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Drożejący frank szwajcarski, kraje strefy euro na granicy 

bankructwa, obniżony rating Stanów Zjednoczonych, wahające 
się ceny złota – od kilku tygodni docierają do nas niepokojące 
informacje o kondycji światowej gospodarki. Na polskim rynku 
nieruchomości odnotowano rekordową podaż lokali mieszkal-
nych oraz nieznacznie słabnący popyt. Do tego dochodzą zmiany 
w programie „Rodzina na swoim”, które mogą przyczynić się do 
obniżenia liczby zawieranych transakcji. Czy to wszystko ozna-
cza, że zbliża się kolejny kryzys?

Obserwacje rynku nieruchomości w ostatnich latach uczą 
przede wszystkim jednego: nie należy panikować. Podejmowa-
nie gwałtownych decyzji, opartych na doniesieniach medialnych 
czy nieprecyzyjnych analizach rynku, jest najgorszym rozwią-
zaniem, na jakie można się zdecydować w tym niespokojnym 
czasie. Sytuacja, prędzej czy później, musi się ustabilizować, 
a wtedy najlepsze wyniki będą osiągać ci uczestnicy rynku, któ-
rzy nie poddali się zmiennym nastrojom.

Życzymy spokojnej lektury
Redakcja
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powierzchnie magazynowe



SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE � „SŁONECZNY ZAKĄTEK”

WAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
ul. Dobrego Pasterza 121, 31-416 Kraków, Tel. 12 418 78 80, 12 410 40 31

slonecznyzakatek@wako.com.pl, info@wako.com.pl
www.slonecznyzakatek.com.pl

Realizowana inwestycja mieszkaniowa „Słoneczny Zakątek” położona 

jest w Dzielnicy Dębniki przy ul. Rostworowskiego; ul. Ruczaj, 

w odległości 3 km od Wawelu, Starego Kazimierza i niecały 1 km od 

rekreacyjnych terenów Zakrzówka.

Atrakcyjność tego miejsca to doskonała komunikacja: połączenia 

autobusowe, od 2012 r tramwajowe oraz najlepsze tereny rekreacyjne 

Krakowa: Zakrzówek, Kopiec Kościuszki, Dolina rzeki Wilgi.

W bezpośrednim sąsiedztwie pełna infrastruktura usługowo- handlowa 

– sklepy, hipermarkety „TESCO”, „KAUFLAND” oraz szkoły i przedszkola.

Projektowana zabudowa nie koliduje z istniejącą zielenią. Na działce 

zaprojektowano trawniki, krzewy ozdobne, drzewa. Istniejącą zieleń 

wysoką włączono w układ urbanistyczny założenia. Od strony wschodniej 

zaprojektowano rekreacyjno – spacerowy klomb z ławeczkami będący 

częścią zamkniętą osiedla.

Prezentowany budynek to 6-kondygnacyjny wielomieszkaniowy obiekt 

(73 mieszkania) z podziemnymi garażami dla każdego mieszkania. 

Budynek posiada 2 klatki schodowe z 2 windami osobowymi 

obsługującymi również garaż podziemny. 

Na parterze zaprojektowano lokale usługowe o wysokiej kondygnacji 

3,5 m o powierzchni całkowitej 751 m2. Na poziomie -1 (kondygnacja 

podziemna), stanowiska parkingowe dla 80 samochodów.

Termin realizacji IV kwartał 2011 

U1A 256,67 m2 wolny

U1B 227,02 m2 sprzedany

U2 116,57 m2 wolny

U3 142,49 m2 wolny 



„Dom Hetmański” przy ul. Chodkiewicza 8
Powierzchnia: 112 m2, witryna od ul. Chodkiewicza

W ofercie znajduje się lokal usługowy zlokalizowany na parterze kamienicy 
„Dom Hetmański” z bezpośrednim dostępem z ul. Chodkiewicza. Kamienicę 
charakteryzuje wysoki standard wykończenia w oparciu o najwyższej 
jakości materiały budowlane. Inwestycja została uhonorowana główną 
nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku 2009”.

Lokal położony jest w centrum Krakowa w rejonie Ronda Grzegórzeckiego 
i tylko kilkadziesiąt metrów od ulicy o tej samej nazwie. Doskonała komunikacja 
oraz sąsiedztwo dużej galerii handlowej czynią z tej lokalizacji atrakcyjne 
miejsce dla wszelkiego rodzaju usług. W okolicy znajduje się również kompleks 
klinik uniwersyteckich przy ul. Kopernika co z kolei podnosi atrakcyjność  
ul. Chodkiewicza dla usług o charakterze medycznym np. gabinetów 
specjalistycznych, stomatologii i salonów odnowy biologicznej itp.

budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Okolica charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem zarówno 
w postaci wielu powstających budynków wielorodzinnych jak i mo-
dernizacji infrastruktury komunikacyjnej. O atrakcyjności lokali usłu-
gowych w wymienionych budynkach stanowi m.in. bezpośrednie 
sąsiedztwo jednej z głównych arterii Krakowa, czyli al. 29 Listopada, 
wobec czego w perspektywie najbliższych lat w okolicy przewiduje 
się wzrastające zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi takie jak: 
apteki, sklepy spożywcze, gabinety, zakłady fryzjerskie, salony ko-
smetyczne etc.

Przewiduje się, że do maja 2011 sprzedanych zostanie większość  
z 240 mieszkań w obu budynkach.

W ofercie, w każdym z dwóch budynków, znajdują się lokale o po-
wierzchni od 17  do 157 m2 z witrynami od al. 29 Listopada oraz 
podwójnymi wejściami. W każdym lokalu istnieje możliwość do-
wolnej jego aranżacji pod wymaganą funkcję usługi.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje ogólnodostępne miejsca 
parkingowe zlokalizowane wokół budynków. Pod budynkiem znajdują 
się garaże indywidualne.

Lokale w budynku 193 są gotowe i posiadają prawomocne pozwolenie 
na użytkowanie.

Lokale w budynku nr 191 będą gotowe: 
Klatka 1 – gotowe do odbioru
Klatka 2 – gotowe do odbioru

SPRZEDAŻ
LOKAL USŁUGOWY 

SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE 

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59



Lokale znajdują się w budynku nr 3 i 4:  
- lokal w budynku nr 4 – gotowy 
- lokal w budynku nr 3 – IV kwartał 2010 r. 

Lokale znajdujące się w budynku K:  
- termin oddania lokali w budynku K – IV kwartał 2011 r. 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Felińskiego, na nowym, prężnie 
rozwijającym się osiedlu w dzielnicy Prądnik Czerwony, w niewiel-
kiej odległości od Rynku Głównego – 5 km. Komunikacją miejską 
z łatwością i w krótkim czasie można dostać się do centrum Krakowa 
Obecnie na osiedlu zostało oddanych około 1200 lokali mieszkalnych. 
W kolejnym roku planujemy oddanie następnych 200 mieszkań.

Nasze plany na przyszłość to dalsza rozbudowa osiedla po wzglę-
dem zabudowy oraz infrastruktury, a inwestycje miejskie związane 
z rozbudowę sieci dróg będą miały znaczny wpływ na zwiększenie 
atrakcyjności osiedla.

Lokale usytuowane są na parterach w cztero-, pięciokondygnacyj-
nych budynkach powstających w technologii tradycyjnej. Każdy lokal 
posiada dwa oddzielne wejścia. Istnieje możliwość aranżacji wnętrza 
według potrzeb klienta. 

Lokale mogą być wykorzystane pod różnego typu działalność, między 
innymi na sklep, gabinet lekarski lub stomatologiczny, fitness, usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne, aptekę, biuro oraz inne instytucje. 

SPRZEDAŻ
LOKALE PRZY UL. FELIŃSKIEGO/AL. 29 LISTOPADA

BUDREM euro-invest
Biuro Sprzedaży: Os. Złotego Wieku 91, 31-618 Kraków

tel. 12 648 00 14, 649 98 73, fax 12 397 31 81
www.budrem.pl, info@budrem.pl, www.euro-invest.info.pl



SPRZEDAŻ
Inwestor Wileńska Nokturn Sp. z o.o.

Biuro sprzedaży: Plac na Groblach  21, II piętro
Tel. 794-900-909, 693-422-809

www.wilenska4.pl, biuro@grupanokturn.pl

Oferujemy Państwu lokale usługowe usytuowane na parterze budynku 
wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 4. 

Znakomita lokalizacja tej inwestycji w sąsiedztwie al. 29 Listopada,  
Uniwersytetu Rolniczego i osiedli mieszkaniowych sprawia, że stanowią 
one ciekawą propozycję inwestycyjną. 

Termin oddania lokali to IV kwartał tego roku. 

Obecnie proponujemy 1 lokal  
o powierzchni 61 m2

CMYK: 75 64 53 44 

CMYK: 15 53 100 2

CMYK: 79 53 0 0

Oferujemy Państwu lokale użytkowe w nowej inwestycji  
przy ul. Bocheńskiej 5. 
Termin zakończenia inwestycji: I kwartał 2012 r.
Budynek położony jest w historycznej dzielnicy Kraków Kazimierz 
u zbiegu Pl. Wolnica i ul. Bocheńskiej, tuż przy Bulwarach Wiślanych.
Obok powstających 23 mieszkań, na poziomie parteru i piwnic oddajemy 
do Państwa dyspozycji lokale użytkowe o powierzchni od 22,52 m kw. 
do 179,69 m kw., z przeznaczeniem na dowolną działalność usługową.
Lokale zostały zaprojektowane w sposób nieograniczający ich 
funkcjonalnego przeznaczenia, posiadają witryny bezpośrednio od ul. 
Bocheńskiej oraz możliwość dowolnej aranżacji wnętrza.

SPRZEDAŻ
LOKALE UŻYTKOWE PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ 5

BOCHEŃSKA 5
Tel.: 12 423 20 33, kom. 664 009 301

e-mail: m.hryniow@fhm.com.pl
www.fhm.pl



SPRZEDAŻ/WYNAJEM 

Remin Sp. z o.o.
ul. Skawińska 13 Kraków

Tel. 608 631 059, (12) 421 34 54 , (12) 421 31 84 
e-mail: biuro@remin.net.pl

 www.remin.net.pl, www.remin.gratka.pl

INWESTYCJA PRZY UL. RADZIKOWSKIEGO 47 W KRAKOWIE 

Nowoczesne lokale handlowo – usługowe 
oraz biurowe w dobrej lokalizacji

ponadczasowa architektura biurowca
wysoka jakość materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz
 powierzchnie umożliwiające swobodny podział w zależności od indywi-
dualnych potrzeb Najemców
łatwy dojazd
garaż podziemny z miejscami postojowymi 
klimatyzacja, podwieszone sufity, możliwość dowolnej aranżacji wnętrz
nowoczesna szybkobieżna widna
 elewacja wykonana z elementów szkła aluminium oraz kamienia na-
turalnego
na parterze lokale usługowe z witrynami 

Oferujemy lokale do wynajęcia lub sprzedaży !
Planowany termin oddania inwestycji IV kw. 2011/ I kw. 2012

ZAKOŃCZONA INWESTYCJA PRZY UL. SKAWIŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE

Do sprzedaży ostatnie wolne apartamenty !!!

Powierzchnia apartamentów od 40 m2 do 148 m2, z górnych kondygnacji 
widok na Wawel !!!

Do wynajęcia lokal frontowy – do wejścia w wysokim standardzie 
czynsz 3 000 zł/ mies. netto + VAT 

Nie czekaj! Zadzwoń i umów się na wizytę dziś! 
12 421 34 54; 12 421 31 84 



SPRZEDAŻ/WYNAJEM
BIURA, MAGAZYNY, HALE, LOKALE UŻYTKOWE

PBiOT „FRONTON” Sp. z o.o.
Ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków
tel. +48 12 630 17 46, 630 17 47

fax +48 12 630 17 49, www.fronton.pl

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. KAMIENNA 19

Wysokiej klasy budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany  
w centrum miasta.
Znakomita lokalizacja obiektu umożliwia szybkie połączenie ze wszystkimi 
środkami transportu. Lokale są usytuowane w ekspozycyjnej części 
budynku.
Dostępne do wynajęcia metraże od 30 m2, z możliwością łączenia 
powierzchni.
Termin realizacji grudzień 2011 r.

PODGÓRZE, UL. MAGAZYNOWA 3
(wjazd od ul. Półłanki )

Zrealizowany kompleks biurowy z halami produkcyjnymi i magazynowymi 
do wynajęcia.
Inwestycja posiada dostęp do bocznicy kolejowej, bardzo dobrą 
komunikację z wyjazdem na autostradę A4.
Teren ogrodzony, monitorowany i dozorowany 24h.

CENTRUM ZABIERZOWA, UL. LEŚNA 2A 

Istniejący budynek wielorodzinny z nowocześnie zaprojektowanymi 
lokalami w części parterowej.
Dostępne metraże do zakupu lub wynajęcia 140 m2 i 150 m2 z możliwością 
połączenia.
Dla osób zainteresowanych zakupem istnieje możliwość spłaty ratalnej na 
dogodnych warunkach.

GROTA ROWECKIEGO 49A – CENTRUM OS. RUCZAJ

Lokal do sprzedaży o powierzchni 9 m2,  
usytuowany w centrum dużego osiedla.
Duże witryny zewnętrzne wychodzące na ciąg pieszy.
Atrakcyjna cena z możliwością spłaty ratalnej.

CENTRUM OS. GRZEGÓRZKI, AL. POKOJU/FABRYCZNA

Lokal użytkowy do wynajęcia o powierzchni 67 m2.
Lokal położony na parterze w części usługowej budynku 
wielorodzinnego na jednym z największych osiedli Krakowa. 
 



DO WYNAJĘCIA 
POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA W MORAWICY 
1 300 M2 DO 12 500 M2

-  podstawową jednostką konstrukcyjną z własnym dokiem/bramą zała-
dunkową jest moduł o szerokości 24 m, długości 55 m, wysokości 
składowania 9,5 m

- moduły biurowe o powierzchni 300 m2
- minimalna powierzchnia najmu to 1300 m2
- droga dojazdowa dostosowana do ruchu kołowego ciężkimi pojazdami
-  posadzki hali magazynowej przystosowane są do obciążeń 5000 kg/m2

www.witeklogisticairport.com 

DO WYNAJĘCIA  
LOKAL UŻYTKOWY, W NOWO WYBUDOWANYM  
BUDYNKU BIUROWYM KLASY A W POBLIŻU RONDA MOGILSKIEGO

- powierzchnia: 110 m2
- parter, bezpośrednie wejście z ulicy
- wewnętrzny parking
- garaż podziemny
- 2 zaplecza sanitarne
- klimatyzacja
- witryna na całej długości wynajmowanej powierzchni
- możliwość dowolnego zaaranżowania przestrzeni
 
W pobliżu znajdują się: Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy, Urząd Miasta,  
Prokuratura Okręgowa, apteka, hotel Chopin

 DO SPRZEDANIA wysokiej klasy hotel w Modlniczce

- hotel stoi na działce 20 a
- powierzchnia hotelu: 920 m2
- 3 kondygnacje + poddasze użytkowe
- 28 pokoi (każdy ma własne zaplecze sanitarne)
- w pełni wyposażony
- budynek strzeżony
- stacja uzdatniania wody
- kotłownia
- klimatyzowane sale + antresola
- budynek przystosowany dla niepełnosprawnych
- parking (kostka brukowa)

WYNAJEM/SPRZEDAŻ
Kancelaria Prawna Nieruchomości

30-133 Kraków, ul. J. Lea 141
tel. (+48) 505 027 671

e-mail: biuro@kpn.nieruchomosci.pl



Alodia Nieruchomości
Piotr Batko

Tel: 606 402 702
e-mail: piotrbatko@alodia.eu

WYNAJEM LOKALI USŁUGOWYCH
PROJEKT: GARDEN RESIDENCE

Lokalizacja: Kraków, ul. Przemysłowa 4

Zalety:

 ok. 1200 mieszkańców

 Centrum fitness

 Różnorodność modułów

 sąsiedztwo prywatnej szkoły wyższej oraz budynku biurowego

Powierzchnia Pasażu netto: 1.644 m2

Wielkość Lokali:  18 Lokali 34 m2 do 166 m2 
możliwość łączenia modułów

Czynsz Najmu: W zależności od wielkości i lokalizacji lokalu.

Opłata Eksploatacyjna: 7 PLN m2/miesięcznie

Czynsz Parking Naziemny: Bezpłatny dla gości

Okres Najmu: Min 5 lat

Wykończenie:  Stan surowy zamknięty, doprowadzone instalacje. 
Wydzielone pomieszczenie socjalne.

fragment elewacji od Ziemianka



ul. Wrocławska 43A, Kraków
tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33 

biuro@tetnowski.pl

WYNAJEM 
LOKALE USŁUGOWE 

Oferujemy Państwu lokale usługowe o pow. ok. 40 m2 i ok. 100 m2 
w standardzie deweloperskim w Lea Residence przy ul. Lea w Krakowie. 
Lokal usługowy o pow. ok. 100 m2 – 6000 zł + VAT/m-c 
Lokal usługowy o pow. ok. 40 m2 – 2600 zł + VAT/m-c 
Serdecznie zapraszamy do oglądania lokali od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9:00 do 18:00. 
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z biurem sprzedaży 
012/630-99-11 lub 012/630-99-33. 

Elite Properties Sp. z o.o.
ul. Szlak 50/320 (III piętro), 31-153 Kraków

tel. (12) 430-22-84
biuro@eliteproperties.pl 

WYNAJEM
LOKALE KOMERCYJNE I UŻYTKOWE

LOKALE KOMERCYJNE – STARE MIASTO
1.  Stare Miasto: 150 m2, cena: 11 000 PLN 

piwnica, 50 m od Rynku Głównego, BEZ ODSTĘPNEGO
2.  Kazimierz: pow.: 205 m2, cena: 11 000 PLN 

lokal gastronomiczny do odstąpienia
3.  Stare Miasto: pow.: 22 m2, cena: 1 000 EUR 

lokal handlowy
4.  Stare Miasto: pow.: 400 m2, cena: 25 000 PLN 

funkcjonująca restauracja, BEZ ODSTĘPNEGO!

KAMIENICE NA SPRZEDAŻ
1.  Stare Miasto, ul. Asnyka: pow.: 830 m2, cena: 8 000 000 PLN;  

czterokondygnacyjna kamienica po remoncie
2.  ok. ul. Kazimierza Wielkiego: pow.: 1250 m2,cena: 5 500 000 PLN, 

Kamienica do remontu
3.  Stare Miasto : pow.: 460 m2, cena: 1 100 000 EUR 

Do sprzedaży: udział 2/3
4.  Mały Rynek: pow.: 1050 m2, cena: 9 500 000 PLN 

Kamienica do remontu

WIĘCEJ OFERT NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.eliteproperties.pl

TREI Real Estate Poland Sp. z o.o. 
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

Tel. (22) 522 24 81 
e-mail: jlukasiewicz@treirealestate.com

WYNAJEM
OBIEKTY HANDLOWE

OBIEKTY HANDLOWE DO WYNAJĘCIA OD ZARAZ:

Drawsko Pomorskie, ul. Toruńska 4 (pow. użytkowa ok. 1.250 m2)
Lesko, ul. Objazdowa 8b (pow. użytkowa ok. 1.241 m2)
Łask, ul. Bieszczadzka 4 (pow. użytkowa ok. 1.043 m2)
Myszków, ul. Kopernika 6 (pow. użytkowa ok. 894 m2)
Niepołomice, ul. Akacjowa 8g (pow. użytkowa ok. 1.118 m2)
Rybnik, ul. Sybiraków 7 (pow. użytkowa ok. 1.532 m2)
Starachowice, ul. Radomska 43 (pow. użytkowa ok. 1.007 m2)
Szprotawa, ul. Henrykowska 5 (pow. użytkowa ok. 1.132 m2)
Tomaszów Lubelski, ul. Zamojska 39 (pow. użytkowa ok. 1.094 m2)
Włocławek, ul. Zielony Rynek 5 (pow. użytkowa ok. 2.070 m2)
Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 14 (pow. użytkowa ok. 1.780 m2)



Kontakt: 665 602 080, e-mail: m.bros@helios.biz.pl

HELIOS INVESTMENT Sp. z o.o. sprzeda lub wynajmie lokal biurowy zlokalizowany w ścisłym 
centrum Katowic, położony na pierwszym piętrze w pięknie odrestaurowanej trzypiętrowej 
kamienicy.

Składa się m.in. z czterech dużych pomieszczeń biurowych ozdobionych sztukaterią (w jednym 
z pomieszczeń znajduje się piękny, zdobiony piec kaflowy), aneksu kuchennego, dwóch łazienek 
oraz dwóch balkonów.

Lokal jest po generalnym remoncie, z nowymi instalacjami, nową podłogą o najwyższej klasie 
odporności na ścieralność. W lokalu zostały położone nowe gładzie ścienne. Ogrzewanie 
centralne miejskie. Dodatkowo lokal wyposażony w klima�zacje oraz ogrzewanie podłogowe. 
Na podwórzu można parkować samochód.

Lokal usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Katowickiego. Idealny pod kancelarię 
prawną lub firmę, która szuka lokalu na siedzibę, pracownię lub działalność gospodarczą.

Jedyny taki lokal 
                      w Katowicach



Centrum, 29 listopada ok. BP 
33 m2, możliwość podziału na 2 pokoje

165 000 zł

Olsza , Celarowska okolice 
19 m2, garsoniera z osobną kuchnią

150 000 zł

Kazimierz , Dietla 
33 m2, 2 oddzielne pokoje, 1 piętro, do remontu

261 000 zł

Kazimierz, Skawińska
54 m2, 2 pokoje, różne mieszkania

Cena do 480 000 zł

Śródmieście, Sądowa
50 m2, 2 pokoje po remoncie

385 000 zł

Łobzów, Chocimska 
59 m2, 3 pokoje, 1 p.

450 000 zł

Wola Justowska, Niezapominajek
84 m2, 3 pokoje, balkon

499 000 zł

Wola Justowska, Zakamycze
200 m2, bliźniak z garażem

Ceny od 750 000 zł

Dębiki, ok. Sodowej
150 m2, dom wolnostojący, działka 4 a

1 250 000 zł

ZIELONKI,  
centrum,  

domy wolnostojące, 
pow. od 100 - 120 m2, 
działki od 3 a - 5 a.

Cena od 539 000 zł

SUŁKÓW,  
domy w zabudowie 

szeregowej  
pow. 120 m2,  

działki 4 a,  
stan developerski 
Cena 377 000 zł 

LIBERTÓW 
mieszkania 3 i 4 

pok., garaż, ogródek 
lub pomieszczenie 

gospodarcze 
w cenie.  

Inwestycja 
zrealizowana.  

Ceny od 4000 zł/m2.

STARE MIASTO, 
SAREGO,  

pow. od 20 m2, 
mieszkania 
do remontu 

z możliwością 
wyremontowania. 
Cena 175 000 zł

Biuro Nieruchomości AURUMHOUSE
31-060 Kraków, Plac Wolnica 9/5

tel. 012 430 01 07, kom. 513 177 166







 lokalizacja w samym sercu dzielnicy 
uzdrowiskowej Kołobrzegu
 odległość niespełna 150 metrów  
od plaży
 bezpośrednie sąsiedztwo 
zabytkowego parku nadmorskiego 
im. Stefana Żeromskiego

Apartament sprzedawany wraz 
z potwierdzonymi rezerwacjami  

na obecny rok.

 przytulny, zaciszny i kameralny 
apartament o powierzchni 41 m2

 wyjątkowo urządzone wnętrze 
łączy cechy salonu, sypialni 
i kompleksowo wyposażonego 
aneksu kuchennego
 unikalne, indywidualnie dopasowane 
meble czynią to miejsce 
niepowtarzalnym
 własna loggia, będąca idealnym 
miejscem do oglądania zachodów 
słońca

HELIOS INVESTMENT SP. Z O.O. SPRZEDA NAJWYŻSZEJ KLASY 
APARTAMENT W PROSPERUJĄCYM Z WIELKIM POWODZENIEM 

HOTELU     SPA&WELLNESS.

Więcej informacji pod numerem:  
tel. 665 602 080, e-mail: m.bros@helios.biz.pl





CO ZYSKUJESZ  
WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI   

 Oszczędność czasu, 
bezpieczeństwo i wygodę.

 Prezentację oferty w serwisie 
www.eliteproperites.pl.

 Promocję oferty we 
wszystkich internetowych 

portalach nieruchomościowych 
(np. krn.pl, gratka.pl, 

dominium.pl, nportal.pl).

 Reprezentacja naszych 
doświadczonych 

doradców nieruchomości, 
dysponujących  wysokim 

stopniem komunikatywności, 
znajomością rynku 
i przepisów prawa.

 Gwarancję, że w ciągu  
24 godzin od przyjęcia  

oferty udostępniamy ją 
w programie MLS,  

co oznacza, że otrzymały 
ją wszytkie pośrednictwa 

działające w tym systemie.

 Regularne informacje 
o przebiegu postępów 
procesu pośrednictwa 

w sprzedażyi najmie.

MIESZKANIA WYNAJEM

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja: Czyżyny, al. Jana Pawła II
powierzchnia: 48 m2

liczba pokoi: 2
cena: 1 900 PLN

lokalizacja:  Stare Miasto, ul. Ludwinowska
powierzchnia: 110 m2

liczba pokoi: 4
cena: 9000 PLN

lokalizacja: Stare Miasto, ul. Krupnicza
powierzchnia: 120 m2

liczba pokoi: 3
cena: 9000 PLN 

lokalizacja: Krowodrza, Kołowa
powierzchnia: 67m2

liczba pokoi: 3
cena: 800 000 PLN 

lokalizacja: Korzeniowskiego / Wola 
Justowska
powierzchnia: 68 m2

liczba pokoi: 2
cena: 900 000 PLN

lokalizacja: Krowodrza, ul. Kazimierza 
Wielkiego
powierzchnia: 110 m2

liczba pokoi: 4
cena: 1 350 000 PLN

lokalizacja: ok. Korzeniowskiego / Wola 
Justowska 
powierzchnia: 240 m2

liczba pokoi: 6
cena: 1 980 000 PLN

lokalizacja: ok. Krańcowej / Wola 
Gustowska
Powierzchnia: 250 m2

Liczba pokoi: 7
Cena: 3 000 000 PLN

lokalizacja: Borek Fałęcki, ul. Zakopiańska
powierzchnia: 600 m2

liczba pokoi: 5
cena: 3 290 000 PLN

lokalizacja: Kraków, ul. Ho�mana
powierzchnia: 10 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 1 500 000 PLN

lokalizacja: Kraków,  Żabiniec
powierzchnia: 14 a
przeznaczenie: handel-usługi
cena: 980 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Wola Justowska
powierzchnia: 39 a
przeznaczenie: bud. wielorodzinne
cena: 3 120 000 PLN

DZIAŁKI SPRZEDAŻ

lokalizacja: Podgórze, ul. Kalwaryjska
powierzchnia: 48 m2
przeznaczenie: handlowo-usługowy
cena:  4 300 PLN

lokalizacja: Śródmieście, ul. Mogilska
powierzchnia: 230 m2
przeznaczenie: handlowo-usługowy
cena: 23 000 PLN

lokalizacja: Stare Miasto, ok. Rynku Gł.
powierzchnia: 140 m2
przeznaczenie: pub, klub muzyczny
cena: 11 000 PLN

LOKALE WYNAJEM

KONTAKT Z NAMI:
 Zapraszamy  

do naszego biura:
ul. Szlak 50/320 

(budynek Angel City)
31-153 Kraków

 
Godziny otwarcia:

Pn – Pt: 9.00 – 20.00
Sobota:10.00 – 14.00

 
Telefon: +48 12 430 22 84 

Fax: +48 12 430 22 84 
E-mail: biuro@eliteproperties.pl

tel. 12 430 22 84

LEADER IN PREMIUM 
MARKET

IN KRAKOW

www.eliteproperties.pl



TWOJE MIESZKANIE W CENTRUM KRAKOWABARDZO DOBRA LOKALIZACJA 
al. Słowackiego 6 (10 min od Rynku Głównego)

Na sprzedaż lokale 2- 3-pokojowe, 
wykończone w stanie deweloperskim.
Zrewitalizowana kamienica z windą.
Ostatnie mieszkania  
powierzchnie 55 m2 oraz 90 m2 

Cena 7500 zł/m2
Sprawdź nas – zamieszkaj na próbę 
Wynajmij i zdecyduj o zakupie

TEL. 509 947 387, 61 822 40 62    VZINWESTYCJE@WP.PL    WWW.VZINWESTYCJE.PL



ul. Królewska 7, 30-045 Kraków
tel./fax + 48 12 634 51 09

kom. 513 957 634

wgn@wgn.krakow.pl
www.wgn.krakow.pl

W samym Centrum Krakowa,  

 
 

APARTAMENTY 
od 40,04 m2 do 128,25 m2

KRAKÓW WOLA JUSTOWSKA,  KRAKÓW, OK. UL. TYNIECKIEJ,  KRAKÓW,  





nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615



���������	������������	��	����������	�������
���	�����������������	������������

������������ �!������
���������"�"#$��#$

�����%&��'�	�&�

���������������	���������������������������������������������
��������

�������������������(��&����

����� ��!"�����"�����"�"#$��#$���� �!������

��������	��������	�����

��� �	!�����������"��	���!#$���

�)*+,-�.��*
%�&�%�'�&��()�(���*�����%+���,%)'�&()-�./0�1�*���)��23�

������������������-�'�(�����
��*�'()�����(�4��56�7

/0�1��0+2.�
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333



Archiwum ofert z rynku wtórnego dostępne na stronie www.dwutygodnik.krn.pl



Czekamy na Wasze opinie: redakcja@krn.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE

Kraków, ul. Kordiana
Kurdwanów, 50 m2 (pow. całkowita 98 m2). Mieszkanie składa się z dużej jasnej 
kuchni połączonej z jadalnią, łazienki, salonu, sypialni i pokoju. Na podłogach flizy 
i drewno. Indywidualny system ogrzewania – nowy piec dwufunkcyjny z zamkniętą 
komorą spalania. Niski czynsz – naliczany od powierzchni użytkowej.

Cena 360.000 zł
Tel. 530-775-118, e-mail: anetkost@yahoo.com

Kraków, Kozłówek
38 m2, III p./IV p., dwupokojowe z jasną kuchnią, kompletnie umeblowane.

Cena 259.000 zł
Tel. 668-645-896, e-mail: azwalinska@yahoo.com

Kraków, ul. Kraszewskiego
Salwator, 40 m2, nowe, wykończone, urządzone mieszkanie w nowym budynku 
z cichobieżną windą.

Cena 400.000 zł
Tel. 512-513-357, e-mail: joanidis@interia.pl

Kraków, ul. Lenartowicza
86,5 m2, mieszkanie własnościowe w kamienicy. Wyposażona kuchnia z balko-
nem do ogrodu, nowy dębowy parkiet. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,85 m. 
Mieszkanie jest w dobrym stanie, wymaga jedynie odświeżenia.

Cena 950.000 zł
Tel. 606-194-196, e-mail: cison@poczta.fm

Kraków, ul. Lipińskiego
57 m2, II p./IV p. w bloku z 2001 r. Dwie sypialnie, duży salon z aneksem 
kuchennym, niewielki balkon. Mieszkanie jest zadbane i starannie utrzymane. 
Sprzedawane bez mebli (poza zabudową na stałe). Do mieszkania można doku-
pić miejsce postojowe w hali garażowej pod blokiem wraz z komórką lokatorską 
(osobna księga wieczysta).

Cena 410.000 zł
Tel. 693-664-324, e-mail: grzegorzbaster@lama.net.pl

Kraków, ul. Łokietka
59 m2, superkomfortowe mieszkanie z balkonem, spokojna okolica. Czynsz 200 zł, 
balkon, w cenie miejsce postojowe.

Cena 420.000 zł
Tel. 500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

Kraków, ul. Marchołta
Śródmieście, 51,1 m2, VI p., dwupokojowe, w stanie deweloperskim. Zlokalizo-
wane w pobliżu Parku Wodnego, Multikina, CH Krokus oraz OBI. Dostępne od 
zaraz. Miejsce postojowe na ogrodzonym terenie w cenie 5000 zł

Cena 339.000 zł
Tel. 691-408-885, e-mail: aogarek@gmail.com

Kraków, ul. Miłkowskiego
80 m2, dwupoziomowe.

Cena 490.000 zł
Tel. 514-447-742

Kraków, ul. Niezapominajek
45 m2, I p., dwupokojowe z aneksem kuchennym i balkonem (6 m2) w dwupię-

SPRZEDAŻ

MIESZKANIA

Kraków, al. 29 Listopada
44 m2, II p./IV p. w ocieplonym budynku z cegły z lat 60. Dwa oddzielne pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z wc i prysznicem, mały balkon, piwnica. Mieszkanie 
jasne, ciepłe, przytulne i ustawne. Mieszkanie po remoncie 5 lat temu, okna 
PCV, panele, wykładzina dywanowa, terakota, nowa kabina prysznicowa, kuchnia 
umeblowana, bez sprzętu AGD. Ogrzewanie z sieci miejskiej, ciepła woda z piecyka 
gazowego. Doskonała lokalizacja pod względem komunikacyjnym i dostępu do 
wszelkiej infrastruktury.

Cena 330.000 zł
Tel. 609-224-623, e-mail: ewa.szew@gmail.com

Kraków, ul. Bociana
53 m2, IV p./VI p., stan deweloperski, blok z 2009 roku. Mieszkanie składa się 
z dużego pokoju (24 m2), sypialni (10,3 m2), oddzielnej jasnej kuchni (7,6 m2), 
łazienki (4,5 m2), przedpokoju (7 m2) oraz balkonu (7 m2). Drzwi zewnętrze 
antywłamaniowe. Doskonała lokalizacja umożliwia łatwy i szybki dojazd do 
centrum. Istnieje możliwość dokupienia miejsce parkingowego w garażu pod-
ziemnym (30.000 zł).

Cena 364.000 zł do negocjacji
Tel. 602-697-359, e-mail: trader25@wp.pl 

Kraków, ul. Bujwida
51 m2, I p. w wyremontowanej kamienicy. Apartament jednopokojowy (z opcją 
przerobienia na dwupokojowe), blisko klinik Collegium Medicum UJ, przynależna 
piwnica. Spokojna okolica niedaleko od centrum miasta.

Cena 388.000 zł
Tel. 662-221-621, e-mail: bujwida732@gmail.com 

Kraków, ul. Dobrego Pasterza
48 m2, parter/III p., salon otwarty na kuchnię, sypialnia balkon (14 m2). Wszystkie 
okna wychodzą na ogród. Mieszkanie z garażem.

Cena 399.000 zł
Tel. 691-546-220

Kraków, ul. Jerzmanowskiego
43,4 m2, V p./X p., dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką, dużą loggią i przy-
należną piwnicą. W pobliżu: szkoła, sklepy, plac targowy, przychodnia, kościół, 
przed blokiem plac zabaw, dużo zieleni.

Cena 239.000 zł
Tel. 501-650-350 

 e-mail: mietniow@interia.pl

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl



Kraków, ul. Skarbińskiego
45,6 m2, IX p./X p., jasny salon z aneksem kuchennym, 2 nieprzechodnie pokoje, 
łazienka oraz niewielki przedpokój. Urządzone jest nowocześnie, do wejścia po 
odświeżeniu. Na wyposażeniu mieszkania zostają meble kuchenne (solidne, wy-
konywane na wymiar) i lodówka Amica. Blok został ocieplony w 2010 r., w 2011 r. 
planowane jest jego ogrodzenie, a w 2012 – malowanie klatki schodowej.

Cena 368.000 zł
Tel. 535-320-222, e-mail: jacek_roch@interia.pl 

Kraków, ul. Sodowa
69 m2, trzypokojowe z przynależnym ogródkiem, zlokalizowane na zamkniętym 
osiedlu nieopodal kampusu UJ oraz Zakrzówka. Osiedle położone jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie łąk i zieleni. Mieszkanie wykończone w stylu nowoczesnym, bardzo 
funkcjonalne i przestrzenne. Kuchnia jest wyposażona w pełne AGD klasy A. Miejsce 
parkingowe umiejscowione przed ogródkiem w cenie 15.000 zł (osobna KW).

Cena 520.000 zł
Tel. 605-416-238, e-mail: kexick@vp.pl 

Kraków, ul. Szablowskiego
77 m2, komfortowy apartament czteropokojowy w budynku „Podkowa Królew-
ska”. Łazienka i kuchnia komfortowo wyposażone. Wystawa okien na wschód 
i zachód z przepięknym widokiem na tereny zielone oraz Las Wolski. Możliwość 
zakupu miejsca postojowego dla 2 samochodów w garażu podziemnym wraz 
z pomieszczeniem gospodarczym.

Cena 655.000 zł
Tel. 602-109-315, e-mail: kupiecjan@vp.pl

Kraków, ul. Tatarska
120 m2, ekskluzywny apartament po generalnym remoncie w 2005 r. W cenie 
pełne umeblowanie projektowane indywidualnie.

Cena 972.000 zł
Tel. 512-288-516, e-mail: m.kot@mpictures.pl

Kraków, ul. Wielicka
132 m2, 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, WC, przedpokój, kominek, schody. Ja-
sne, przestronne i ustawne mieszkanie dwupoziomowe dla dwóch rodzin lub 
pod wynajem dla studentów. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe z założoną 
księgą hipoteczną, wykończone w wysokim standardzie (w 2001 r.), gotowe do 
zamieszkania.

Cena 699.000 zł
Tel. 606-953-318, e-mail: stanislaw.lenczowski@interia.pl

Tarnów
centrum (górna Lwowska), blok z cegły, 42 m2, dwa pokoje, duża kuchnia, 
łazienka po remoncie. Wszystkie okna na południe, oryginalny parkiet bardzo 
dobrze utrzymany, zestaw kuchenny zostawiam gratis. Samodzielne ogrzewanie 
gazowe (możliwość wpięcia do miejskiej sieci)

Cena 170.000 zł 
Tel. 668-029-047

DOMY

Bochnia
220 m2, działka 5,5 a, spokojna okolica. Możliwość zamiany na mieszkanie 
w Krakowie. Więcej informacji na http://mieszkanie2.blox.pl/html

Cena 620.000 zł
Tel. 603-468-377, e-mail: agatakna@gmail.com

trowym budynku z 2005 r. Drzwi antywłamaniowe, 2 szafy komandor, kompletnie 
umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD. W cenie garaż.

Cena 420.000 zł
Tel. 604-082-228

Kraków, ul. Okulickiego
46,4 m2, III p., stan deweloperski, balkon, ekspozycja pn-pd. W bloku jest winda, 
w okolicy liczne sklepy i punkty usługowe oraz MPK.

Cena 251.000 zł
Tel. 607-733-285

Kraków, Olsza II
38 m2, dwupokojowe z jasną kuchnią, loggią i piwnicą. Nowe okna PCV, ekspo-
zycja wsch.-zach. Spokojna okolica, idealna lokalizacja dla studentów (blisko 
kilka uczelni).

Cena do uzgodnienia
Tel. 798-351-904

Kraków, ul. Radzikowskiego
58 m2, IV p./V p., trzypokojowe. Mieszkanie w stanie deweloperskim na nowym, 
pięknym osiedlu. Dobry dojazd. Odbiór mieszkania – grudzień 2011, sprzedaż 
na zasadzie cesji.

Cena 365.000 zł (miejsce postojowe 30.000 zł)
Tel. 503-588-377, e-mail: flat.krakow@gmail.com

Kraków, Salwator
70 m2, wysoki parter, lokal mieszkalno-usługowy, suteryny 110 m2 (do częścio-
wego remontu).

Cena 1.300.000 zł do negocjacji
Tel. 12-427-15-36, e-mail: bozenka600@poczta.onet.pl

Dom 
w Przybysławicach  

gm. Zielonki 
Powierzchnia użytkowa 195 m kw.,  
3 kondygnacje, działka o pow. 15 a.

Ok. 120 m od przystanku MPK i busów Kraków – 
Skała. Dom posiada 6 pokoi, 2 kuchnie, spiżarkę,  
3 łazienki,  garderobę i garaż o pow. 22 m kw.
Starannie utrzymany, ogrzewanie gazowe 
i kolektory słoneczne, kominek z rozprowadzeniem 
ogrzewania do pokoi. Działka zagospodarowana, 
z drzewami iglastymi, krzewami  ozdobnymi, 
cała trwale ogrodzona, podjazd i podwórko 
wybrukowane.

Informacje pod nr 603 637 609
Kwota 900 tys. do negocjacji.

 



ok. Ciężkowic i Bobowej, Siedliska
130 m2, działka 30 a. Komfortowy dom drewniany (dworek) z pięknym kamien-
nym tarasem. Parter (90 m2): pokój gościnny z kuchnią, spiżarnia, 2 sypialnie, 
łazienka, duży holl z garderobą, wiatrołap z pom. gospod. Poddasze (40 m2) do 
adaptacji. Działka widokowa, zagospodarowana, z budynkiem gospod. i stodołą 
i garażem. Możliwość dokupienia działki bud.-rol. (50 a) w cenie 49.000 zł

Cena 340.000 zł
Tel. 668-318-877

gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, Tropiszów
270 m2, działka 16 a, ogrodzona i obsadzona drzewami i tujami, na działce 
oczyszczalnia ścieków.

Cena 899.000 zł
Tel. 602-631-038, e-mail: mariuszmkm@go2.pl

ok. Krakowa, Szczyglice
143 m2, działka 0,03 a. Do sprzedania (bezpośrednio) apartament (bliźniak 
z garażem) w stanie deweloperskim. Doskonała lokalizacja.

Cena 670.000 zł
Tel. 691-524-493, e-mail: artursarna@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Homolacsa
270 m2, działka 2,5 a, nowy dom w stanie deweloperskim. Trzy poziomy miesz-
kalne, możliwość wydzielenia jednego lub więcej mieszkań. Dojazd asfaltowy 
z dwóch stron.

Cena 860.000 zł
Tel. 607-647-525, e-mail: alina.pabisek@interia.pl 

Kraków, Podgórze
200 m2, działka 4 a, atrakcyjny, dopracowany w najmniejszych szczegółach dom. 
W pełni wyposażony i urządzony. Dom został wybudowany pod koniec lat 90., 
w bieżącym roku przeszedł gruntowny remont wnętrza, jest w stanie idealnym.

Cena 1.190.000 zł
Tel. 506-800-366, e-mail: k.wasowicz@interia.eu

ok. Łapanowa, Kamionna
180 m2 z garażem, działka 24,7 a, nowy dom do zamieszkania, wykończony 
w 80 proc.

Cena 360.000 zł
Tel. 606-388-071

Michałowice-Komora
222 m2, nowy luksusowy dom do zamieszkania (umeblowany) z pięknym, ka-
skadowym ogrodem. W rozliczeniu możliwe mieszkanie.

Cena 850.000 zł
Tel. 603-963-176, 12-357-14-89

Mogilany
163 m2, działka 28 a, dom jednorodzinny położony na widokowej, prostokątnej, 
nieogrodzonej, nachylonej w stronę południową działce. Zbudowany w 1993 r. 
z pustaków, podpiwniczony, ocieplony, kryty blachą trapezową. Parter: wiatrołap, 
przedpokój, dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Poddasze: przedpokój, trzy pokoje 
i łazienki. Woda z własnego ujęcia położonego w lesie na końcu działki. Działka 
jest zagospodarowana, częściowo zadrzewiona. Miejsce bardzo dobrze skomu-
nikowane z Krakowem.

Cena 435.000 zł
Tel. 698-638-856, e-mail: inarkiev@o2.pl

ok. Mszany Dolnej
250 m2, działka 25 a, położony na szlaku górskim Luboń Wielki. Dom z bali 
wykonany metodą tradycyjną, wysoki standard wykończenia, południowy stok. 
Dodatkowo domek gościnny 50 m2. Media: prąd, woda, gaz.

Cena 1.250.000 zł
Tel. 515-123-816, e-mail: m_promex@wp.pl

Piwniczna-Zdrój
360 m2, działka 10,5 ha, stylowa willa w bliskiej odległości licznych szlaków 
narciarskich, turystycznych, rowerowych i konnych. Wyjątkowy leczniczy 
i uzdrowiskowy mikroklimat. Dom po generalnym remoncie w latach 2007–2008. 
Przyziemie: letnia kuchnia, spiżarnia, dwa pomieszczenia gosp., kotłownia, 
dwa wyjścia do ogrodu. I p.: 7 pokoi, kuchnia, łazienka duży holl. II p.: 2-, 3-,  
4-osobowe pokoje z łazienkami pod wynajem, kuchnia, holl, pomieszczenie 
gosp., dwa balkony.

Cena 690.000 zł do negocjacji
Tel. 503-659-222, e-mail: willa.mila@interia.eu

Rudawa
ok. 180 m, działka 10 a (możliwość dokupienia większej pow.).

Cena 430.000 zł
Tel. 793-776-673, e-mail: rudawa@botu.pl

Sobolów
90 m2, działka 22 a, dom całoroczny w pięknej, malowniczej okolicy. Wokół cisza 
i zieleń, z dala od miejskiego zgiełku. Duża, pięknie zagospodarowana działka, 
ogrodzona. Dom do zamieszkania, wewnątrz częściowo wykończony, ocieplony, 
z zewnątrz wymaga wykonania elewacji. Parter – duży salon z miejscem na 
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Zabierzów
17 a, działka w otoczeniu uroczej dolinki Brzoskwini graniczy z lasem. Okolica 
ze skałkami, strumykiem i trasami spacerowymi. Zgodnie z aktualnym planem 
zagospodarowania przestrzennego część budowlana stanowi ok. 8 a.

Cena 215.000 zł
Tel. 605-443-87, e-mail: dzialka.brzoskwinia@wp.pl

INNE

Lokal
Kraków, ul. Floriańska, 112 m2. Lokal z dwiema dużymi witrynami w prestiżowym 
miejscu ścisłego centrum Krakowa przy Drodze Królewskiej. Lokal z bardzo dobrą 
ekspozycją posiada dwa wejścia bezpośrednio z ulicy oraz jedno od zaplecza. 
Ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego. Istnieje możliwość dodatkowo 
adaptacji piwnic.

Cena 34.500 zł
e-mail: florianska.krakow@gmail.com 

Pensjonat
Zakopane, 388 m2, działka 7,08 ha, pensjonat do generalnego remontu. Wy-
dana jest decyzja na nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz nowy 
projekt. Po remoncie uzyskamy 20 pokoi z łazienkami. Wszystkie media są 
doprowadzone.

Cena 1.500.000 zł
Tel. 693-029-284, e-mail: jola.styl@interia.pl

ZAMIANA

Dom
Baranówka, 12 km od Krakowa, 224 m2, działka 15 a. Dom w stanie surowym, 

budynek gospodarczy, działka częściowo ogrodzona. Media: prąd, woda. Sprze-
dam lub zamienię na mieszkanie w Krakowie (Huta wykluczona).

Tel. 600-974-002

Dom
Michałowice-Komora, luksusowy, wykończony do wejścia. Zamienię na miesz-
kanie.

Tel. 603-963-176, 12-357-14-89

Działka
ok. Krakowa, Szczyglice, 9–10 a (zbliżona do kwadratu), ogrodzona, wszystkie 
media w pobliżu. Dojazd drogą asfaltową. Zamienię na mieszkanie w rejonie 
ul. Bratysławskiej, Kijowskiej, Wrocławskiej.

Tel. 601-417-143

Mieszkanie
Kraków, Krowodrza, 90 m2, III p., trzy pokoje z balkonem, ogrodem i piwnicą 
w międzywojennej, zadbanej kamienicy. Zamienię na podobne, jednopokojowe 
z dopłatą.

Tel. 501-508-495

Mieszkanie
Kraków, ul. Na Błonie, 57 m², trzypokojowe. Zamienię na mniejsze, dwupokojowe 
w lokalizacji: Krowodrza, Prądnik Biały

Tel. 600-290-822

Mieszkanie
Kraków, ul. Rusznikarska, 60,4 m2 w bloku z 2000 r. Zamienię na mieszkanie 
o podobnym metrażu lub 2 mniejsze w lokalizacji: Stare Miasto, Kazimierz lub 
Podgórze. Możliwe z dopłatą, do niewielkiego remontu.

Tel. 608-290-667, e-mail: ewelina.drozd@gmail.com

WYNAJEM

MIESZKANIA

Kraków, ul. Aleksandry
47 m2, II p., komfortowe mieszkanie wyposażone i umeblowane, nowy blok 
z windą.

Cena 1300 zł
Tel. 695-270-068, e-mail: akoralik@canpack.eu

Kraków, ul. Górników
56,00 m2, Od 15 sierpnia. Aneks kuchenny, meble na wymiar (lodówka + zamra-
żarka, kuchenka, zmywarka), szafy na wymiar z drzwiami rozsuwanymi, wanna 
narożna, balkon. Na parterze piekarnia, cukierna, sklep. W pobliżu komunikacja 
miejska, stacja PKP. 

Cena 1500 zł + opłaty
Tel. 12-657-90-59, email: dbukowsk@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Grota-Roweckiego
47 m2, W pełni umeblowane mieszkanie z komórką lokatorską w nowym bloku, 
odstępne 1300 zł plus media i czynsz. Niski czynsz ok. 200 zł. miesięcznie w tym: 
śmieci, zaliczka na wodę, winda, sprzątanie etc. Dobre połączenie do centrum. 
Mieszkanie wolne od połowy sierpnia.

Cena: 1300 zł
Tel. 889-992-923, email: g.gorzula@libero.it
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DZIAŁKI

Alwernia
działki 9 a, budowlane, media w zasięgu, 30 km od Krakowa, 200 m od drogi 
Kraków – Oświęcim.

Cena do uzgodnienia
Tel. 12-353-77-69

ok. Bobowej i Ciążkowic
działki budowlane (12 a, 30 a), idealne pod rekreację. Sprzedaje właściciel.

Cena 1300 zł/a
Tel. 668-318-877

Czernichów
9 a

Cena 81.000 zł
Tel. 518-180-337

Głogoczów
11 a, budowlana, położona prawie na szczycie góry, na przeciwległym zboczu 
Zakopianki. Piękny widok na góry w kier. Lanckorony i Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Do działki prowadzi utwardzona droga, w której są media.

Cena 140.000 zł
Tel. 603-195-041

Głogoczów
 10,5 a (24 m x 44 m), budowlana, widok na góry, niedaleko lasu. Zatwierdzony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na działce woda z wodocią-
gów miejskich, prąd (skrzynka), gaz w odległości 50 m. Aktualny plan budowy 
kanalizacji. W bliskiej odległości sklepy spożywcze i restauracje, przy głównej 
drodze przystanek autobusowy.

Cena 150.000 zł
Tel. 602-109-777  

e-mail: lukaszbarlowski@wp.pl

gm. Jerzmanowice
Łazy, 10, 20 i 30 a, budowlane. Piękna okolica, widok na Dolinę Będkowską, 
150 m od lasu.

Cena 10.000 zł/a
Tel. 508-684-802, 12-413-49-46

ok. Krakowa, Szczyglice
9–10 a (zbliżona do kwadratu), ogrodzona, wszystkie media w pobliżu. Dojazd 
drogą asfaltową. Możliwość zamiany na mieszkanie w rejonie ul. Bratysławskiej, 
Kijowskiej, Wrocławskiej.

Cena 390.000 zł
Tel. 601-417-143

kominek, kuchnia z wyjściem na podwórze, łazienka, przedpokój, na poddaszu 
wolna przestrzeń z przeznaczeniem na dwa pokoje i łazienkę.

Cena 290.000 zł
Tel. 603-683-431, e-mail: maciejmardyla@interia.pl

Wadowice
220 m2, nowy dom (bez podłóg) w centrum. Pilnie sprzedam.

Cena 330.000 zł
Tel. 504-567-299

Wieliczka
300 m2, działka 15 a, wysoki standard. Dom idealny dla 2 rodzin lub na pro-
wadzenie działalności gospodarczej. W domu 2 kuchnie (po jednej na każdym 
piętrze), ekskluzywne łazienki z ogrzewaniem podłogowym, kominek. Z garażu 
wejście do piwnicy. W domu zainstalowany alarm, brama garażowa i wjazd na 
posesję otwierane na pilota. Z tarasu piękny widok na cały Kraków.

Cena 1.950.000 zł
Tel. 602-630-287, e-mail: jolaw75@o2.pl 

Zabierzów
180 m2, działka 15 a, jednorodzinny w stanie surowym. Parter: duży salon 
z kuchnią, hall, łazienka, sypialnia+ garderoba, pokój gościnny. Poddasze: dwie 
sypialnie, hall i łazienka. Działka zagospodarowana z bardzo ładną zielenią, pięk-
nymi krzewami oraz kilkunastoletnimi choinkami. Do budynku doprowadzone są 
wszystkie media: woda, prąd, kanalizacja sanitarna i burzowa oraz telefon. Gaz 
doprowadzony na teren działki. 

Cena 595.000 zł
Tel. 510-603-117, 

e-mail: krystyna1020@interia.eu

ok. Zielonek, Cianowice
180 m2, działka 5,5 a, stan deweloperski. Garaż, salon z kuchnią, 5 pokoi, 
2 łazienki.

Cena 550.000 zł
Tel. 502-136-237

Zielonki
Trojanowice, 240 m2, działka 9 a, piękny dom typu dworkowego, okolica wolna od 
zwartej zabudowy. Z domu roztacza się widok na Kraków i góry, w pobliżu dwie 
linie komunikacji miejskiej, odległość do ścisłego centrum Krakowa ok. 8 km. 
Cena obejmuje stan surowy zamknięty, okna, bramę garażową, drzwi wejściowe 
Gerda. Istnieje możliwość wykończenia domu do stanu deweloperskiego według 
własnego pomysłu (660.000 zł)

Cena 460.000 zł
Tel. 665-855-895 

e-mail: w.mika@bwminvest.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
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Kraków, ul. Astronomów
Wola Justowska, 66 a, rolna, wym. 34x200 m, złożona WZ na domki jednoro-
dzinne.

Cena 1.200.000 zł
Tel. 501-249-249, e-mail: rp@jrp.pl

Kraków, ul. Dobrego Pasterza
4,6 a z prawomocnym WZ w zakresie usługowo-biurowo-mieszkalna.

Cena 456.000 zł
Tel. 692-434-649, e-mail: saiko01@wp.pl 

Kraków, ul. Głogowiec
20 a, budowlana, posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę 2 domów 
– projekty firmy Archon „Budleje” i „Pinie”. W drodze w trakcie realizacji gaz, 
woda, prąd. Działka widokowa, ogrodzona.

Cena 700.000 zł
Tel. 12-411-28-78, e-mail: gembka@interia.eu

Kraków, ul. Myślenicka
Swoszowice, 9,02 a, piękna działka budowlana w otoczeniu zieleni, domów i willi. 
Teren płaski, suchy. Media: gaz, woda, energia elektryczna i linia telefoniczna 
wzdłuż ulicy. Posiada potrójne Warunki Zabudowy. Sklepy, szkoła i przedszkole 
w odległości ok. 600 m.

Cena 270.000 zł do negocjacji
Tel. 787-710-210, e-mail: myslenicka@gazeta.pl 

Kraków, ul. Orla
ok. 15 a z własną drogą. Sprzeda trzech właścicieli bez pośredników.

Cena do uzgodnienia
Tel. 504-023-327, e-mail: kapello@vp.pl

Kraków, ul. Salwator
7,1 a, budowlana, położona 4 km od Rynku Głównego, z aktualnym WZ na budowę 
domu dwurodzinnego. Pięknie zagospodarowana, płaska, w kształcie prostokąta, 
ogrodzona, uzbrojona (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telefon), garaż oraz muro-
wany domek gospodarczy. Idealna dla osób poszukujących oazy spokoju, bardzo 
blisko ścisłego centrum Krakowa.

Cena 720.000 zł
Tel. 780-509-196

Kraków, ul. Spacerowa
działki 8,8 a i 6,3 a, budowlane, z pozwoleniem na budowę. Woda, gaz, energia 
elektr., droga asfaltowa

Cena 32.000 zł/a
Tel. 601-400-623

Kraków, ul. Wrobela
7,7 a, budowlana z aktualnymi warunkami zabudowy. Prąd na działce, pozostałe 
media w drodze. Działka w kształcie foremnego trapezu, ogrodzona, w pierwszej 
linii zabudowy położona w zacisznej części miasta. W pobliżu szkoła, przedszkole, 
autobus MPK ok. 200 m. Cena 200.000 zł

Tel. 12-412-94-49, 888-380-706, e-mail: b.polawska@op.pl 

Kraków, ul. Żołnierska
7,03 a, budowlana w kształcie prostokąta o wymiarach 21x34 m. Aktualny plan 
zagospodarowania przestrzennego – zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza. 
Działka położona bezpośrednio przy gminnej drodze asfaltowej, w której znajduje 
się pełna infrastruktura techniczna (woda, prąd, gaz, kanalizacja).

Cena 547.000 zł
Tel. 530-824-211, e-mail: iza.czarnecka@polskanet.net 

ok. Krzeszowic, Siedlec
dwie działki widokowe, budowlane po ok. 9 a lub jedna większa 18 a. Teren objęty 
planem zagospodarowania przestrzennego. Media obok działki, udostępnienie 
do uzgodnienia.

Cena 11.700 zł/a
Tel. 505-621-405

Libertów
13 a, budowlana. Media: woda i gaz na działce, prąd ok. 50 m od działki, ka-
nalizacja w odległości ok. 200 m. Działka położona jest w cichej i przyjaznej 
okolicy z daleka od spalin i szumu samochodów, w sąsiedztwie znajdują się 
domy w zabudowie wolno stojącej lub są w trakcie budowy. W niedalekim 
sąsiedztwie las, park z placem zabaw, przedszkole, szkoła oraz komunikacja 
miejska.

Cena 455.000 zł
Tel. 504-190-695, e-mail: anialesniak@o2.pl

ok. Michałowic, Maszków
 56 a, komercyjna, budowlana, przy trasie E7 (Kraków – Warszawa), wszystkie 
media.

Cena 850.000 zł
Tel. 506-262-238, e-mail: ryszard_c@yahoo.com

Mników
8 a, budowlana, otoczenia pól, łąk oraz szkółki krzewów ozdobnych. Działka na 
terenie ogrodzonym, dojazd droga asfaltową oraz utwardzoną. Media w drodze. 
Teren cichy, w pobliżu las i Dolina Mnikowska oraz oddalone o 5 km jeziora 
z Kryspinowie.

Cena 120.000 zł
Tel. 603-195-041

Modlnica
dwie działki budowlane, pow. 10 a, media, dobra lokalizacja, sąsiedztwo nowych 
domów.

Cena 180.000 zł lub zamienię na mieszkanie w Krakowie.
Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl 

ok. Morawicy
4 a, prawo do użytkowania działki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Wita-
minka” Balice-Kryspinów. Prąd, woda, WC, domek drewniany, dużo nasadzeń, 
krzewy i drzewa owocowe.

Cena 29.900 zł do negocjacji
Tel. 662-655-036, e-mail: nazgul2010@onet.pl
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Muszyna
20,9 a pod pensjonat, ok. 1880 m2 PUM. Dojazd drogą betonową (ok. 150 m od 
drogi asfaltowej), 20 min spacerem do rynku. Kanalizacja, gaz, prąd na działce, 
woda z ulicy (ok. 100 m). Ogromny kompleks leśny (ok. 80 m), rzeka z basenami 
(ok. 150 m), sąsiedztwo powstającego parku zdrojowego Baszta.

Cena 1.000.000 zł do negocjacji
Tel. 12-658-91-23

Opatkowice
17,8 a, działka przy ul. Petrażyckiego w kształcie prostokąta o szer. 28 m, w dru-
giej linii zabudowy. Tuż przed nią również działka budowlana o pow. 10,13 ar za 
kwotę 253.000 zł. Media w drodze obok działki.

Cena 445.250 zł
Tel. 693-029-284, e-mail: jolanta.koperek@akkop.pl

Przebieczany
2 km od Wieliczki, 2 działki budowlane, uzbrojone, droga asfaltowa, równy teren. 
Spokojna okolica, widok na łąki i las.

Cena: 18.000 zł/a (11 a), 16.000 zł/a (12 a)
Tel. 12-250-75-66

ok. Skawiny, Sidzina
budowlana, 17 a, dobra lokalizacja pod działalność gospodarczą.

Cena 18.000 zł/a
Tel. 506-349-093

Swoszowice
16,7 a, budowlana o wym. 80 x 20 m, z możliwością podziału na 2 lub 3 działki. 
Prąd, woda, gaz – w drodze. Kanalizacja w budowie.

Cena 500.000 zł
Tel. 601-069-104, e-mail: cezar.nowakowski@gmail.com 

Swoszowice
24 a, budowlana, ogrodzona, kształt kwadratu. Możliwość podziału.

Cena 32.000 zł/a
Tel. 601-555-509

Sygneczów 
36,0 a, budowlana, nachylona w kierunku południowym, uzbrojona w prąd i linię 
telefoniczną. Woda i gaz poza działką w odległości 50 m, dojazd drogą gminną 
utwardzoną.

Cena do negocjacji
Tel. 12-451-87-71, e-mail: jeron1982@o2.pl

Trasa na Warszawę
20 km od Krakowa, 80 a, rolno-budowlana, ładnie położona, graniczy z lasem. 
Możliwość podziału, znakomita na zabudowę szeregową lub wolnostojącą.

Cena 250.000 zł
Tel. 506-262-556

Wadowice
87 a, pod handel lub mieszkaniówkę, zjazd z obwodnicy.

Cena 5.300.000 zł
Tel. 794-562-965, e-mail: kop@op.pl

Wieliczka-Mietniów
22 a, budowlana, uzbrojona, południowa, widokowa, przy drodze asfaltowej.

Cena 230.000 zł
Tel. 517-471-072

gm. Zabierzów
21 h, rolno-budowlana. Dojazd drogami gminnymi, woda i prąd przy granicy, 
gaz w odległości 100 m.

Cena 5000 zł/a
Tel. 512-244-753, e-mail: dagmat17@wp.pl

INNE

Lokal handlowy
frontowy z witryną w ścisłym centrum Zgorzelca, 31m2 + piwnica 15 m2.

Cena 299.000 zł
Tel. 666-525-927

Lokal
Kraków, ul. Floriańska, 112 m2. Lokal z dwiema dużymi witrynami w prestiżowym 
miejscu ścisłego centrum Krakowa przy Drodze Królewskiej. Lokal z bardzo dobrą 
ekspozycją, posiada dwa wejścia bezpośrednio z ulicy oraz jedno od zaplecza. Ulica 
o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego. Istnieje możliwość adaptacji piwnic.

Cena 34.500 zł
e-mail: florianska.krakow@gmail.com 

Lokal
Kraków, Bieżanów-Prokocim, 60,5 m2, wys. 300 cm, idealny na biuro, handel, 
usługi, gabinet, zakład fryzjerski.

Cena 199.000 zł
Tel. 601-491-634

Pensjonat
Zakopane, 388 m2, działka 7,08 ha, pensjonat do generalnego remontu. Wydana 
jest decyzja na nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz nowy projekt. Po 
remoncie uzyskamy 20 pokoi z łazienkami. Wszystkie media są doprowadzone.

Cena 1.500.000 zł
Tel. 693-029-284, e-mail: jola.styl@interia.pl

Słupki ogrodzeniowe
długość 205 cm, średnica 5 cm, stalowe z przekotkami, pokryte farbą antyko-
rozyjną – 17 sztuk.

Cena 500 zł
Tel. 600-487-267

Bronowice Wielkie
sprzedam działkę budowlana 60 arów  

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

właściciel tel.601 52 52 32

HELIOS INVESTMENT Sp. z o.o.
KUPI lokale użytkowe lub kamienice 

zlokalizowane w centrum miast. 
Kontakt. 665 602 080,  

email: m.bros@helios.biz.pl



ZAMIANA

Dom
gm. Drwina, Grobla, zamienię dom na dwie garsoniery.

Tel. 880-076-266 
e-mail: magorzatam08@gmail.com

Działka
ok. Krakowa, Szczyglice, 9–10 a (zbliżona do kwadratu), ogrodzona, wszystkie 
media w pobliżu. Dojazd drogą asfaltową. Zamienię na mieszkanie w rejonie  
ul. Bratysławskiej, Kijowskiej, Wrocławskiej.

Tel. 601-417-143

Mieszkanie
Kraków, ul. Na Błonie, 57 m², trzypokojowe. Zamienię na mniejsze, dwupokojowe 
w lokalizacji: Krowodrza, Prądnik Biały

Tel. 600-290-822

WYNAJEM

MIESZKANIA

 Kraków, ul. Aleksandry
47 m2, II p., komfortowe mieszkanie wyposażone i umeblowane, nowy blok 
z windą.

Cena 1300 zł
Tel. 695-270-068

e-mail: akoralik@canpack.eu

Kraków, ul. Białoprądnicka
Prądnik Biały, 50 m2, nowe budownictwo, strzeżone osiedle. Otwarta kuchnia 

(osobna) i przestronny salon. Na wyposażeniu: pralka, piec elektr., lodówka, 
mikrofala. Widok z balkonu na ogród.

Cena 1390 zł
Tel. 601-460-298

Kraków, ul. Bobrowskiego
48 m2, po remoncie.

Cena 1400 zł
Tel. 601-407-320

Kraków, ul. Bursztynowa
Prądnik Biały, 58 m2, umeblowane, słoneczne mieszkanie w nowym bloku. Dwa 
pokoje, przedpokój z szafami oraz umeblowana, widna kuchnia. Mieszkanie 
wyposażone jest w podstawowe sprzęty AGD, łazienka z WC. Dwa duże balkony 
przystosowane dla kotów (siatki na balkonie). Budynek ogrodzony, możliwość 
parkowania za ogrodzeniem.

Cena 1500 zł + opłaty
Tel. 509-527-925 

e-mail: krasny.piotr@gmail.com

Kraków, ul. Chmieleniec
Ruczaj Podgórze Dębniki, 47,5 m2, słoneczne i ciepłe mieszkanie dwupokojowe 
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z jasnym aneksem kuchennym. Wysoki standard wykończenia, drzwi antywła-
maniowe z atestem. Podłoga: gres marmurowy polerowany (kremowy), stolarka 
drewniana okienna i drzwiowa, ekskluzywna łazienka. Wszystko wykonane 
w tonacji krem + orzech nugat. W pełni meblowane i wyposażone. Balkon: za-
daszony, wyflizowany, duży. Blok z dala od ulicy; okolica cicha i zielona. Widok 
na stadninę koni i park.

Cena 1300 zł + opłaty
Tel. 510-09-27-53

Kraków, ul. Dobrego Pasterza
52 m2, III p., nowy apartament z 2010 r., niedaleko centrum. Apartamentowiec 
z podziemnymi garażami, teren ogrodzony, z pełnym monitoringiem. Apartament 
kompletnie umeblowany i wyposażony. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, do-
mofon, szybki bezprzewodowy internet. Cena 1850 zł

Tel. 516-763-122, e-mail: mieszkania@onet.eu

Kraków, ul. Garncarska
Śródmieście, 84 m2, ładne mieszkanie, spacerem 5 min do Rynku Gł. Mieszkanie 
jest całkowicie wyposażone i umeblowane w bardzo dobrym standardzie. Dwie 
osobne sypialnie, piec gazowy dwufunkcyjny (z programatorem czasowym), TV 
SAT, alarm, domofon. Łazienka z wanną + prysznic + pralka.

Cena 3100 zł
Tel. 505-892-006, e-mail: david.fijalkowski@gmail.com

Kraków, ul. Górników
56 m2, aneks kuchenny, meble na wymiar (lodówka + zamrażarka, kuchenka, 
zmywarka), szafy na wymiar z drzwiami rozsuwanymi, 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, rej. ul. Grota-Roweckiego
47 m2, w pełni umeblowane mieszkanie z komórką lokatorską w nowym bloku. 
Dobre połączenie z centrum.

Cena 1300 zł + media i czynsz
Tel. 889-992-923, e-mail: g.gorzula@libero.it

Kraków, ul. Kalwaryjska
44 m2, I p., dwupokojowe z balkonem. Mieszkanie komfortowo urządzone, kli-
matyzowane, w kamienicy po generalnym remoncie. W sypialni szafa na wymiar 
Komandor, łóżko 160 cm, pokój dzienny częściowo umeblowany (połączony 
z kuchnią). Kuchnia robiona na wymiar, wszystkie sprzęty są nowe, wysokiej 
klasy. Łazienka o pow. 4 m2 z kabiną prysznicową. W pobliżu sklepy, przedszko-
le, park, basen, restauracje, CH Bonarka, strzeżony parking, Bulwary Wiślane, 
przystanki tramwajowe.

Cena 1700 zł + opłaty
Tel. 666-815-001, e-mail: aleksandra.kumela@gmail.com

Kraków, ul. Kluczborska
52 m2, bardzo gustowne i funkcjonalnie urządzone mieszkanie. Zamknięte, 
strzeżone osiedle. W kuchni półotwartej na salon nowy sprzęt AGD, kuchnia 
wyposażona. Salon z wygodną sofą i pufami, balkon. Przestronny przedpokój, 
z dużą szafą. W sypialni 2 łóżka i funkcjonalna komodą. W łazience wanna i nowa 
pralka. Mieszkanie jest zlokalizowane blisko pętli tramwajowej.

Cena 1600 zł
Tel. 660-441-881 

e-mail: energy7@poczta.onet.pl

Kraków, rej. Parku Krakowskiego
70 m2, nowy, wyposażony apartament. Wynajmę pracującym.

Cena 2300 zł/m-c + opłaty
Tel. 507-564-156

Kraków, ul. Szlak
30 m2, II p., apartament z balkonem i aneksem kuchennym w nowoczesnym 
apartamentowcu Angel City. Budynek strzeżony z cichobieżnymi windami, okolice 
Galerii Krakowskiej.

Cena 1200 zł + czynsz + media
Tel. 510-278-933

Kraków, ul. Traugutta
32 m2, III p., umeblowany aneks kuchenny (lodówka, pralka), sypialnia na antresoli.

Cena 1200 zł
Tel. 502-088-982, e-mail: aldonaf@gmail.com

Kraków, ul. Widok
48 m2, VIII p./Xp., blok odnowiony w czerwcu 2009 r. W budynku są dwie windy. 
Mieszkanie jest idealne dla dwóch par lub rodziny z dwójką dzieci – wszystkich, 
którzy cenią spokój i wygodę cichego mieszkania w dobrej dzielnicy. Rozkład: 
dwa niezależne pokoje po ok. 9 m2, przejściowy salonik ok. 20 m2, ślepa kuchnia 
ok. 7 m2, korytarz, łazienka. Mieszkanie jest gotowe do zamieszkania. Do lokalu 
przynależy piwnica.

Cena 1600 zł + opłaty
Tel. 602-634-311, e-mail: administracja@bioling.com 

Kraków, ul. Zachodnia
63 m2, trzypokojowe, III p./XI p. nowoczesny apartamentowiec z 2006 r. 
Składa się z salonu z wyjściem na narożną loggię (7,5 m2), otwartej kuchni, 
dwóch sypialni, łazienki z WC i przedpokoju. Mieszkanie w idealnym stanie, 

KRAKÓW, UL. ŁOBZOWSKA
36 M2, APARTAMENT, UMEBLOWANY 
I WYPOSAŻONY, 5 MIN. OD RYNKU

Tel. 601 74 06 74



po remoncie, umeblowane i wyposażone. Teren wokół bloku ogrodzony i mo-
nitorowany, brama wjazdowa na pilota, portiernia 24 h.

Cena 1800 zł
Tel. 603-951-327, e-mail: k.wojtun@plusnet.pl

DOMY

Zielonki, os. Marszowiec
200 m2, superkomfortowy, do wynajęcia umeblowany lub pusty. Parter: salon 
z kominkiem, kuchnia z jadalnią, łazienka, duży taras, garaż. Piętro: 4 sy-
pialnie, łazienka. Wokół domu zagospodarowany ogród i dodatkowe miejsca 
parkingowe.

Cena 4200 zł + media
Tel. 668-318-877 

 e-mail: jola1301@interia.pl

INNE

Budynek gospodarczy
gm. Mogilany, 12 km Zakopianką od Krakowa. Możliwość wynajęcia z mieszka-
niem 50 m2. 

Cena do uzgodnienia
Tel. 603-534-026

Lokal biurowy
Kraków, ul. Karmelicka, 150 m2, I p.

Cena 4000 zł
Tel. 49-151-119-586-43

Lokal biurowy
Kraków ul. Retoryka, 83 m2, I p. 3 przestronne pokoje, duża oddzielna kuchnia, 
hol, łazienka, WC. Lokal po generalnym remoncie, nowe instalacje, ogrzewanie 
własne gazowe. Alarm. Idealny na przedstawicielstwo firmy, kancelarię, biuro 
rachunkowe itp.

Cena do negocjacji
Tel. 501-741-142

Lokal biurowy
Kraków, ul. Wrocławska, 90 m2, I p. w kamienicy. Ogrzewanie gazowe indywidualne, 
w lokalu internet, telefon. Na podłogach panele i terakota, okna plastikowe.

Cena 3000 zł
Tel. 885-129-414, e-mail: piotrp1@op.pl

Lokal
Kraków, ul. Floriańska, 16 m2, atrakcyjny przeszklony lokal w pasażu handlowym.

Cena 2200 zł
e-mail: florianska.pasaz@gmail.com

Lokal
Kraków, ul. Floriańska, 97 m2, I p. w zabytkowej kamienicy. doskonale nadający 
się na kancelarię, prestiżowe biuro.

Cena 4400 zł
e-mail: apartamenty.florianska@gmail.com

KUPIĘ

Mieszkanie
ok. 30 m2, ogrzewanie centralne, do wejścia lub niewielkiego remontu, do 200.000 zł

Kontakt e-mail: jadwiga67@hotmail.com

Mieszkanie
Zdecydowanie kupię trzypokojowe, ok. 55 m2, w dobrej lokalizacji, do wejścia lub 
ewentualnie niewielkiego remontu. Mile widziane nowe budownictwo.

Tel. 693-429-164, e-mail: grazyna200@hotmail.com
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Wszyscy z czasem stajemy przed wybo-
rem ścieżki kariery. Musimy zdecydować, 
czym chcemy się zajmować, jaka praca 
czy branża będą sprawiać nam satysfakcję 
i zapewnią odpowiedni rozwój zawodowy. 
Jednak czy dany kierunek studiów zapewni 
nam pracę w wymarzonej firmie lub pozwo-
li osiągnąć sukces jako przedsiębiorcy? Od 
dawna wiadomo już, że samo wykształcenie 
oraz piątka na dyplomie ukończenia studiów 
nie wystarczy, aby zdobyć dobrą pracę. To, 
co się liczy, to aktywność na studiach, prak-
tyki zawodowe, stypendia zagraniczne czy 
nawet udział w kole naukowym. Truizmem 
jest stwierdzenie, że odpowiedni kierunek 
studiów, doświadczenie wraz z odpowiedni-
mi cechami osobowości przekładają się na 
sukces zawodowy, jednak czy specjalizacja 
i wiedza kierunkowa faktycznie mają zna-
czenie? Jeśli marzymy o sukcesie w sektorze 
nieruchomości, czy wybór odpowiedniego 
kierunku studiów determinuje naszą przy-
szłość? A może ważniejsze jest to, co uda 
nam się osiągnąć potem? I tutaj szkoły są 
dwie...

Już w latach 90. kariera w nieruchomo-
ściach kojarzyła się z dużym prestiżem i – co 
budziło jeszcze większe zainteresowanie – in-
tratnymi zarobkami. Duże zainteresowanie 
sektorem spowodowało coraz większy popyt 
na kierunki studiów związane z działami nie-
ruchomości. W związku z zainteresowaniem 
kolejne uczelnie zaczęły specjalizować się 
w studiach kierunkowych z zakresu zarzą-
dzania, wyceny czy pośrednictwa w obro-
cie nieruchomościami. Studia te pozwalają 
przedsiębiorczym osobom wkroczyć w świat 
nieruchomości z niezbędnymi fundamenta-
mi merytorycznymi i niewątpliwie ułatwiają 
szybkie objęcie odpowiedzialnego stanowi-
ska. Z drugiej strony wielokrotnie bardzo wy-
sokie stanowiska zajmowane są przez osoby, 
które same przyznają, że zaczęły pracować 
w branży przez przypadek, a w miarę rozwoju 
zawodowego zdecydowały się na dokształce-
nie podczas studiów podyplomowych czy kur-
sów pozwalających na uzyskanie licencji za-
wodowej. Branża nieruchomości jest bardzo 
zamkniętym środowiskiem, w którym bardzo 
dużo zależy od reputacji danego kandydata na 

rynku. Jeśli jest wartościowym pracownikiem, 
potencjalny pracodawca się o tym bardzo 
szybko dowie i kluczowe nie będzie dla niego 
wykształcenie, a dotychczasowe osiągnięcia. 

Niezależnie od tego, jaką drogę obierze 
osoba zainteresowana pracą w sektorze nie-
ruchomości, faktem niezaprzeczalnym jest 
to, że oprócz kwalifikacji przy doborze odpo-
wiedniego pracownika ważne są zdolności ne-
gocjacyjne, relacje interpersonalne z otocze-
niem, charyzma czy szereg innych miękkich 
umiejętności. Niezależnie jednak od ścieżki 
obranej przez przyszłego zarządcę centrum 
handlowego, pośrednika czy development 
managera, niezaprzeczalnie jednak im więk-
szą mamy wiedzę merytoryczną, tym nasza 
wartość na rynku pracy większa. Więc o ile 
nie zdecydowali się państwo na uzyskanie ty-
tułu magistra nieruchomości, polecam studia 
podyplomowe. Niewątpliwie będą one okazją 
do uzyskania nowych, ciekawych informacji, 
a przy okazji źródłem kontaktów, które mogą 
okazać się przydatne w obliczu nowych wy-
zwań zawodowych. 

Źródło: jobtime.pl

Studia czy doświadczenie?  
Kwalifikacje kandydatów na rynku nieruchomości

STUDIUM DOSKONALENIA  
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

Profesjonalne szkolenia w ramach  
obowiązkowego doskonalenia zawodowego z listy MI

prawne  sprzedażowe i marketingowe  podatkowe
Wszystkie nasze szkolenia są zarejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury  

i spełniają wymogi obowiązkowego doskonalenia zawodowego dla pośredników  
w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych. 

Tylko u nas:
 gwarancja zdobycia “godzin edukacyjnych” obowiązkowego doskonalenia zawodowego 
 harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem wszystkich aspektów pracy nieruchomisty 
 profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami i doskonałymi dydaktykami 

Jeśli Ci zależy na faktycznym zdobyciu wiedzy,  
a nie tylko zaliczeniu obowiązkowych godzin edukacyjnych – skorzystaj z naszych szkoleń.

Poziom naszych szkoleń jest bardzo wysoko oceniany przez uczestników, czego dowodem jest zamawianie  
przez nich szkoleń zamkniętych i indywidualnych konsultacji, które stanowią formę szkoleń ponadobowiązkowych. 

Z kompleksową ofertą oraz terminami organizowanych przez nas  szkoleń można zapoznać się na stronie: www.szkolenia.helios.biz.pl

KONTAKT:  szkolenia@helios.biz.pl, tel. 12 633 14 36, tel. kom. 665 502 015
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Pearl Hunters - Executive Search
nr Agencji Doradztwa Personalnego: 5209













@

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

@ 

 
 

@



Depresja pourlopowa,  
czyli syndrom post-holiday spleen

Wczoraj leniuchowałeś na leżaku, a dziś czeka na ciebie marudny szef, setki nieodebranych e-maili i telefony  
od dziesiątek klientów? Spokojnie, są sposoby, by powrót do pracy po urlopie nie był szokiem ani dla ciała, ani dla duszy. 

Pourlopowe przygnębienie (tzw. syndrom 
post-holiday spleen) wcale nie jest rzadką przypa-
dłością. Z badań przeprowadzonych przez portal 
Wirtualna Polska w szczycie sezonu turystycznego 
wynika, że aż 49 proc. spośród 6,5 tys. ankieto-
wanych Polaków stwierdziło, że po powrocie z wy-
poczynku nie potrafiło odnaleźć się w pracy przez 
kilka dni. Kolejne 30 proc. deklarowało ten sam 
problem, ale tylko pierwszego dnia po urlopie. 

Jedynie 13 proc. badanych przyznało, że urlop 
tchnął w nich nową energię i pozwolił zgromadzić 
siły do wydajniejszej pracy.

Obserwacje przeprowadzone na gruncie pol-
skim w ogromnym stopniu pokrywają się z wyni-
kami badań przeprowadzonych w innych krajach. 
Z powakacyjną chandrą zmaga się aż sześciu na 
dziesięciu Hiszpanów. Jeszcze większe żniwo ten 
rodzaj depresji zbiera w Wielkiej Brytanii. Z badań 
przeprowadzonych przez Uniwersytet w Manche-
sterze wynika, że u 76 proc. Brytyjczyków w cią-
gu pierwszego tygodnia pracy po urlopie stres 
wraca do poziomu sprzed wakacji. Z kolei bada-
nia przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym 
Washington pokazują, że wydajność przeciętnego 
Amerykanina tuż po powrocie z urlopu spada do 
poziomu 40 proc. tej sprzed wyjazdu. Po kolej-
nych siedmiu dniach wzrasta do 80 proc. i dopiero 
w trzecim tygodniu skacze do poziomu 110 proc. 
wydajności sprzed wypoczynku. Średnia efektyw-
ność pracy w trzech pourlopowych tygodniach 
wynosi więc zaledwie 75 proc. tej sprzed wyjazdu. 
Musimy pogodzić się z tym, że przez kilka dni po 

urlopie będziemy rozkojarzeni, będziemy wspo-
minali, jak miło było na wakacjach, i ubolewali 
nad tym, ile nowych czy zaległych obowiązków 
czeka na nas w pracy – mówi Izabela Kielczyk, 
psycholog biznesu, coach. – Ale taki spadek na-
stroju może też oznaczać, że nie wypoczęliśmy 
tak, jak chcieliśmy.

Np. pojechaliśmy gdzieś, gdzie wyciągnęła nas 
rodzina czy znajomi, choć sami mieliśmy ochotę 
spędzić ten wolny czas zupełnie inaczej. Jeśli nie 
odpoczęliśmy albo leniuchowaliśmy za krótko i nie 
zdążyliśmy naładować akumulatorów, powrót do 
pracy będzie dla nas trudny.

W niektórych firmach na biurkach pracowni-
ków można zobaczyć karteczki: „Jestem pierwszy 
dzień po urlopie”. Taką informację możemy prze-
kazać otoczeniu pod warunkiem, że nie narazi to 
na szwank naszej reputacji. Jeśli mamy wyrozu-
miałego szefa czy zaprzyjaźnionego klienta, po-
wiedzmy mu, że nie wszystko naraz, bo dopiero 
wróciliśmy i musimy się ogarnąć. Ale w przypad-
ku, gdyby miało to nam zaszkodzić, lepiej zaci-
snąć zęby i robić swoje. Ewentualnie możemy 
sobie tak zorganizować pracę, żeby sukcesywnie 
odpowiadać na zaległe maile, a trudniejsze pro-
jekty odsunąć na później – radzi Izabela Kiel-
czyk. – Tu może pomóc prosty trik: niech nasz 
autoresponder na służbowej skrzynce odpowia-
da, że na maile zaczniemy odpisywać od wtorku 
po powrocie, a nie od poniedziałku, gdy pierw-
szy raz po wakacjach przekroczymy próg firmy. 
Żeby ten dzień nie był dla nas koszmarem, naj-

lepiej wróćmy z urlopu dzień wcześniej. Polacy 
najczęściej przylatują z egzotycznych wysp w nie-
dzielę wieczorem, a w poniedziałek rano narzeka-
ją, że muszą iść do biura. 

Do domu postarajmy się przyjechać dwa dni 
przed końcem urlopu i spędzić tę ostatnią dobę 
wolnego, sprzątając, „obijając się” z bliskimi. To 
zapewni nam płynne przejście z trybu urlopowego 
do naszej codziennej aktywności. Kiedy już na do-
bre zaczniemy pracę po wakacjach, przywiązujmy 
większą wagę do naszych zajęć po wyjściu z biu-
ra. Póki pozwala na to pogoda, spędzajmy jak 
najwięcej czasu na świeżym powietrzu, robiąc to, 
co lubimy w wolne dni – uprawiajmy sport, space-
rujmy, spotykajmy się z przyjaciółmi. Ograniczmy 
wszelkie przykre i stresujące zajęcia do niezbęd-
nego minimum, a już na pewno nie podejmujmy 
się wtedy żadnych wyzwań. 

Człowiek po urlopie ma poczucie wszechmo-
cy. Właśnie wtedy często wpadamy na pomysł, by 
prosić o awans czy podwyżkę. Co ciekawe, szef, 
który wypoczął na wakacjach, też jest skłonny 
zaprowadzić w firmie rewolucję. Potem wszyscy 
mogą tych „spontanicznych” zmian żałować. Dla-
tego dajmy sobie spokój i poczekajmy, aż euforia 
minie, a nastrój w pracy wróci do normalności – 
mówi Izabela Kielczyk.

A jeśli siedzisz w biurze i nie możesz uwolnić 
się od wakacyjnych wspomnień, jest na to jeden, 
bardzo przyjemny sposób – zacząć planować ko-
lejny urlop!

Źródło: pracaikariera.pl

Niestety wśród długotrwale bezrobotnych wciąż 
nietrudno znaleźć bumelantów. Według prof. Ja-
nusza Czapińskiego, to pozornie bezrobotni, czy-
li osoby, które nie są zainteresowane pracą (nie 
szukają jej i/lub nie są gotowe jej podjąć) oraz 
pracują nielegalnie lub w inny sposób osiągają do-
chód nie mniejszy niż 950 zł miesięcznie. Pojawia 
się pytanie: co sprawia, że Polacy decydują się 
związać z urzędem pracy na stałe? Okazuje się, 
że duże znaczenie mają czynniki indywidualne. 

Polakom brakuje przede wszystkim motywacji 
do pracy. Przykładem może być tradycyjny typ 
rodziny, w którym mężczyzna pracuje, a kobieta 
zajmuje się domem, dziećmi i nie ma ambicji speł-

nienia zawodowego. Rejestracja w urzędzie daje 
jej „kilka groszy” na życie, a przede wszystkim 
ubezpieczenie zdrowotne. 

Największy problem stanowią jednak ci, którzy 
zasiłek dla bezrobotnych traktują jako dodatek do 
pensji wypracowanej w szarej strefie. Nie mają 
motywacji do znalezienia oficjalnego zatrudnienia, 
bo pracując na szaro, dostają więcej „na rękę”. 
Ubezpieczenie „załatwia” im z kolei urząd pracy. 

Pozornie bezrobotni to tylko jedna strona 
bezrobocia długotrwałego. Pozostaje jeszcze 
ta smutniejsza prawda o rzeczywistym zagubie-
niu na rynku pracy. O popadnięciu w faktyczne 
bezrobocie najczęściej decydują czynniki makro-

strukturalne. Szczególnie dotkliwe mogą okazać 
się zmiany w strukturze lokalnego rynku pracy 
wynikające najczęściej z rozwoju technologiczne-
go. Zawody, które niegdyś cieszyły się ogromnym 
zapotrzebowaniem, po jakimś czasie tracą sens 
istnienia. Osoby je wykonujące tracą pracę i to 
na długo.

Jakie są inne powody długotrwałego bezro-
bocia? Dlaczego niektórzy latami stronią od ofi-
cjalnego zatrudnienia? Czy wszystkich można 
oskarżyć o bumelanctwo? Odpowiedzi na te i inne 
pytania znajdą Państwo w artykule „Ponad rok bez 
pracy – w czym tkwi problem?”. 

Źródło: rynekpracy.pl

Długotrwale bezrobotni –  
ofiary czy oszuści?

Lenie, darmozjady, oszuści czy może ofiary systemu kapitalistycznego? Osoby, które miesiącami figurują na liście bezrobotnych, 
wywołują wśród Polaków skrajne emocje. Nic dziwnego – z punktu widzenia wielu pracujących, brak pracy to tylko „przykrywka”  

dla rzeczywistych powodów rezygnacji z oficjalnego zatrudnienia.
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ZAKOPANE
Doskonalenie zawodowe,  

wypoczynek oraz okazja do nawiązania nowych kontaktów. 
Tylko u nas:

okazja zdobycia wymaganej ilości godzin edukacyjnych obowiązkowego doskonalenia 
zawodowego
harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem  wszystkich aspektów pracy 
nieruchomisty
profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami  i doskonałymi dydaktykami
okazja zyskania nowych kontaktów biznesowych w branży
sposobność doskonałej zabawy i wypoczynku

Studium Doskonalenia Rynku Nieruchomości
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Jacy specjaliści w nieruchomościach  
są obecnie poszukiwani najczęściej?

Przy obecnej sytuacji na rynku pracy w sek-
torze nieruchomości możemy mówić o pewnej 
proporcji, zarówno ze strony zainteresowanych 
zmianą pracą osób, jak i oferowanych miejsc 
pracy. Rozmaite firmy poszukują różnych osób 
do pracy, zależnie od profilu prowadzonego 
biznesu, charakterystyki firmy i tego, czym się 
ona głównie zajmuje, natomiast niezmiennie 
wszystkie firmy poszukują specjalistów. Najczę-
ściej klientów z sektora nieruchomości możemy 
podzielić na deweloperów, agencje nierucho-
mości, fundusze inwestycyjne i inne firmy zaj-
mujące się obsługą tego rynku. Pisząc „dewelo-
perzy”, mam na myśli zarówno firmy związane 
z budowaniem nieruchomości mieszkaniowych, 
jak i komercyjnych (firmy budujące centra han-
dlowe, biurowce, parki logistyczne etc.). 

Kto jest najczęściej poszukiwany?
Spośród wielu różnych stanowisk, które po-

jawiają się po stronie klientów związanych z nie-
ruchomościami, a konkretniej mówiąc u dewe-
loperów komercyjnych, najczęściej występujące 
stanowisko to development lub investment ma-
nager. Pojawia się ono również w innych typach 
firm i ma prawo pojawić się wszędzie tam, gdzie 
poszukiwana jest osoba, która przeprowadzi 
firmę przez cały proces inwestycyjny związany 
z wybudowaniem konkretnego obiektu. Zapo-
trzebowanie na tego typu osoby ciągle rośnie 
i nic nie zapowiada, aby w najbliższej przyszło-
ści miało się cokolwiek zmienić. 

Development manager to osoba, która nad-
zoruje cały proces inwestycyjny, a więc bierze 
udział w projekcie od samego początku po od-
danie kluczy do wybudowanego obiektu. W za-
kres obowiązków takiej osoby wchodzi czasami 
wyszukanie działki pod inwestycję (z reguły tę 
funkcję spełnia land acqusition manager), prze-
prowadzenie wszelkich analiz, w tym ekonomicz-
nej, opłacalności inwestycji, prawnej i architek-
tonicznej, zdobycie wszelkich zezwoleń, wreszcie 
wyłonienie generalnego wykonawcy, kooperacja 
z project managerem, prowadzącym prace bu-
dowlane i współpraca z lease managerem w za-
kresie wynajmu powierzchni (np.: w sytuacji, 
kiedy budowane jest centrum handlowe). 

Różne firmy poszukują osób z różnym do-
świadczeniem – średnio są to osoby z 3–6-
letnim doświadczeniem w zakresie prowadze-
nia takich projektów lub, co obserwujemy od 
niedawna, pracodawcy są chętni zatrudniać na 

to stanowisko osoby takie, jak lease czy land 
acqusition managerów, dając im możliwość 
rozwoju i zdobycia nowych doświadczeń.

A skoro o nich mowa, to są to kolejne dwa 
bardzo często poszukiwane typy pracowni-
ków u większości pracodawców na rynku nie-
ruchomości. Land acquisition manager (LAM) 
bardzo często utożsamiany jest ze stanowi-
skiem site findera. I jest to błędne założenie.  
W odróżnieniu od site findera LAM to osoba zaj-
mująca się wyszukiwaniem gruntów, ale również 
prowadząca samodzielnie wiele skomplikowa-
nych procedur i analiz związanych z ewentu-
alnych zakupem nieruchomości gruntowej. 
Ponadto LAM najczęściej w obszarze wykony-
wania swojej pracy ma cały kraj lub jego znacz-
ną część. W przypadku stanowiska site findera 
mówimy bardziej o osobie działającej na lokal-
nym rynku i zdecydowanie bardziej skupionej 
na aktywnym poszukiwaniu gruntów, niżeli na 
ich analizie. LAM pojawia się częściej w firmach 
sieciowych, chcących rozwijać się w danym kra-
ju, a jeszcze częściej występuje u deweloperów 
komercyjnych. Site Finder najczęściej pojawia 
się po stronie międzynarodowych agencji nie-
ruchomości. W przypadku LAM mówimy naj-
częściej o osobie z 2–3-letnim doświadczeniem 
i potwierdzonymi sukcesami zawodowymi. Site 
finder to często osoba bez większego doświad-
czenia w nieruchomościach, ale za to wiążąca 
swoją przyszłość z tym sektorem.

Kolejne stanowisko, którego popularność na 
pewno w szybkim czasie nie zmaleje, to lease 
lub leasing manager. Jest to osoba zajmująca się 
wynajmem powierzchni w biurowcach, centrach 
handlowych czy w parkach logistycznych. Tacy 
specjaliści, z dobrym doświadczeniem, są rów-
nież bardzo cenieni na obecnym rynku pracy. 

Stanowiskowy miszmasz
Obserwując rosnące potrzeby naszych klien-

tów, od niedawna zauważamy swoistą tenden-
cję do zatrudniania jednej osoby łączącej dwie, 
a czasem nawet trzy funkcje. I tak na przykład, 
kiedy niektóre firmy zatrudniają LAM, develop-
ment managera i lease managera, inna firma 
może chcieć zatrudnić tylko development ma-
nagera. Natomiast osoba na tym stanowisku 
będzie zajmować się zarówno wyszukaniem 
lokalizacji pod inwestycję, jak i nadzorem nad 
nią, a po jej ukończeniu lub nawet w trakcie jej 
budowy zajmie się również wynajmem powsta-

jącej powierzchni.
W innych firmach zdarzają się również ten-

dencje do łączenia stanowiska developement 
managera i project managera (kierownika pro-
jektu). Project manager to najczęściej osoba 
z wykształceniem technicznym, będąca kierow-
nikiem projektu z ramienia firmy wykonawczej 
lub deweloperskiej. Łączenie tych funkcji z jed-
nej strony wydaje się być uzasadnione, z dru-
giej zaś budzi pewny niepokój. Development 
manager nadzoruje proces, project manager 
zajmuje się jego wykonaniem. Nie można być 
jednocześnie twórcą i tworzywem i dlatego czę-
sto bardzo ciężko jest znaleźć osobę łączącą 
obie te funkcje. Wymagane jest wtedy przy-
najmniej 5-letnie doświadczenie, wykształcenie 
budowlane, a przeprowadzenie wielu podob-
nych projektów w przeszłości również jest wa-
runkiem sine qua non.

Czy ta tendencja się utrzyma?
Nie można powiedzieć, że z całą pewnością 

tak lub nie. Każdy klient ma inne wymaga-
nia, poszukuje innych osób, a charakterystyka 
i profil firmy implikuje poszukiwania konkret-
nego typu ludzi. Deweloperzy komercyjni naj-
częściej poszukują osobnych, doświadczonych 
osób na stanowiska land acquisition managera, 
innych na development managerów, a jeszcze 
innych na lease managerów. Agencje nierucho-
mości najczęściej szukają site finderów, kładąc 
duży nacisk na rozwój danej osoby w ich firmie. 
Firmy sieciowe postępują podobnie do dewe-
loperów, jednakże po ich stronie development 
manager to raczej expansion manager, a więc 
osoba odpowiedzialna za i rozwój i ekspansję 
na danym terytorium.

Obecnie sytuacja wydaje się być stabilna, 
nie powinniśmy raczej spodziewać się jakiś kon-
kretnych zmian w tym, kogo poszukiwać będą 
firmy z sektora nieruchomości. Tendencje, które 
obserwujemy, zmieniają się z miesiąca na mie-
siąc i nie są raczej niczym nowym. Były zawsze 
obecne, teraz tylko co jakiś czas dają zauważać 
się bardziej lub mniej. To, co pewne i niezmien-
ne, to na pewno fakt, iż niezależnie od tego, 
na jakie stanowisko mieliby Państwo rekrutować 
bądź być rekrutowani, to zakres obowiązków 
i profil działalności firmy zdefiniują to najlepiej. 
Warto zatem zwracać większą uwagę na opis 
stanowiska aniżeli wyłącznie na jego nazwę.

Źródło: jobtime.pl



KIEROWNIK ROBÓT MONTAŻOWYCH
KIERUJ MONTAŻEM INSTALACJI NA 
ELEKTROWNIACH
Kierownik Robót Montażowych
Kontrakty zagraniczne
Nr ref. 1011941

Naszym Klientem jest jedna z największych firm inżynieryjnych na świecie 
świadcząca usługi dla przemysłu energetycznego w kraju i zagranicą. W związku 
z pozyskaniem kontraktów montażowych na kilku budowach elektrowni 
konwencjonalnych w Europie poszukujemy doświadczonego Kierownika Robót 
Montażowych w branży rurociągów, konstrukcji, aparatury ciśnieniowej.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie koordynacja prac 
montażowych, bezpośredni nadzór i kierowanie przydzielonymi pracownikami, 
realizacja prac zgodnie z harmonogramem i budżetem, działanie zgodnie z planem 
kontroli jakości, dbałość o przestrzeganie zasad polityki firmy w zakresie BHP oraz 
współpraca z krajowymi i zagranicznymi podwykonawcami. 

Idealny Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne, najlepiej 
w branży mechanicznej oraz posiadać min. 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu 
budowami. Kandydat będzie pracował po stronie podwykonawcy na zagranicznych 
kontraktach musi więc cechować się samodzielnością i posiadać wiedzę z zakresu 
zarządzania przydzielonym budżetem oraz planowania prac. Kluczowym będzie 
doświadczenie w zarządzaniu siłami własnymi i dużymi grupami ludzkimi. 
Niezbędnie wymagamy także dobrej znajomości 
języka angielskiego lub niemieckiego.

KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH
REALIZUJ ROBOTY BETONOWE
Kierownik Robót Drogowych
Łódź
Nr ref.: 1011837 

Prowadzimy obecnie poszukiwania dla jednego z naszych Klientów - 
międzynarodowego generalnego wykonawcy rozwijającego dynamicznie 
swoją działalność na polskim rynku. W związku z rozpoczęciem nowego, 
wielomilionowego kontraktu firma poszukuje Kierownika Robót Drogowych.

Idealny Kandydat powinien dysponować min. 7-letnim doświadczeniem zdobytym 
w firmach wykonawczych przy kierowaniu i koordynacji robót drogowych. Nasz 
Klient chciałby powierzyć stanowisko Kierownika Robót osobie, która dysponuje 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi oraz ma za 
sobą pracę na dużych kontraktach dotyczących budowy dróg o wysokich klasach 
technicznych. Kluczowym aspektem dla naszego Klienta jest doświadczenie zdobyte 
przy budowie dróg o nawierzchni betonowej i znajomość zagadnień związanych z tą 
technologią.

Nasz Klient oferuje konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość objęcia 
odpowiedzialnej roli na jednym z większych kontraktów drogowych realizowanych 
obecnie na terenie Polski. 

KIEROWNIK ROBÓT ASFALTOWYCH
NADZORUJ REALIZACJĘ ROBÓT ASFALTOWYCH
Kierownik Robót Asfaltowych
Tarnów
Nr ref.: 1013854

Naszym Klientem jest firma występująca w roli generalnego wykonawcy 
realizującego duży kontrakt drogowy na terenie województwa małopolskiego. 
Poszukujemy obecnie Kierowników Robót Drogowych mających doświadczenie 
w robotach bitumicznych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór nad 
całością procesu realizacji robót asfaltowych oraz stałą koordynację pracy grup 
bitumicznych na realizowanym kontrakcie.

Idealny Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe 
w specjalności budowa dróg oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe 
w sprawowaniu funkcji Kierownika Robót Asfaltowych przy realizacji projektów 
drogowych klasy A, S lub GP. Na wyżej wymienionym stanowisku niezbędne są 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 
drogowej oraz praktyczna wiedza z zakresu koordynacji robót bitumicznych 
i produkcji mas bitumicznych zdobyta podczas realizacji infrastrukturalnych 
projektów drogowych. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Nasz Klient oferuje stabilną pracę przy realizacji ciekawych inwestycji, atrakcyjne 
warunki zatrudnienia oraz niezbędne narzędzia 
pracy. 

ELECTRICAL DESIGN ENGNIEER
WEŹ UDZIAŁ W DUŻYM PROJEKCIE OIL&GAS
Electrical Design Engnieer
Płock
Nr ref.: 1013232 

Naszym Klientem jest międzynarodowy koncern inżynieryjny specjalizujący się 
w projektowaniu, kompletacji dostaw i zarządzaniu budowami na projektach 
realizowanych dla przemysłu petrochemicznego, rafineryjnego i chemicznego. 
W związku z aktualnie prowadzonym, dużym projektem, poszukujemy osoby, która 
wzmocniłaby dział projektowy branży elektrycznej.

Poszukujemy inżyniera elektryka, z min. 4-letnim doświadczeniem 
w projektowaniu branży elektrycznej dla przemysłu petrochemicznego, 
rafineryjnego, chemicznego lub energetycznego. Kandydat powinien doskonale 
orientować się w międzynarodowych normach dot. projektowania oraz mieć 
doświadczenie w pracy z oprogramowaniem 3D PDS (Raceway). Konieczna jest 
znajomość języka angielskiego. 

Odpowiedniemu Kandydatowi nasz Klient może zaoferować adekwatne do 
doświadczenia wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV wraz z klauzulą o ochronie 
danych osobowych na adres:  
jemiolo@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV wraz z klauzulą o ochronie 
danych osobowych na adres:  
siewierski@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV wraz z klauzulą o ochronie 
danych osobowych na adres: kuldo@hays.pl

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
swojego CV wraz z klauzulą o ochronie 
danych osobowych na adres:  
rozmus@hays.pl
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