realizację projektu, który 
został zainicjowany w 2003 r.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 122/A/NBP/2010 na dzień 25.06.2010
1 USD 3,3643
1 EUR 4,1405
1 CHF 3,0552
1 GBP 5,0185
1 UAH 0,4254
1 CZK 0,1599
1 RUB 0,1082

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   4116,09 zł
 sprzedaż   4733,50 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 25.06.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 25.06.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 3,65 
EURIBOR EURO 0,7480
LIBOR
 CHF 0,1000

EUR 0,6612
USD 0,5393
GBP 0,7316

(dane na dzień 25.06.2010, 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 25.06.2010)

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



79

KRAKOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCIKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 13/2010  02.07 – 15.07.2010

Czekamy na Wasze opinie: redakcja@krn.pl

Premia na remont kamienicy. Właściciele starych, prywatnych 
kamienic będą mogli łatwiej otrzymać premię pokrywającą koszty 
przeprowadzonych remontów dzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, która weszła w życie 7 czerwca. Do tej 
pory uzyskanie premii kompensacyjnej było uzależnione od zaciągnięcia 
kredytu w banku. Jedna z podstawowych zmian w nowelizacji zniosła 
ten wymóg. Tak jak dotychczas, premia kompensacyjna będzie służyła 
refinansowaniu kosztów remontu – zarówno budynku jednorodzinnego, 
jak i wielorodzinnego (lub jego części). O premię kompensacyjną będzie 
się można starać niezależnie od premii remontowej. Inwestor będzie 
mógł np. najpierw zrealizować mniejsze przedsięwzięcie refinansowane 
(w części lub w całości) z premii kompensacyjnej. A potem przy kolejnej 
inwestycji skorzystać z premii remontowej na ogólnych zasadach. Łatwiej 
będzie przeprowadzić remont w budynkach o złożonej sytuacji prawnej, 
np. gdy budynek ma kilku współwłaścicieli.
Wizyta ministra infrastruktury w Holandii. Podczas pobytu w Hadze 
w połowie czerwca minister infrastruktury Cezary Grabarczyk spotkał się 
z ministrem transportu, robót publicznych i gospodarki wodnej Holandii 
Camielem Eurlingsem. Ministrowie omówili kwestie współpracy 
dwustronnej oraz najważniejsze zagadnienia na forum Unii Europejskiej. 
W trakcie spotkania podpisano dwustronne Memorandum o Współpracy. 
Dokument ten wytycza kierunki wspólnych działań na następne 10 lat. 
Minister Grabarczyk wziął również udział w Międzynarodowej Konferencji 
na temat Korytarzy Kolejowych, która odbyła się w Rotterdamie. 
W konferencji uczestniczyli także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
Siim Kallas, ministrowie ds. transportu z Holandii, Czech i Luksemburga 
oraz wiceministrowie ds. transportu z Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. 
Podczas spotkania została przyjęta Deklaracja Rotterdamska. Dokument 
ten ma stworzyć szansę dla wszystkich zainteresowanych krajów do 
rozwoju sieci towarowych korytarzy kolejowych w Unii Europejskiej 
w celu usprawnienia połączeń na wytyczonych trasach. Jeden z trzech 
wymienionych w deklaracji korytarzy będzie miał następujący przebieg: 
Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpia-Akwizgran/Berlin-Warszawa-
Terespol (granica polsko-białoruska)/Kowno.
Krajowy Zjazd Izby Architektów. Podczas krajowego Zjazdu 
Izby Architektów dyskutowano na temat pracy zespołowej, dialogu 
społecznego, ochrony zawodu i rynku pracy oraz zaufania publicznego. 
Samorząd architektów jest częścią struktury samorządnej Polski. To 
nie tylko obowiązek, ale także wyróżnienie, choć czasem trudne, kiedy 
dotyczy nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu 
przez członków izby – powiedział wiceminister infrastruktury Olgierd 
Dziekoński 11 czerwca w Warszawie podczas inauguracji dwudniowego 
II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów 
RP. Zjazd rozpoczęło wręczenie nadanych przez ministra infrastruktury 
odznak honorowych „Za zasługi dla budownictwa”. Wśród tematów 
dyskusji o programie rozpoczynającej się nowej kadencji Krajowej Rady 
Izby Architektów pojawiły się zagadnienia pracy zespołowej, dialogu 
społecznego, ochrony zawodu i rynku pracy oraz zaufania publicznego. 
Podczas zjazdu wyróżniono Honorową Odznaką Izby Architektów 
osoby zasłużone dla tworzenia i powstania izby. Odznaki otrzymali m.in 
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów Sławomir Żak i wiceminister 
infrastruktury Olgierd Dziekoński.
Liczba rozpoczętych inwestycji rośnie. Majowe dane o aktywności 
na polskim rynku budowlanym pod względem liczby rozpoczętych 
inwestycji przypomniały najgorętsze czasy z lat 2007–2008. Rozpoczęto 
budowę blisko 19 tys. mieszkań, czyli o 37 proc. więcej niż rok wcześniej. 
To głównie zasługa deweloperów, gdzie wzrost sięgnął 173 proc. 
W przeszłości było niewiele miesięcy, kiedy pod tym względem było lepiej. 
Natomiast przełomu wciąż nie widać w budownictwie indywidualnym, 
gdzie z roku na rok notowany jest niewielki spadek. Trzeba jednak mieć na 
względzie to, że w tym segmencie nie doszło do tak głębokiego załamania, 
jak w deweloperów. Zastanawiająca jest natomiast dysproporcja liczby 
rozpoczynanych budów z liczbą wydawanych pozwoleń na budowę, 
których wciąż ubywa – zauważa „Home Broker Daily”. Jedynie 
w budownictwie indywidualnym nastąpiła w maju niewielka poprawa. To 
może wskazywać, że ożywienie na rynku mieszkaniowym nie ma jeszcze 
trwałego charakteru. Uruchamiane są na razie jedynie „rezerwy”.

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 maju 2010 roku
złoty  2,7% w porównaniu z rokiem 2009
euro  1,6% w maju 2010 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  4,7% w maju 2010 r. 
w Małopolsce:  9,9% w maju 2010 r. 
w kraju:  11,9% w maju 2010 r. 
(dane na dzień 25.06.2010, 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 25.06.2010, 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 25.06.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,89 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,69
Olej napędowy  4,39
(dane na dzień 25.06.2010, źródło: PKN Orlen)

Średnia krajowa cena skupu pszenicy za 1 dt w II półroczu 2009 r.:  46,49 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 25.06.2010, 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

os. Krakowiaków
(Nowa Huta)

3 pokoje, 64 m2

338 000 PLN

ul. Szwai Jana
(Ruczaj)

2 pokoje, 38 m2

285 000 PLN

ul. Okólna
(Prokocim)

1 pokój, 27 m2

170 500 PLN

ul. Targowa
(Podgórze) 

2 pokoje, 37 m2

255 000 PLN

ul. Pod Stokiem
(Wola Justowska)
3 pokoje, 77 m2

499 000 PLN

ul. Lipska
(Podgórze)

4 pokoje, 85 m2

530 000 PLN

ul. Wrocławska
(Łobzów)

2 pokoje, 39 m2

490 000 PLN

ul. Chopina
(Łobzów)

2 pokoje, 57 m2

465 000 PLN

ul. Daliowa
(Wola Duchacka)

1 pokój, 40 m2

261 000 PLN

ul. Wysłouchów
(Kurdwanów)

2 pokoje, 51 m2

365 000 PLN

ul. Pilotów
(Prądnik Czerwony)

2 pokoje, 61 m2

635 000 PLN

ul. Baziaka
(Prądnik Czerwony)

2 pokoje, 50 m2

350 000 PLN
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Tel.: (12) 428 52 25

ul. Mogilska (Grzegórzki)
1 pokój, 36 m2

268 000 PLN

ul. Torfowa
(Ruczaj)

2 pokoje, 42 m2

325 000 PLN

ul. Wesele
(Bronowice)

3 pokoje, 80 m2

555 000 PLN

ul. Bobrzyńskiego
(Ruczaj)

1 pokój, 30 m2

280 000 PLN

ul. Lubostroń
(Ruczaj)

3 pokoje, 63 m2

420 000 PLN

ul. Potebni
(Podgórze)

48 m2, 3 pokoje
439 000 PLN

ul. Dworcowa
(Podgórze)

2 pokoje, 43 m2

270 000 PLN

ul. Bohaterów Września
(Mistrzejowice)
2 pokoje, 39 m2

253 700 PLN

ul. Za Skłonem
(Wola Justowska)
3 pokoje, 89 m2

990 000 PLN

ul. Stachiewicza
(Azory)

1 pokój, 24 m2

179 000 PLN

ul. Stańczyka
(Bronowice)

2 pokoje, 46 m2

445 000 PLN

ul. Raciborska
(Ruczaj)

2 pokoje, 61 m2

465 000 PLN
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Tel.: (12) 428 52 25

Soboniowice
6 pokoi, pow. 160 m2,  

pow. dz. 1100 m2

990 000 PLN

Niepołomice
6 pokoi, 136 m2,  
pow. dz. 865 m2

295 000 PLN

Węgrzce Wielkie
5 pokoi, 172 m2,  
pow. dz. 900 m2

560 000 PLN

Mogilany
6 pokoi, 260 m2,  
pow. dz. 1000 m2

1 850 000 PLN

Wieliczka
1/2 bliźniaka, pow. 400 m2,  

pow. dz. 850 m2

500 000 PLN

Michałowice
5 pokoi, 200 m2, 1400 m2

1 200 000 PLN

ul. Księcia Józefa
(Zwierzeniec)

5 pokoi, 140 m2, pow. dz. 1200 m2

1 400 000 PLN

Wielka Wieś
1/2 bliźniaka,  

5 pokoi, 161 m2

580 000 PLN

Libertów
5 pokoi, pow. 180 m2,  

pow. dz. 720 m2

590 000 PLN

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej
(Prądnik Biały)

szeregowiec, 6 pokoi, 268 m2

1 250 000 PLN

Zabierzów
5 pokoi, 196 m2,  
pow. dz. 1000 m2

630 000 PLN

ul. Praska
(Dębniki)

7 pokoi, 260 m2, pow. dz. 260 m2

1 390 000 PLN
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Nowoczesny budynek z całodobową ochroną 
i windą. 

Doskonała lokalizacja:
5 min. od Rynku Głównego
5 min. od Dworca Głównego  
i Galerii Krakowskiej
Z widokiem na Planty

Metraże od 47-242 m2

na najwyższym piętrze  
apartamenty dwupoziomowe z klimatyzacją
Do mieszkań 120 i 242 m2 możliwość zakupu 
miejsca postojowego na parkingu podziemnym.

Ceny od 15 000 zł/m2

Zainwestuj na Starym Mieście  
w Krakowie!
Proponujemy zakup mieszkań z najemcami  
– kupujesz mieszkanie, które od razu  
generuje dochody!

Biuro sprzedaży:
Dom na Czasie

Ul. Św. Tomasza 34
31-027 Kraków

Tel.  012 292 14 14,  
602 303 000 
600 409 342

nieruchomości@cgi.com.pl

Zamieszkaj na Starym Mieście w Krakowie!

Przykładowe mieszkanie 120 m2
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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. 220 zł)

KRAKÓW, SMOCZA - BH679
Lokal biurowy, mieszkalny o pow. 42,2 m2, znajdujący się w przy-
ziemiu stylowej i zadbanej kamienicy w bezpośrednim sąsiedztwie 

Wawelu. Rozkład: 2 pokoje, łazienka, przedpokój. Stan dewelo-
perski: okna nowe plastikowe, wszystkie instalacje po wymianie, 

alarm, instalacja komputerowa i telefoniczna, ogrzewanie indywidu-
alne gazowe, nowe kaloryfery i drzwi, na podłogach wylewki. 

Cena: 420 000 zł

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, WARSZAWSKA - BHw182
Apartament o pow. 57 m2, w stanie idealnym usytuowany na 3 

piętrze nowoczesnego budynku Angel City, tuż obok Galerii Krakow-
skiej i Dworca Głównego. Rozkład: pokój dzienny, kuchnia otwarta 
na pokój, sypialnia z garderobą, dodatkowy pokój, łazienka, przed-
pokój. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone, wykończone 

w wysokim standardzie. 
Cena miesięcznie: 2300 zł + czynsz admin. ok. 500 zł + opłaty za prąd

KRAKÓW, os. KRAKOWIAKÓW - BHw240
Trzypokojowe mieszkanie o pow. 52 m2 usytuowane na 9 piętrze 

w bloku z lat 80. na Nowej Hucie. Rozkład: pokój dzienny z 
wyjściem na balkon, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, przedpokój. 

Mieszkanie po remoncie, wykończone w bardzo dobrym standar-
dzie, umeblowane i wyposażone. 

Cena miesięcznie: 1600 zł + media wg zużycia (prąd, gaz)

KRAKÓW, MITERY - BH680
Komfortowe, w pełni umeblowane i wyposażone mieszkanie o pow. 

40 m2 usytuowane na 1 piętrze w bloku mieszkalnym w okolicy 
Ronda Matecznego. Rozkład: pokój dzienny, kuchnia otwarta, sy-
pialnia, łazienka, przedpokój. Bardzo dobry standard wykończenia. 

Rozwinięta infrastruktura i komunikacja miejska.
Cena: 285 000 zł

KRAKÓW, PĘKOWICKA - BHw239
Słoneczne mieszkanie usytuowane na 1 piętrze w nowym, 

kameralnym budynku w okolicy os. Łokietka w bliskiej odległości od 
Krakowa. Powierzchnia 49,87 m2, w tym: przedpokój, pokój dzien-
ny z wyjściem na duży balkon, w pełni wyposażona i umeblowana 
kuchnia otwarta na pokój, sypialnia  z łóżkiem oraz wbudowaną 

szafą, łazienka z kabiną prysznicową, pralką i toaletą. 
Cena miesięcznie: 1450 zł + media wg zużycia

KRAKÓW, KRÓLOWEJ JADWIGI - BHw217
Dom w zabudowie bliźniaczej położony na ogrodzonej działce o 

pow. 600 m2 w okolicy Strzelnicy na Woli Justowskiej.  Budynek 
trzykondygnacyjny o pow. 180 m2, w trakcie remontu, w stanie 

deweloperskim tzn. istnieje możliwość własnej adaptacji i rozliczenia 
kosztów w czynszu. Sąsiedztwo domów jednorodzinnych oraz budyn-
ków firmowych. Lokalizacja idealna dla rodziny lub na siedzibę firmy.

Cena miesięcznie: 4500 zł + media wg zużycia 

KRAKÓW, WOLA JUSTOWSKA - BH530
Ustawna działka budowlana o wymiarach ok. 35x35 m i powierzch-

ni 1276 m2, położona w cichym sąsiedztwie Lasu Wolskiego - 
okolica ul. 28 lipca 1943. Działka posiada prawomocną decyzję 

o warunkach zabudowy na budowę  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem. Dojazd drogą asfaltową. W otoczeniu 

luźna zabudowa domów jednorodzinnych oraz tereny zielone.
Cena: 1 531 200 zł

GM. WIELICZKA - BH429
Wolnostojący dom stylizowany na dworek polski o pow. ok. 420 m2, 
położony na działce 2200 m2, zaledwie 4 km od Wieliczki. Dom 
podpiwniczony 170 m2, parter 170 m2, poddasze ok. 80 m2. 
Budowa rozpoczęta w 1989 r., dokończona do stanu surowego 

otwartego w roku 2008. W cenie media doprowadzone do działki. 
Możliwość adaptacji wg indywidualnych potrzeb. 

Cena: 1 100 000 zł

SPRZEDAŻ

WYNAJEM

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

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
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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 lokaliza-
cji, 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: 452.999 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/GRZEGÓRZKI

Lokal usługowo-biurowy  
o pow. 57 m2, do generalne-

go remontu. 
CENA: 95.500 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 po-
stawienia domu 2-kondygnacyjnego  

z użytkowym poddaszem.  
Media w zasięgu inwestycji.  

SUPER PROMOCJA tylko do końca 
sierpnia 2010.  

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

BNP-1883
KONTAKT: 510-180-034
KONTAKT: 510-180-028

OCHOJNO
Atrakcyjna działka  
budowlana 9,5a  

w kształcie prostokąta.  
Media w zasięgu.

POLECAM!

CENA: 99.900 zł
BNP-2660

KONTAKT: 510-259-399 

OS. NA STOKU 15/ Nowa 
Huta, 

Okazja!!! Tani, dochodowy 
lokal o pow. 43,6 m2 
w przyziemiu bloku. 

Idealny na zakład szewski, 
krawiecki. Wszystkie media 

i instalacje w lokalu.

CENA: 2291 zł/m2

BNP-2658
KONTAKT: 510-259-399
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej ofert: www.polnoc.pl

KUPIMY BUDYNEK BIUROWY STARY/NOWY/MAGAZYN W KRAKOWIE LUB DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ BUDYNKU BIUROWEGO
KUPIMY ZA GOTÓWKĘ GARSONIERY, JEDNOPOKOJOWE DO 100-155 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 178.000 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: 173.000 zł     BNP- 2688
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: 170.000 zł    BNP-2685
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: 199.900 zł   BNP-2687

KONTAKT: 510-259-399

UL. SŁONECZNA 8/ Skawina
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 44 m2. Wymaga remontu. Atrak-

cyjna lokalizacja, blisko centrum.
Cena 197.000 zł       BNP-2523

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: 199.900 zł    BNP-2686

KONTAKT: 510-259-399

ul. SPÓŁDZIELCÓW 12/ Kozłówek
Mieszkanie w bardzo niskiej cenie, 1- pokojowe, o pow.  

ok. 25 m², po remoncie. Do mieszkania przynależy piwnica. 
Dobry i szybki dojazd do Centrum. Świetne jako inwestycja.

CENA: 149.900 zł    BNP-2684
KONTAKT: 510-259-399

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

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

CENA: 149.900 zł   BNP-2161
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 159.999 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: 297 000 zł
BNP-2002

KONTAKT: 510-259-399
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 - 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem

ul. KrowodersKa 41,60 m2, umeblowa-
ny pokój z aneksem kuchennym na poddaszu, 
ogrzewanie własne gazowe, 1400 zł + opłaty, 
of.1550

ul. Karłowicza 51,80 m2, blok z 2002 
roku, wysoki parter, samodzielny, garaż, czę-
ściowo umeblowane, 1850 zł + opłaty

wola JustowsKa rej. Strzelnicy 70 m2, 
umeblowana tylko kuchnia, wysoki standard, 
3000 zł z wszystkimi opłatami

ul. staszica 72 m2, trzy pokoje, nie ume-
blowane, 2000 zł + opłaty

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

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

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

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

Domy - sprzedaż

sKotniKi ul. Batalionów chłoP-
sKich segment w zabudowie szeregowej 
o pow. całk. 219 m2, stan techniczny – do 
wykończenia, rok budowy 1996, działka  
w użytkowaniu wieczystym o pow. 202 m2, 
485 000 zł, of.1560

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

ruczaJ ul. norMandzKa segment w 
zabudowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 
roku, działka 280 m2, 1 285 000 zł, of.1515

szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. 
użytk. 310 m2 w stanie deweloperskim (po 
remoncie), nadaje się również pod działalność 
usługowo-biurową, dodatkowo na działce stoi 
wolnostojący budynek gospodarczy o pow.  
36 m2, działka 14,69 a, 800 000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
al. PoKoJu 55 m2 (4 pokoje), I piętro, 
ochrona 24 h, 3575 zł + VAT 22% (cena zawie-
ra już opłaty za media), of.1561

wola JustowsKa rej. Strzelnicy 70 m2, 
wysoki parter, trzy pokoje, umeblowana 
kuchnia, dobry standard, 3000 zł z wszystkimi 
opłatami

reJ. ul. szlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, po remoncie gene-
ralnym, 2000 zł + VAT 22%

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

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

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

al. grottgera reprezentacyjny lokal  
o pow. 200 m2 (parter 150 m2 + przyziemie  
50 m2), 4000 zł + VAT 22%, of.1562

reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 powierzch-
ni handlowo-usługowo-biurowej, parter, 
witryna, „open space”, do wykończenia,  
50 zł/ m2 + VAT 22%, of.1521

Oferta Specjalna
azory – ul. M. JareMy pokój z ciemną 
kuchnią o pow. 25,25 m2, położony na II 
piętrze w IV-piętrowym budynku, mieszkanie 
do remontu, blok ocieplony, czysta klatka, 
własność hipoteczna, 185 000 zł, of.1555 

MydlniKi reJ. łuPaszKi działka o pow. 
33,52 a, teren objęty opracowywanym planem 
pn.: „II Kampus AGH”, zgodnie z którym 
działka będzie przeznaczona pod usługi (UP), 
690 000 zł, of.1564

radziKowsKiego dwupoziomowy lokal 
biurowy z 2001 roku o pow. 190 m2, 800 000 zł

KoBylany gM. zaBierzów budowlana 
działka dla konesera o pow. 20,95 a, położona 
pośród drzew, na działce stary sad, dojazd od 
drogi asfaltowej, ostatnie 150 m drogą utwar-
dzoną przez las, 500 000 zł, of.1548

sKotniKi środkowy segment w zabudowie 
szeregowej o pow. całk. 219 m2, do wykończe-
nia, działka o pow. 202 m2, 485 000 zł, of. 1560

Grunty
MydlniKi reJ. łuPaszKi inwestycyjna działka 
o pow. 33,52 a, w opracowywanym planie zagospo-
darowania przestrzennego przeznaczona pod usługi 
(UP), 690 000 zł, of.1564

KoBylany gM. zaBierzów budowlana działka 
dla konesera w otoczeniu lasu, pow. 20,95 a, wymiary 
ok.48 x 42 m, 500 000 zł, of.1548

KraKów – BoreK FałęcKi rej. ul. Sielskiej, pow. 
11,33 a, klasyfikacja gruntu- B, 70 000 zł

siedlec gM. Krzeszowice działka o łącznej 
pow. 57 a obejmująca trzy wydzielone geodezyjnie 
działki przeznaczone pod budownictwo jedno-
rodzinne, dojazd drogą asfaltową z dwóch stron, 
wystawa południowa, media w drodze, 18 500 zł/a, 
of.1517

Bronowice Małe ul. ŻeleńsKiego działka 
o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ pod 
budownictwo wielorodzinne, PUM ok. 1360 m2,  
2 300 000 zł

olszanica działka o pow. 19,97 a, decyzja WZ dla 
zabudowy bliźniaczej (ok. 800 m2 PUM-u),  
1 150 000 zł

Pisary gM. zaBierzów dwie działki o pow. 
11,75 a (każda), wymiary: 25 x 46 m, przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe,  
160 000 zł (za jedną działkę), of.1513

MasłoMiąca gM. Michałowice widokowa 
działka budowlana o pow. 29 a, szer. 30 m, dł. 100 m, 
w otoczeniu nowe domy, teren objęty planem zago-
spodarowania przestrzennego, 525 000 zł, of.1493

inne - sprzedaż
cegielniana paroletni, dochodowy obiekt biu-
rowo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 17,80 a, 
12 5000 000 + VAT 22%, of. 1537

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

radziKowsKiego działa 1454 m2 ze starym 
domem przeznaczonym do przebudowy, 900 000 zł

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

olsza ul. MłyńsKa Boczna garsoniera  
23,80 m2, III/IV piętro, 182 000 zł, of.1559

azory ul. JareMy pokój z ciemną kuchnią o 
pow. 25,25 m2, II/IV piętro, 185 000 zł, of.1555

siewna 52 m2, dwa pokoje, II piętro, 330 000 zł, 
of. 1563

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

ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony aparta-
ment o pow. 98,80 m2, X piętro, 1 125 000 zł

ul. KochanowsKiego 148 m2, II piętro, dwa 
wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł, 
of.1526
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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
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
40 m2 p.c. – ul. Wrocławska – IV/IV, na poddaszu, wykończone – 230 000 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 rem., C.O. nowe – 480 000 zł
86,3 m2 – al. Mickiewicza – II/V, balkon, winda – 680 000 złł

3 - pokojowe
45 m2 – ul. Opolska – VI/X, balkon – 279 000 zł
46,5 m2 – Podgórze ul. Potiebni – I/IV, ładne, balkon, dużo zieleni 
– 439 500 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
69,1 m2 p.c. – ul. Loretańska – III/III, NOWY apartament na pod-
daszu – 697 000 zł
70,8 m2 p.c. – Salwator – VI/VI, nowy apartament na poddaszu, 
winda – 523 000 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
166 m2 – Plac Inwalidów – IV/V, winda, po remoncie, 2 balkony, 
widok na Park Krakowski, elegancka kamienica – 1 912 450 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 pozw. 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, dz. widokowa, zagosp. - 365 000 zł, of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewniany, 
wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu - 
280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy, 
z klimatem, drewniany z bali - 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a - do remontu lub rozbiórki, piękna 
działka z miejscem na drugi dom - 1 580 000 zł, of.DK/197
Wysoka 107 m2 + 17,53 a – wolnostojący, murowany, z klimatem, 
po generalnym remoncie, działka widokowa - 330 000 zł
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu - parter domu - 873 000 zł, 
of.DK/188
Skawina – Kopanka 116,5 m2 z 2 garażami + 6,14 a – dom 
wolnostojący, parterowy, do niewielkiego rem. – 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 deweloper-
ski, wysokiej jakości materiały, widokowa dz. – 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 – murow-
any, 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 rem. – 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 kon-
dygnacja, działka widokowa – 495 000 zł, of.DZ/201
Krzeszowice 221 m2 + 20,66 a – wolnostojący, po remoncie i rozbu-
dowie, 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 gen. 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
Bielany 5,5 a – budowlana, WZ, uzbrojona, w spokojnym miejscu – 
280 000 zł
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 
– 23 500 zł + VAT/ar, 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 – bud., uzbrojona, 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
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 – bud., WZ, widokowa – 450 000 zł
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł, 
of.D/403
Smroków k. Słomnik 2x13 a - budowlana, widokowa – po 68 000 zł, 
of.D/436
Modlnica 4x14 a – budowlane, widokowe – 28 000 zł/a
Smardzowice 15 a – budowlana, ładnie położona – 180 000 zł, 
of.D/427
Piaski 15,95 a – budowlana, aktualna WZ – 550 000 zł, of.D/396
Czułówek 3 x 17 a – budowlane, widokowe – po 170 000 zł, of.D/398
Poręba Żegoty 19,32 a – budowlana, uzbrojona, ładnie położona, 
możliwość podziału –160 000 zł, of.D/443
Giebułtów 20 a – cała budowlana, widokowa – 380 000 zł, of.D/402
Marcyporęba 2 x 20 a – piękne, panoramiczne – po 100 000 zł, of.D/381
Zelków 20 a – budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona – 500 000 zł, 
of.D/401
Karniowice 23,5 a – budowlana, widokowa – 360 000 zł, of.D/260
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 bud. – 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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OFERTY DO SPRZEDAŻY
APARTAMENT1)  89 m2, I p., taras, garaż, nowy budynek, ok. Karmelickiej, cicha lokalizacja, ogród, 1.350.000 zł
WOLA JUSTOWSKA-ZAKAMYCZE2)  atrakcyjny nowy dom, 300 m2, ogród 35 a, 2.800.000 zł
ok. KASZTANOWEJ/MODRZEWIOWEJ3)  dom 300 m2, działka 15 a, 2.800.000 zł
PRZEGORZAŁY4)  dom 110 m2, działka 2,5 a, 520.000 zł
SALWATOR5)  (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. BŁONI6)  (Cichy Kącik) Kraków – Krowodrza – dom pow. 200 m2, salon, gabinet, 5 sypialni, 3 łazienki, wnętrza 
stylowe - antyczne, cicha okolica. Cena 1.950.000 zł
KAMIENICA7)  – 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.
DZIAŁKA8)  – 46 arów, ok. ul. Wrocławskiej, Kraków – Krowodrza, WZiZT na około  
7500 PUM, budynek wielomieszkaniowy, 5–kondygnacyjny, miejsca postojowe pod  
budynkiem, cicha okolica
WOLA JUSTOWSKA  9) (okolice) – działka 7,5 ara, WZiZT na dom, 550.000 zł
Dom nowy10) , do wykończenia. Wola Justowska, Zakamycze-Kraków, 180 m2, działka 6 arów, urokliwe, ciche miej-
sce, 1.150.000 zł
DZIAŁKA11)  – 6 arów (lub więcej), Starowolska, Wola Justowska
WOLA JUSTOWSKA – ZAKAMYCZE 12) działka, 42 ary, szer. ok.45 m
NOWA HUTA, GRĘBAŁÓW,13)  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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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 104.500 tys. USD

Tel. 668-014-151

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

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 kuchennym ok. 6 m2. Mieszkanie 
po generalnym remoncie, nowe okna, instalacje, gładzie 
i glazura. Na podłodze w pokoju parkiet w doskonałym 
stanie. Do mieszkania należy funkcjonalna piwnica. W 
okolicy bulwary wiślane, ścieżki rowerowe, szkoła, przed-
szkole, przychodnia. Cena 209.000 zł. Tel. 660-454-008, 
e-mail: tmi@interia.pl

Kraków, BielanyQQ , 66,5 m2, I p., trzypokojowe, płd.-zach., 
balkon, parkiet egzotyczny, hipoteczne. Sprzeda właściciel. 
Cena 8500 zł/m2. Tel. 512-121-441

Kraków, ul. CzarnowiejskaQQ , Krowodrza, 70 m2. Apartament 
czteropokojowy (jeden z aneksem) z balkonem, wykoń-
czony w wysokim standardzie. W mieszkaniu zostały wy-
mienione instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne, 
wycyklinowany parkiet, nowe flizy w aneksie kuchennym, 
łazience oraz toalecie, nowa stolarka okienna (PCV). 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., 
spółdzielczo-własnościowe. Blok ocieplony, wyremon-
towany, loggia 7 m2, parking w cenie mieszkania.  
Cena 278.000 do negocjacji. Tel. 509-194-085 

Kraków, ul. JordanowskaQQ , 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,QQ  Kazimierz, 82 m2, plomba z 2001 r., starannie 
wykończony i częściowo umeblowany. Stan idealny, do 
wejścia, ciche miejsce. Cena 819.000 zł. 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. Krowoderskich ZuchówQQ , 28 m2, stan dewe-
loperski, w nowoczesnym apartamentowcu Torre Verona. 
Cena 238.000 zł. Tel. 603-777-650

Kraków, ul. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ  54 m2, parter, 
dwupokojowe z jasna 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. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ , 57 m2, parter w 
budynku czterorodzinnym. Mieszkanie dwupokojowe z ko-
mórką lokatorską, ogrodzonym miejscem postojowym oraz 
wyjściem na ogród. Cena 345.000 zł. Tel. 516-256-203

Kraków, pl.QQ  Na Groblach, pod Wawelem, 76 m2, wysoki 
parter, trzy pokoje z wyjściem na ładny ogródek. Cena 
695.000 zł do negocjacji. Tel.788-151-292

Kraków, ul. Narutowicza,QQ  62,4 m2, trzypokojowe, wyre-
montowane mieszkanie w bloku. Duży salon i dwa mniejsze 
pokoje, duży przedpokój, kuchnia w pełni umeblowana, 
łazienka i osobna 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, Olsza 2,QQ  dwa oddzielne pokoje, jasna kuchnia, łazien-
ka, balkon + piwnica. Cena 297.000 zł. Tel. 798-351-904

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

SKOTNIKI, ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
segment w zabudowie szeregowej 
o pow. całk. 219 m2, stan techniczny - 
do wykończenia, rok budowy 1996, działka 
w użytkowaniu wieczystym o pow. 202 m2 
niezagospodarowana.
CENA: 485 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon&Webster
Tel. (12) 632-25-38

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

MYDLNIKI rej. ŁUPASZKI
 inwestycjna działka o pow. 33,52 a, teren leży w opracowywanym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod nazwą:  
„II Kampus AGH”, zgodnie z którym działka będzie  

przeznaczona pod usługi (symbol UP)
CENA: 690 000 zł, of.1564

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

Kamienica, Centrum, 717 m2,  
nowa, wolna

Cena 10.000 zł/ m2
Tel. 501-203-203, 501-420-359

Nieruchomości Alfa
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Kraków, ul. Telimeny,QQ  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.QQ  Wrocławska, Krowodrza, 40 m2, IV p. (pod-
dasze), dwupokojowe w kamienicy. Powierzchnia użyt-
kowa 29,2 m2 – po podłodze ok. 40 m2. Po generalnym 
remoncie, do zamieszkania. Okna połaciowe – drewniane, 
klimatyzacja, nowe podłogi – panele, w łazience nowe 
płytki i urządzenia sanitarne, nowa stolarka drzwiowa, 
drzwi wejściowe antywłamaniowe GERDA. Cena 230.000 zł.  
Tel. 502-149-635

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

ul. ZakątekQQ  3-pokojowe, 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 indy-
widualnego 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

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

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.QQ  Pomorska, 110 m2, II p. z windą. Czteropo-
kojowe, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i osobne WC, 
balkon. Cena 940.000 zł. Tel. 503-536-002

Kraków, ul. Radzikowskiego,QQ  67 m2, trzypokojowe, 
dwupoziomowe, nowocześnie urządzone. Mieszkanie 
południowe z dwoma balkonami i piwnicą. Położone na 
monitorowanym osiedlu. Opcjonalnie sprzedaż garażu. 
Cena 495.000 zł. Tel. 603-777-650

Kraków, ul. Sienkiewicza,QQ  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, ŚródmieścieQQ , ul. Strzelców, Prądnik Czerwony, 
58,3 m2, 3 pokoje, 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

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

Działka rolno - budowlana o powierzchni 1,2 ha, położona w malowniczym 
miejscu u podnóża góry Kostrza, z rozległym widokiem na góry, we wsi 

Rupników koło Limanowej. Działka jest uzbrojona  
(gaz, prąd, telefon, studnia z wodą), dojazd zapewniony drogą gminną.
Na działce znajduje się część budynku mieszkalnego z numerem, obok 

stodoła, pod którą jest zaadaptowany garaż.  
Działka w całości nadaje się pod zabudowę.

Cena 3500 zł/a do negocjacji.
Tel. (18) 332-22-55

ŚRÓDMIEŚCIE, OS. OFICERSKIE, UL. SUPNIESKIEGO
Nowoczesny, dwupiętrowy, 4-ro kondygnacyjny budynek  

przystosowany do celów biurowych.
Powierzchnia do wynajęcia – ok. 380 m2

Małe natężenie ruchu samochodowego, blisko przystanku komunikacji 
miejskiej, w pobliżu siedziba sądu i prokuratury.

Kontakt tel. 508-797-135
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, ŻabiniecQQ , 45,8 m2, dwupokojowe. Cena 358.000 zł. 
Tel. 697-828-874

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

TarnówQQ , os. Zielone, 48 m2, III p., dwupokojowe w ocie-
plonym bloku. Po kapitalnym remoncie – wymienione 
drzwi wewnętrzne, zewnętrzne antywłamaniowe, gładzie 
na ścianach, wysokiej klasy podłogi, pełna nowoczesna 
zabudowa. Cena 190.000 zł. Tel. 663-290-433, e-mail: 
karolina.czernek@gmail.com

Warszawa, ul. DługaQQ , Stare Miasto 65 m2, II p., trzypo-
kojowe, balkon, loggia, taras, garaż. Cena 15.000 zł/m2.  
Tel. 501-018-688, 502-931-589 do 16/10 

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@o2.pl

ok. Krakowa, QQ 140 m2, wybudowany w 1999 r. Czteropo-
kojowy, dwie łazienki, jadalnia, kuchnia, garaż, warsztat 
(11 m dł.), wiata 17 m dł. Działka 40 a, 15 a ogrodzone, 
25 a – las. Do zalewu 2 km, do lasu 4 km. Strych może być 

do zamieszkania. Tereny niezalewowe i nie osuwiskowe,  
40 km od Krakowa. Cena 250.000 zł. Tel. 41-352-02-72

ok. Krakowa, 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; 3 domy w 
stanie deweloperskim: 151 m2 (działka 8,5 a), 168 m2 
(działka 8,2 a), 173 m2 (działka 9,1 a). Działki widokowe, 
południowe. Sprzeda właściciel bez pośredników. Cena 
550.000, 560.000 i 570.000 zł. Tel. 601-400-105

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

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

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

Działka 36 arów w Skawinie
wszystkie media, dojazd z dwóch stron, płaska, 27x134 m, 

dopuszczalna zabudowa szeregowa,  
budynki usługowe, hala produkcyjna.

Tel. 602-38-61-81

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

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

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

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

SM Pracowników Oświaty i Wychowania „Nad Potokiem” w Krakowie 
ogłasza drugi nieograniczony przetarg na sprzedaż własnościowego – 
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego o pow. użytk. 60,54 m2  

usytuowanego w przyziemiu budynku przy  
ul. Nad Potokiem 25 w Krakowie. 

Cena wywoławcza 80.000 złotych 
Szczegóły przetargu oraz  regulamin do wglądu w siedzibie zarządcy 

spółdzielni: biuro „Przytulny Kącik” ul. Kraszewskiego 25/1  
od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700 .

Termin składania ofert oraz wpłacenia wadium (10% ceny)  
mija 30 lipca 2010 r.
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na Kosarzyskach i w budowie Kicarz kilkaset metrów od 
domu. Liczne szlaki turystyczno-widokowe i rowerowe. 
Budynek w 2007 roku przeszedł gruntowny remont. 
Cena 790.000 zł do negocjacji. Tel. 503-659-222, e-mail:  
willa.mila@interia

gm. Siepraw, ZakliczynQQ , 13 a, budowlana z dobrym dojaz-
dem drogą asfaltową, położona w spokojnej okolicy. Wy-
miary 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

Skała, QQ 100 m2, działka 1 a, połowa bliźniaka z lokalem pod 
działalność gospodarczą. Na parterze (osobne wejście z ulicy, 
podjazd na dwa auta). Dom po generalnym remoncie, wymie-
nione wszystkie instalacje, nowe okna i drzwi, na podłogach 
panele, terakota, marmur. Ogrzewanie gazowe i kominkowe. 
Cena 365.000 zł. Tel. 501-523-020, e-mail: komen40@wp.pl

Skawina, QQ 216 m2, działka 5,24 a, 6 pokoi, 2 łazienki, salon 
z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. Budynek wykonany 
w wysokim standardzie z najlepszych materiałów. Dział-
ka ogrodzona z bramą automatyczną. Wyjątkowo ciche 
miejsce. Posiada certyfikat energetyczny. Cena 695.000 zł.  
Tel. 515-101-301, e-mail: iwana@onet.pl

Wisła, QQ 108 m2, działka 2,4 a, centrum Wisły. Dom piętrowy 
w zabudowie bliźniaczej. 4 pokoje, kuchnia, 2 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 
kuchni i częściowo w salonie ogrzewanie podłogowe, 
instalacja kominkowa. Parter: hall, kotłownia z pralnią, 
łazienka, pokój, salon z wyjściem na ogród, kuchnia 
otwarta na salon. Poddasze: 3 sypialnie, łazienka. Media 
podłączone do domu. Dom położony jest w ustronnym 
zaułku, w okolicy nowe domy. Bardzo dobry dojazd do 
Krakowa. Cicha i spokojna okolica. Cena 559.000 zł.  
Tel. 695-124-899, e-mail: krzyki4@o2.pl

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

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

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

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

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. 

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

niach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

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

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

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

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

nieruchomości.www.krn.pl

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl

Niepołomice Kaptarz  
przy puszczy Niepołomickiej.  
Działka uzbrojona 100 arów  

z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne. 
cena 1 000 000 PLN.

właściciel tel. 697 629 949

Bronowice Wielkie
sprzedam działkę budowlana 60 arów  

w Krakowie przy ulicy Stelmachów  
aktualne w-z.Okolica Makro

właściciel tel.601 52 52 32
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SPRZEDAŻ DZIAŁKI
AlwerniaQQ , 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

BęczarkaQQ , 38 a, rolno-budowalana; 9 a budowlane z 
budynkiem do rozbiórki, pozostałe to sad, pastwisko, 
łąka. Doprowadzony prąd, woda w drodze przy dział-
ce, kanalizacja będzie budowana. Cena 175.000 zł.  
Tel. 785-555-559, e-mail: maximus@kr.home.pl

ok. BochniQQ , Nieszkowice Wielkie, 6 działek budowlanych 
o pow. 11 i 12 a. Prąd, gaz, woda, dojazd asfaltowy. Cena 
6500 zł/a. Na jednej działce podpiwniczony dom drewnia-
no-murowany do remontu (70 m2). Cena 140.000 zł wraz 
z działką. Tel. 14-612-21-87, 889-378-853

Gaj, QQ 2 działki po 10 a, uzbrojone, budowlane. Pilnie 
sprzeda właściciel. Cena ok. 25.000 zł/a do negocjacji. 
Tel. 602-456-893

Gaj,QQ  10 lub 20 a, budowlane, uzbrojone. Cena 25.000 zł/a 
do negocjacji. Tel. 603-985-846

GłogoczówQQ , 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

GłogoczówQQ , 11,5 a, budowlana, w drugiej linii zabudowy, 
ogrodzona. Bardzo dobry dojazd do Krakowa. Przewi-
dziana kanalizacja w 2010 r. Prąd, woda na działce, gaz 
ok. 100 m. Działka pusta, nieobciążona, założona księga. 
W cenie 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

gm.QQ  Iwanowice, Krasieniec Stary, 22,8 a, budowlana. 
Druga linia zabudowy, prąd i woda w granicy. Pięknie 
położona z południową wystawą, wokół są budowane 
nowe domy. Działka otoczona zielenią, idealna dla osób 
ceniących sobie ciszę i spokój. Na działce kilka młodych 
drzew owocowych (czereśnie, orzech, śliwy, morele). Cena 
155.000 zł. Tel. 607-738-297

ModlnicaQQ , 10 a, płaska, prostokątna, z jednej strony 
ogrodzona. Media w granicy: prąd, woda, gaz, kanali-
zacja, telefon. Działka przeznaczona pod budownictwo 
jednorodzinne, budowę bliźniaków lub usługi publiczne i 
komercyjne. Druga linia zabudowy, dojazd drogą utwar-
dzoną. Spokojna okolica i dobre sąsiedztwo. Działka bez 
obciążeń. Cena 230.000 zł do negocjacji. Tel. 600-487-267, 
e-mail: mazurooo1@tlen.pl

RącznaQQ , Liszki, 66 a, budowlana, płaska, prostokąt-
na. Prawomocne pozwolenie na budowę 6 domów 
wolnostojących o pow. użytkowej 180 m2, kompletna 
dokumentacja techniczno-architektoniczna. Projekty 
przyłącza wodociągowego oraz elektrycznego, wa-
runki przyłączenia do sieci gazowej, aktualna opinia 
ZUDP. Dojazd asfaltowy. Cena 450.000 zł do negocjacji.  
Tel. 602-375-582

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

ok.QQ  Słomnik, Lipna Wola, 30 a, graniczy bezpośrednio z 
terenami leśnymi. Objęta jest planem zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną. Dojazd 
bezpośrednio z drogi publicznej. Wymiary: 44 m x 74 m. 
Media w drodze. Możliwość podziału na dwie działki z 
własnym dojazdem. Cena 65.000 zł. Tel. 698-225-997, 
e-mail: taxi5@op.pl

Świątniki Górne, QQ Madejki, 1,35 ha, piękna kształtna 
działka, dojazd gminną drogą asfaltową, 60-metrowy bok 
działki wzdłuż drogi. Media: woda, prąd, gaz na działce. 
Ok. 30 a budowlane, reszta rolne i rekreacyjne. Cena 
1.050.000 zł. Tel. 602-414-135

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

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

ok. Wieliczki, GrajówQQ , 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, SzyceQQ , 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 przylegające. 
Teren bardzo atrakcyjnie położony, jest 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. ZabierzówQQ , 40 a, 5 km od Balic i granicy Krakowa; uzbro-
jona, widokowa, prywatny las. Istnieje możliwość podziału. 
Cena 450.000 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, 3 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 650.000 zł. Tel. 501-054-104

Kamienica, QQ Pl. Inwalidów, 1000 m2, III piętra; podwórko 250 m2 
na garaże, WZ na strych, piwnice, garaże, hotel, klinikę, 
szkołę. Kamienica jest bez lokatorów. Cena 7.500.000 zł. 
Tel. 609-221-220

KUPNO
Działkę QQ w Krakowie, małą, ok. 5 a, budowlaną.  
Tel. 887-508-409

Działkę QQ pod budowę domku. Tel. 885-801-001

Mieszkanie QQ trzypokojowe. Tel. 604-362-407

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

ZAMIANA
Dom, QQ Wisła, 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

Nowy dom, do zamieszkania,  
123 m2, działka 20 a, 
bezpośrednio.

Cena 560.000 zł.
Tel. 519-847-790
www.okolicewieliczki.fotolog.pl
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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.

Działka QQ 10 a w Modlnicy - zamienię na mieszkanie w Kra-
kowie. Tel. 600-487-267

Mieszkanie, QQ Warszawa, ul. Długa, Stare Miasto, 65 m2,  
II p., trzypokojowe, balkon, loggia, taras, garaż. Zamienię na 
mieszkanie w Krakowie. Tel. 501-018-688, 502-931-589

WYNAJEM
MIESZKANIA

Kraków, ul. BandurskiegoQQ , 50 m2, dwa pokoje w dwu-
piętrowej willi. Ogrody i cisza a na Rynek 15 minut pie-
chotą, Akademia Ekonomiczna – 5 min, Dworzec Główny 
– 10 min. Mieszkanie jest wyremontowane, nowoczesne, 
umeblowane bardzo funkcjonalnie. Dodatkowo miejsce 
parkingowe, balkon i ogród. Świetna komunikacja: tram-
waje, autobusy, ścieżki rowerowe. Cena 1700 zł + media. 
Tel. 504-138-307

Kraków, ul. BobrzyńskiegoQQ , Ruczaj, 36 m2. Do wynajęcia 
ładne mieszkanie dwupokojowe, umeblowane, z miejscem 
parkingowym na strzeżonym, zamkniętym Osiedlu Euro-
pejskim. Cena (bez mediów) 1200 zł. Tel. 796-762-052, 
e-mail: mawest@poczta.fm

Kraków, ul. BocianaQQ , Krowodrza, Prądnik Biały, 50 m2, no-
wocześnie urządzone mieszkanie na osiedlu z 2009 roku. 
Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze (winda). Salon 20 m2 
+ balkon oraz drugi pokój 16 m2. Na terenie osiedla znajduje 
się m.in. przystanek autobusowy, sklepy, apteka. Cena 1600 zł. 
Tel. 791-966-443, e-mail: pawel.stepek@gmail.com

Kraków, ul. BronowickaQQ , 36 m2, bardzo dobra lokalizacja, 
obok Uniwersytetu Pedagogicznego. Mieszkanie narożne, 
kuchnia (lodówka), łazienka (pralka), osobne pokoje. 
Bardzo dobra komunikacja, obok przystanku tramwajo-
wego i autobusowego, blisko miasteczka studenckiego.  
Cena 1600 zł + prąd i gaz. Tel. 662-969-438, e-mail:  
marcin.kosiorowski@gmail.com

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

Kraków, ul. Dywizjonu 303,QQ  Czyżyny, 49 m2, VII p./
VIII p. w bloku z 2005 roku. Dwa pokoje, osobna jasna 
kuchnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie umeblowane i 
wyposażone w sprzęt AGD. Blok usytuowany blisko par-
ku, 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. GórnikówQQ , Stary Prokocim, 55 m2, aneks 
kuchenny, meble na wymiar (lodówka + zamrażarka, 
kuchenka, zmywarka), szafy na wymiar z drzwiami rozsu-
wanymi, wanna narożna, balkon. Na parterze piekarnia, 
cukiernia, sklep. W pobliżu komunikacja miejska, stacja PKP.  
Cena 1500 zł + opłaty. Tel. 12-657-90-59, e-mail:  
dbukowsk@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Grażyny, QQ Prądnik, 32 m2. Ładne jednopo-
kojowe mieszkanie z jasną kuchnią wynajmie właściciel. 
Dobra lokalizacja blisko Placu Imbramowskiego. Miejsca 
postojowe, blok ogrodzony. Tel. 510-093-252, e-mail: 
biuro@cichadolina.net

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. Mieszkanie 
w apartamentowcu Konstelacja, monitoring, recepcja. 
Pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, duża ła-
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ogrzewanie gazowe. Możliwość czasowego meldunku, 
uprawniającego do samochodowej STREFY C – parkowanie 
i wjazd do centrum. Kaucja 1600 zł. Cena 1600 zł + media 
ok. 200 zł. Tel. 517-171-657, e-mail: szlak8a@orange.pl 

Kraków, Wola JustowskaQQ , dwupokojowe, komfortowe, 
umeblowane mieszkanie z garażem. Cena 1850 zł + media 
(w tym czynsz). Tel. 602-48-00-20

Kraków, ul. Zamoyskiego,QQ  Stare Podgórze, 70 m2, parter, 
wejście bezpośrednio z bramy. Mieszkanie dwupokojo-
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, bramy automat. Cena 10.000 zł. 
Tel. 602-480-020 

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

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

zienka z kabiną prysznicową, przedpokój z zabudowaną 
szafą, balkon, nieumeblowane. W okolicy sklepy, poczta, 
bank, szkoły, kościół itp. Dobra komunikacja. Wolne od 1 
lipca. W cenie czynsz, energia elektryczna. Cena 1300 zł.  
Tel. 505-136-627

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 komunikacji 
miejskiej. Kaucja zwrotna w wysokości 1200 zł. Cena 1500 
zł + prąd + gaz. Tel. 696-048-525, e-mail: justynaozga@
gmail.com

Kraków, ul. PrądnickaQQ , Krowodrza, 32 m2, umeblowana 
kawalerka zlokalizowana w kamienicy przy ul. Prądnickiej 8 
(narożna kamienica na rogu ul. Prądnickiej i Wrocławskiej). 
Mieszkanie składa się z dużego pokoju z balkonem, jasnej 
łazienki z kabiną prysznicową i pralką oraz osobnej jasnej 
kuchni. Mieszkanie bardzo słoneczne, wystawa okien po-
łudniowa. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 950 zł + opłaty. 
Tel. 503-824-230, e-mail: babetnik@gazeta.pl

Kraków, ul. Reduta,QQ  Prądnik Czerwony, 70 m2, komforto-
we, ciche i nasłonecznione mieszkanie. W mieszkaniu nie 
ma gazu, woda ciepła z instalacji miejskiej. Nowoczesna 
kuchnia w pełni wyposażona połączona z salonem. Miesz-
kanie wykończone w bardzo wysokim standardzie, duży 
balkon ok.12 m2. Miejsce parkingowe w podziemiu bloku 
– 150 zł. Automatyczne rolety zewnętrzne w oknach. Cena 
2100 zł. Tel. 515-515-510, e-mail: magdalenatworek@
wp.pl.

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

Kraków, ul. Szlak,QQ  Śródmieście, 40 m2, poddasze. Miesz-
kanie jest w pełni umeblowane, wyposażone w lodówkę, 
grzewczą płytę ceramiczną, piekarnik, mikrofalę, ekspres 
do kawy, TV z TV-SAT, a także pralkę i suszarkę w od-
dzielnym pomieszczeniu. Mieszkanie posiada centralne 

NASTĘPNY NUMER  
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O relacjach między menedżerem  
a pracownikiem

Perspektywa menedżera
Chce przekazać informacje o premii, którą 

pracownik dostanie. Jest zalatany, ma tyle 
spraw do zrobienia. Tyle zadań do wykonania. 
Pół godziny przelatuje mu bardzo szybko. 
Zdziwiony szybkim upływem czasu, patrzy, 
jak pracownik wchodzi do jego biura. Mówi: 
„Dobrze, że jesteś. Musimy porozmawiać”.

Perspektywa pracownika
Krew uderza mu do głowy. Zastanawia się, co 

ostatnio zawalił, o co w ogóle chodzi. Zaczyna go 
ściskać w żołądku. Boi się, że kolejna rozmowa 
będzie o tych wszystkich sprawach, których nie 
udało mu się zrobić. Zaczyna się denerwować. 
Przyczyn wszystkich swoich niepowodzeń 
upatruje w firmie i beznadziejnym menedżerze, 
który nic nie potrafi oprócz pięcia się w hierar-
chii firmowej. Pół godziny mija mu na myśleniu 
o tym, jaki on jest biedny, jaka firma jest zła, jaki 
menedżer jest głupi itd. Zdecydowanie nie skupia 
się na tym, co ma zrobić.

Jak myślisz jaki jest ciąg dalszy tego wy-
darzenia? Jaka mogłaby być alternatywa tego 
w sumie kiepskiego rozpoczęcia spotkania?

Wiesz, że relacje jakie masz ze swoimi pracow-
nikami, wpływają na ich efektywność pracy?

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, w jakim 
stopniu pracownicy Ci ufają? Kiedy ostatni 
raz rozmawiałeś ze swoim pracownikiem 
i efektem tej rozmowy było to, że wyszedł on 
z twojego gabinetu z uśmiechem na twarzy 
i nową energią do wykonywania powierzonych 
mu zadań?

Ludzie wchodzą w relacje ze wszystkim, 
co napotykają. Nie mamy tutaj większego 
wyboru. Ciągle i zawsze pozostajemy w rela-
cjach z kimś lub z czymś. Nawiązujemy relacje 
ze wszystkimi przedmiotami i wszystkimi 
osobami, które napotykamy na drodze życia. 
Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, to po 
prostu się dzieje.

Rodzi się pytanie, jaka jest natura łączących 
Cię relacji z twoimi ludźmi? Czy jest to rela-
cja na tyle odporna, żeby przetrwać czasem 
naprawdę trudne momenty? Czy pomaga 
osiągnąć wyznaczone cele? Czy może wręcz 
przeciwnie?

Bardzo ważne w relacjach międzyludzkich są 
wzajemne zaufanie, szacunek i swoboda ekspre-
sji. Żaden z tych elementów nie jest niezależny 
do pozostałych. Zastanów się, co by znaczyło 
zaufanie, gdybyśmy nie szanowali drugiej osoby. 

Pomyśl sobie, że bardzo otwarcie wyrażasz swoje 
opinie, mimo iż nie ufasz rozmówcy. Jest to mało 
możliwe. Co ciekawe, wzmacnianie jednego ele-
mentu wzmacnia też wszystkie pozostałe. To, co 
jest ważne, to przymiotnik „wzajemne”. Zarówno 
zaufanie, jak i szacunek oraz możliwość otwarte-
go wyrażania siebie muszą dotyczyć obydwóch 
stron. Do budowania dobrze funkcjonujących 
relacji potrzebne także są regularne kontakty, 
w ciągu których obie strony będą mogły wspólnie 
dochodzić do wniosków.

Jaki więc jest twój poziom zaufania, sza-
cunku i swobody ekspresji w relacji z każdym 
z Twoich pracowników? Jak myślisz, jaki 
jest ich poziom zaufania, szacunku i swobo-
dy ekspresji w stosunku do Ciebie? Pomyśl 
chwilę. Czy łatwo jest wykazywać inicjatywę, 
być odważnym, proaktywnym, szczerym 
i zaangażowanym we wspólne cele wśród 
osób, którym się nie ufa i z którymi nie ma się 
dobrych relacji?

Może się mylę, ale wydaje mi się, że trudno 
to zrobić . Dlatego tak ważne jest to, by pra-
cownicy czuli się z Tobą w miarę możliwości 
komfortowo, by słowo „zagrożenie” nie było 
synonimem menedżera. Relacje między Tobą 
a pracownikiem wpływają na wasze zaangażo-
wanie i poczucie bezpieczeństwa. I odwrotnie 
– zaangażowanie, poczucie bezpieczeństwa 
wpływa na kształt, który relacje przybierają. 
Te trzy jakości są jak naczynia połączone. 
Zmiana poziomu jednego z nich wpływa na 
zmianę w pozostałych. Gdybym miała wybrać 
podstawową rzecz z tej trójki, to byłoby to 
subiektywne poczucie bezpieczeństwa.

Składają się na niego: gwarancja pracy, 
jasne zasady dotyczące kontroli oraz oceny 
przez przełożonego, przewidywalność zadań 
i oczekiwań, jednoznaczność struktury firmy 
oraz relacji zachodzących między osobami 
w niej zatrudnionymi, potencjalne ścieżki 
rozwoju, formy kontaktowania się między 
pracownikiem a przełożonym.

Braki w zapewnieniu pracownikom odpo-
wiedniego poziomu poczucia bezpieczeństwa 
bardzo szybko skutkują problemami interperso-
nalnymi, nadmierną rywalizacją, utrudnianiem 
sobie wykonywania poszczególnych zadań, 
brakiem współpracy, nastawieniami lękowymi 
wobec przełożonych, ale i tego, co mamy do 
zrobienia, obniżeniem samooceny i związanymi 
z tym reakcjami agresywnymi wobec innych itd. 
W efekcie brak zapewnienia odpowiedniego 
poziomu potrzeby bezpieczeństwa w firmie 

prowadzi wprost do dezorganizacji i destrukcji 
procesów, rezygnacji z realizacji celów firmy 
na rzecz rozgrywania indywidualnych celów 
poszczególnych osób czy grup.

Patrząc więc na łączące Cię z ludźmi rela-
cje, zastanów się, jaki jest ich poziom poczucia 
bezpieczeństwa, jaki jest twój poziom poczucia 
bezpieczeństwa i jak przekłada się ono na 
łączącą was relację.

Jak rozwijać relacje?
• Bądź dostępny, zarezerwuj sobie czas na to, 

żeby słuchać, i bądź w pełni obecny. Zapew-
niaj poczucie bezpieczeństwa. Nie wykorzy-
stuj tego, co ludzie mówią, przeciwko nim, 
i nigdy nie używaj tego, co usłyszałeś, do 
udzielania reprymend.

• Zauważaj ludzi, kiedy mówią. Doceniaj 
ich szczególnie wtedy, kiedy mówią rzeczy 
obarczone osobistym ryzykiem.

• Doceniaj doświadczenie ludzi poprzez empatyczne 
i refleksyjne wsłuchiwanie się w ich słowa.

• Bądź otwarty, autentyczny, dziel się swoimi 
przemyśleniami, emocjami i tym, czego na-
uczyło cię życie.

• Buduj zaufanie i dbaj o zaufanie w swoich 
relacjach.

• Znajdź wspólny grunt, dopytaj o marzenia, 
cele, które wspólnie dzielicie.

• Dotrzymuj zobowiązań. W wypadku, gdy 
nie możesz ich dotrzymać, jak najszybciej je 
renegocjuj.

• Niech twoje myśli, słowa i czyny będą spójne. 

Chcesz mieć zespół ludzi biorących ini-
cjatywę w swojej ręce? Zadbaj o łączące cię 
z nimi relacje i daj im na tyle miejsca, by mogli 
rozwinąć skrzydła. Wiesz, co jest ciekawe – im 
mniej będzie Ciebie, tym więcej będzie ich (np. 
w dyskusjach zespołowych). Im mniej będziesz 
mówił, im mniej będziesz krytykował, tym 
większe będzie prawdopodobieństwo, że Twoi 
ludzie przemówią i zaangażują się w rozwią-
zanie danej sprawy.

A po co to wszystko? Czy tylko po to, by 
osiągnąć biznesowe cele? Nie. Wydaje mi się, 
że po coś więcej. Może po to, by ktoś kiedyś 
o Tobie powiedział: „Jestem niezmiernie 
dumny, że ten mężczyzna poświęcił chwilę, 
by mnie poznać” – Rob Reiner Choć goni nas 
czas (The Bucket List, 2007)

Trzymam kciuki.
Olga Rzycka

Źródło: www.kadry.nf.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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DYREKTOR DS. NAJMU / LEASING MANAGER
KOMERCJALIZUJ OBIEKTY HANDLOWE

Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 1003396
Forma zatrudnienia: własna działalność (umowa firma-firma) 

Naszym Klientem jest dynamiczna, polska firma działająca w sektorze 
galerii handlowych. Firma jest właścicielem 3 obiektów (2 w trakcie reali-
zacji) w Polsce południowej i wschodniej. Nasz Klient poszukuje wysokiej 
klasy specjalisty, doskonale znającego branżę retail, który podejmie się 
zadania pokierowania działem najmu.

Oczekujemy osoby, z doświadczeniem na podobnym stanowisku, zde-
cydowanej do pracy w Krakowie. Idealny kandydat powinien mieć za 
sobą praktykę w dużej międzynarodowej firmie oraz chęć przeniesienia 
najlepszych standardów do polskiej firmy.

Nasz Klient oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość kształtowania 
działu najmu oraz znaczący wpływ na rozwój całej firmy.

Ze względu na konieczność ograniczania kosztów, klient oferuje współ-
pracę na zasadzie firma-firma, zapewnia jednak wszystkie narzędzia 
niezbędne do pracy (biuro, telefon, laptop oraz samochód).

Jeżeli jesteś menedżerem z min. 
5-letnim doświadczeniem, chcesz 
uczestniczyć w rozwoju firmy i mieć 
możliwość wykreowania działu najmu, 
chcesz pracować w Krakowie  
– prześlij swoje CV na adres  
krzywinski@hays.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie 
danych osobowych.

ROAD WORKS MANAGER
REALIZUJ KONTRAKTY DROGOWE

Kierownik Robót Drogowych
Miejsce pracy: Okolice Dębicy
Nr ref: 1004301

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

Budowa 40 km autostrady wymaga pozyskania najlepszych specjalistów na 
rynku, którzy poradzą sobie z takim zadaniem.

Potrzebujemy doświadczonych inżynierów, na stanowisko Kierownik Robót 
Drogowych. Kandydaci powinni posiadać, co najmniej 5 lat doświadczenia 
przy budowie dróg ekspresowych i autostrad. Muszą legitymować się upraw-
nieniami budowlanymi w zakresie budowy dróg. Dodatkową zaletą idealnego 
kandydata będzie znajomość języka angielskiego, jednak nie jest ona warun-
kiem niezbędnym.

Każdy kto chce pracować przy dużym kontrakcie i nie boi się odpowiedzialności 
za powierzony zakres zadań może zgłosić swoją kandydaturę. Jeżeli jesteś do-
świadczonym Kierownikiem Budowy, chciałbyś pracować w międzynarodowej 
firmie i realizować duże kontrakty drogowe ta oferta jest skierowana do Ciebie. 
Firma oferuje atrakcyjny pakiet wynagrodzenia oraz pomoc w relokacji dla osób 
spoza regionu.

Prosimy o przesłanie CV w języku polskim 
oraz angielskim na adres: 
krzywinski@hays.pl wraz z klauzulą o ochro-
nie danych osobowych.

BRIDGE WORKS MANAGER
REALIZUJ KONTRAKTY DROGOWE

Kierownik Robót Mostowych
Miejsce pracy: Okolice Dębicy
Numer ref: 1004300

Nasz Klient to zagraniczna firma budująca drogi, autostrady, mosty. W związku 
z budową odcinka autostrady A4 potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry 
inżynieryjnej. Budowa 40 km autostrady wymaga pozyskania najlepszych 
specjalistów na rynku, którzy poradzą sobie z takim zadaniem.

Potrzebujemy doświadczonych Kierowników Robót Mostowych. Kan-
dydaci powinni posiadać, co najmniej 5 lat doświadczenia przy budowie 
dróg ekspresowych i autostrad. Muszą legitymować się uprawnieniami 
budowlanymi w zakresie budowy mostów. Dodatkową zaletą idealnego 
kandydata będzie znajomość języka angielskiego, jednak nie jest ona 
warunkiem niezbędnym.

Każdy kto chce pracować przy dużym kontrakcie i nie boi się odpowiedzial-
ności za powierzony zakres prac może zgłosić swoją kandydaturę. Jeżeli 
jesteś doświadczonym inżynierem, chciałbyś pracować w międzynarodowej 
firmie i realizować duże kontrakty drogowe ta oferta jest skierowana do Ciebie. 
Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie a także pomoc w relokacji dla osób 
spoza regionu.

Prosimy o przesłanie CV w języku polskim 
oraz angielskim na adres: 
krzywinski@hays.pl wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych.

SECTION MANAGER - KIEROWNIK SEKCJI
KOORDYNUJ BUDOWĄ ODCINKA  
AUTOSTRADY A4

Kierownik Sekcji
Miejsce pracy: Autostrada A4
Nr ref: 1004214

Nasz Klient to zagraniczna firma budująca drogi, autostrady, mosty. W związku 
z budową odcinka autostrady A4 potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry 
inżynieryjnej. Budowa 40 km autostrady wymaga pozyskania najlepszych 
specjalistów na rynku, którzy poradzą sobie z takim zadaniem.

Potrzebujemy doświadczonych inżynierów, którzy będą w stanie pokierować 
pracą kilku Kierowników Robót Drogowych i Mostowych. Kandydaci powinni 
posiadać, co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik Budowy przy 
budowie dróg ekspresowych i autostrad. 

Muszą legitymować się uprawnieniami budowlanymi w zakresie budowy dróg 
i/lub mostów. Dodatkową zaletą idealnego kandydata będzie znajomość 
języka angielskiego, jednak nie jest ona warunkiem niezbędnym. 

Każdy kto chce pracować przy dużym kontrakcie i nie boi się odpowiedzial-
ności za powierzony odcinek (każda sekcja liczy ok 10 km) może zgłosić 
swoją kandydaturę. 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 wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych.
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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

Royal Properties
Jeśli poszukujesz świetnie płatnej pracy,  oczekujesz możliwości rozwoju, masz 

doświadczenie z dziedziny nieruchomości i chciałbyś pracować w nowoczesnym  
biurze w przyjaznym zespole, to właśnie mamy dla Ciebie niezwykle interesującą 

propozycję pracy na stanowisku: 

 
Doradca ds. Nieruchomości

Miejsce pracy: Warszawa, Saska Kępa

Oczekujemy:

Oferujemy:

doradca@royalproperties.pl

WAYNE DALTON CE

działającą w branży budowlanej.
Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku: 

 
DORADCA TECHNICZNO - HANDLOWY

Wymagania:

Oferujemy:

praca@waynedalton.pl

Sescom S.A.

 

 
Zarządca nieruchomości

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

 
 wspierających zarządzanie nieruchomościami

 
w tytule maila na adres:

info@sescom.pl

Silkbau Sp. z o.o.
 

 

 
KOORDYNATORA PROJEKTU

Miejsce pracy: Wrocław

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

rekrute@vp.pl
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Bezrobotny bezrobotnemu nierówny
W Polsce mamy dwa podstawowe źródła danych o bezrobociu. Pierwsze z nich to sprawozdania urzędów pracy  

dotyczące bezrobocia rejestrowanego. W tym przypadku definicja bezrobotnego wynika z zapisów pochodzących  
z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Drugie to ankietowe Badania Aktywności Ekonomicznej 

Ludności (BAEL).

Zgodnie z definicją BAEL, za bezro-
botnego uważa się osobę w wieku 15-74 
lata, która spełnia jednocześnie trzy proste 
warunki: „w okresie badanego tygodnia nie 
była osobą pracującą, aktywnie poszuki-
wała pracy, tzn. w ciągu ostatnich czterech 
tygodni podjęła konkretne działania celem 
znalezienia pracy, oraz była zdolna i goto-
wa podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni 
następujących po tygodniu badanym”. W 
porównaniu do powyższej, pełna charak-
terystyka osoby, która zgodnie z zapisem 
ustawy może zostać zarejestrowana w 
lokalnym urzędzie pracy, jest pięciokrotnie 
dłuższa. Ogranicza populację bezrobotnych 
do osób, które ukończyły 18 rok życia i w 
przypadku kobiet nie mają skończonych 
60, a mężczyzn 65 lat. Poza zapisami o 
niezatrudnieniu czy gotowości do podję-
cia pracy zarobkowej, obejmuje między 
innymi wykaz obywateli, którzy nie mogą 

być zaliczeni do grona bezrobotnych z 
tytułu otrzymywanych świadczeń eme-
rytalnych, rentowych, rehabilitacyjnych, 
rodzinnych, społecznych itd. Pomimo 
wydawałoby się restrykcyjnego i bardzo 
szczegółowego sposobu sformułowania 
definicji, która z założenia ma ograniczać 
dostęp do świadczeń i usług oferowanych 
przez urzędy pracy, bezrobotnych reje-
strowanych jest zwykle o 20 proc. więcej 
od tych notowanych w BAEL. Oficjalne 
statystki są zawyżane przez osoby jedynie 
pozornie bezrobotne, a faktycznie bierne 
zawodowo lub pracujące w tzw. gospodar-
ce nieoficjalnej. Okazuje się bowiem, że w 
przeciwieństwie do faktu otrzymywania 
emerytury czy zasiłku macierzyńskiego, 
urzędnik ma nikłe szanse, aby zweryfi-
kować deklarowaną chęć czy gotowość 
zatrudnienia się. W ten sposób do rejestru 
trafiają osoby, które nie są zainteresowane 

podjęciem pracy oraz pracujący na czarno. 
Szacuje się, że stanowią oni około 30 proc. 
rejestrowanego bezrobocia w Polsce. 

Dane, które otrzymujemy na temat 
bezrobocia, powinny być każdorazowo 
opatrzone informacją na temat źródła 
ich pochodzenia. BAEL mierzy wielkość 
zjawiska w rozumieniu ekonomicznym. 
Z kolei bezrobocie rejestrowane dotyczy 
przede wszystkim skali wydatków pono-
szonych przez państwo na rzecz świadczeń 
oraz usług przysługujących osobom, które 
uzyskały status osoby bezrobotnej. 

Czym jest bezrobocie? Jak interpreto-
wać dane, które otrzymujemy na ten temat? 
Czy bezrobotnym jest każdy, kto nie ma 
pracy? Kim są osoby jedynie pozornie 
bezrobotne? Odpowiedzi na te pytania 
znajdą Państwo w artykule „Co my wiemy 
o bezrobociu?”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

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
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Zarówno w Polsce, jak i w całej Euro-
pie wśród osób zasiadających w zarządach 
największych firm kobiety stanowią zdecy-
dowaną mniejszość. W radach nadzorczych 
największych europejskich spółek giełdowych 
panie zajmują 11 proc. miejsc. Wśród przed-
siębiorstw notowanych na giełdzie w War-
szawie wskaźnik ten wynosi niecałe 6 proc. 
Jednym ze sposobów na zwiększenie licz-
by kobiet wśród menedżerów najwyższego 
szczebla jest prawne zagwarantowanie paniom 
konkretnego odsetka miejsc w zarządach 
przedsiębiorstw. Regulacja taka nazywana jest 
systemem kwotowym. Jeśli udział obydwu 
płci jest równy, wówczas mówimy o parytecie. 

Pierwszym państwem na świecie, które wpro-
wadziło takie regulacje, była Norwegia. W 2003 
roku przyjęto ustawę gwarantującą Norweż-
kom przynajmniej 40 proc. miejsc w radach 
nadzorczych. Przepis ten dotyczy jednak tylko 
publicznych spółek akcyjnych.

W Polsce o parytetach mówi się na razie 
jedynie w kontekście polityki. W komisji 
sejmowej – po pierwszym czytaniu w izbie 
niższej polskiego parlamentu – trwają prace 
nad projektem ustawy gwarantującej paniom 
50 proc. miejsc na listach wyborczych. Projekt 
opisywanego aktu prawnego ma charakter oby-
watelski. Zwolennicy regulacji podkreślają, że 
takie rozwiązanie w sferze polityki może być 

zaczątkiem debaty na temat możliwości wpro-
wadzenia podobnych przepisów w biznesie.

Jakie korzyści wynikają ze zwiększania liczby 
kobiet na najwyższych stanowiskach kierowni-
czych? Które kraje na wzór Norwegii ustanowiły 
systemy kwotowe w biznesie? Czy Polacy popie-
rają wprowadzenie parytetu w polityce?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Pań-
stwo w artykule „Więcej kobiet na wysokich 
stanowiskach, czyli kilka słów o parytetach”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Co trzeba określić w umowie o praktykę?
Umowę o praktykę absolwencką pracodawca 

zawiera bezpośrednio z praktykantem. Powinny 
znaleźć się w niej w szczególności postanowie-
nia dotyczące: 

 rodzaju pracy, której wykonywanie ma 1. 
pozwolić na uzyskanie doświadczenia i na-
bycie umiejętności praktycznych; 
 okresu odbywania praktyki (maksymalnie 2. 
3 miesiące); 
 tygodniowego wymiaru czasu pracy w ra-3. 
mach praktyki; 
 wysokości miesięcznego świadczenia pie-4. 
niężnego za odbywanie praktyki, jeżeli ma 
być ona odbywana odpłatnie (maksymalnie 
dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, 
czyli w 2010 r. 2634 zł brutto).

 
Umowę z praktykantem wolno pracodawcy 

zawrzeć na okres nieprzekraczający 3 miesię-
cy; tyle maksymalnie może trwać u danego 
pracodawcy praktyka konkretnej osoby. Jeżeli 
więc pracodawca zawrze umowę na 3 miesiące, 
a po 2 miesiącach praktykant ją wypowie, może 
z nim znów zawrzeć umowę, ale już jedynie 
na miesiąc.

 
Bhp praktykanta 
Praktyka nie może dotyczyć wykonywania 

prac: 
szczególnie niebezpiecznych, • 
na wysokości, • 
w zamkniętych zbiornikach, • 
przy natryskiwaniu lub napylaniu powierzchni • 
wyrobami lakierowymi i in.

 Pracodawca musi zapewnić praktykantom 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czyli: 

przeszkolić ich w zakresie bhp, • 
zapewnić im – jeśli taka potrzeba wynika • 
z charakteru czynności wykonywanych w ra-
mach praktyk – odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej. 

Czas pracy praktykanta 
Czas pracy praktykanta nie powinien prze-

kraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygo-
dniowo ani być przedłużany ponad 48 godzin 
tygodniowo. Poza tym praktyka nie może być 
odbywana w niedziele i święta, w porze nocnej, 
a praktykantowi trzeba zapewnić 11-godzinny 
dobowy odpoczynek i 35-godzinny nieprzerwa-
ny odpoczynek tygodniowy.

Zakaz dyskryminacji wobec praktykanta 
Praktykanci nie mogą być również dyskrymi-

nowani, np. gdy wśród kandydatów na praktykan-
tów są osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, ko-
biety i mężczyźni mające jednakowe kwalifikacje 
(np. właśnie ukończyły ten sam kierunek studiów 
na tej samej uczelni), a pracodawca wybiera jedy-
nie osoby pełnosprawne lub mężczyzn, nie mając 
ku temu uzasadnienia w warunkach wykonywania 
pracy czy jej rodzaju, lub gdy przy takich samych 
warunkach odbywania praktyk pracodawca uma-
wia się z praktykantem na świadczenie wyższe niż 
z praktykantką, to dopuszcza się dyskryminacji! 

Rozwiązanie umowy o praktykę 
Umowa o praktykę absolwencką może zostać 

rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron: 

 w każdym czasie – jeśli praktyka jest nie-1. 
odpłatna lub 
 za 7-dniowym wypowiedzeniem – w przy-2. 
padku praktyki odpłatnej. 

Siedmiodniowy termin wypowiedzenia liczo-
ny jest w dniach kalendarzowych i upływa w ostat-
nim dniu, np. wypowiedzenie umowy o praktykę 
absolwencką złożone 4 czerwca 2010 r. spowoduje 
rozwiązanie tej umowy z dniem 11 czerwca 2010 r.  
Nie ma oczywiście przeszkód, aby rozstać się 
z praktykantem na mocy porozumienia stron.

 
Po praktyce, np. umowa na okres próbny 
Po zakończeniu praktyki można zatrudnić 

praktykanta na podstawie umowy o pracę i nie 
ma przeszkód, aby była to umowa na okres 
próbny. Jeżeli pracodawca nie przewiduje 
dalszego zatrudniania praktykanta, wówczas 
na wniosek praktykanta wydaje mu pisemne 
zaświadczenie o rodzaju pracy wykonywanej 
w ramach praktyk oraz umiejętnościach, jakie 
praktykant w tym czasie nabył. 

Bez dokumentacji osobowej 
Dla praktykantów nie trzeba zakładać akt 

osobowych czy prowadzić innej dokumentacji 
związanej z praktykami. Na całość dokumentacji 
związanej z odbyciem praktyki może składać się 
jedynie umowa o praktykę i zaświadczenie o jej 
odbyciu, ale może też znaleźć się w niej np. karta 
przydziału odzieży roboczej czy powierzenia 
sprzętu niezbędnego do wykonywania praktyk.

Źródło: www.kadryonline.pl

Kilka słów o parytetach 
Polska ustawa zasadnicza gwarantuje kobietom i mężczyznom równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym,  

społecznym i gospodarczym. Rzeczywistość – zwłaszcza w sferze biznesu – wygląda jednak inaczej.  
Charakterystyczna jest tendencja – im wyższe stanowiska, tym coraz mniej pań. 

Praktykant w firmie – co warto wiedzieć. Kto może być  
praktykantem? Jak zatrudnić absolwenta praktykanta?

Jeśli pracodawca chce uniknąć nadmiaru formalności, które związane są z zatrudnieniem stażysty (oraz niepewności, czy będą 
środki na sfinansowanie stażu), może zdecydować się na przyjęcie do pracy absolwenta, który ukończył co najmniej gimnazjum i w 

dniu rozpoczęcia praktyki nie skończył jeszcze 30 lat. Praktykantem może więc być absolwent liceum i aktualny student.
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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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