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W NUMERZE:

19/2011
Przyjęcie przez Sejm ustawy o ochronie klientów dewelope-

rów stanowi istotny moment w rozwoju polskiego rynku nieru-
chomości. Przez ponad dwadzieścia lat funkcjonowania wolnego 
rynku umowy deweloperskie były zawierane w oparciu o prze-
pisy ogólne. Prowadziło to nierzadko do powstawania sytuacji 
konfl iktowych, w których osoby inwestujące swoje oszczędno-
ści czy zaciągające długoletnie kredyty stawały przed ryzykiem 
utraty i pieniędzy, i mieszkania. Teraz klienci dysponują całym 
zestawem mechanizmów, dzięki którym ich interesy będą odpo-
wiednio zabezpieczone.

Trzeba jednak pamiętać, że prawo nie bierze się znikąd. 
Konkretne regulacje, które znalazły się w ustawie, nie powstały 
w wyobraźni ustawodawcy, ale zostały zaczerpnięte z dobrych 
praktyk stosowanych przez uczciwe fi rmy deweloperskie. To 
najlepsze spośród nich wyznaczały standardy, do których teraz 
będą zmuszeni dorównać pozostali. Jednak rzeczywistość ryn-
kowa nieustannie się zmienia, a nawet najbardziej szczegółowe 
przepisy wraz z upływem czasu odsłaniają swoje luki. Nic nie 
zastąpi zwykłej uczciwości, której na szczęście nie sposób sko-
dyfi kować.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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CMYK: 15 53 100 2

CMYK: 79 53 0 0

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
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„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 – gotowy 

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 niewielkiej 
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 pod względem 
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-, pięciokondygnacyjnych 
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
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 



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 



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.

OFERTA NAJMU
POWIERZCHNI BIUROWEJ – KRAKÓW, UL. KALWARYJSKA 69

Dzielnica Podgórze to najszybciej rozwijająca się w ostatnich latach 
część Krakowa. W okolicy powstały nowe obiekty biurowe (Buma Squ-
are) swoje podwoje otwarły liczne banki i instytucje fi nansowe. W nie-
dalekim sąsiedztwie powstało największe Centrum usługowo-handlo-
we w Polsce –  Bonarka. Lokalizacja budynków pozwala na szybkie 
i bezkolizyjne połączenie z obwodnicą Krakowa. Biurowce posiadają 
bezpośredni dostęp do komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje), co 
pozwala na dogodny dojazd do każdej dzielnicy Krakowa.

Ul. Kalwaryjska 69 – budynek czterokondygnacyjny zlokalizowany na 
działce o pow. 860 mkw – stanowiący fragment zabudowy ulicy jako 
plomba uzupełniająca miejską zabudowę.

Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o, elek-
tryczną, gazową, internetową, telefoniczną, alarmową, monitoringową.

Na poziomie I, II, III piętra oferujemy do najmu lokale biurowe z poko-
jami różnej wielkości o łącznej powierzchni 1094 m mkw.

Przyszły najemca ma zagwarantowanych 8 miejsc parkingowych na po-
dwórku ofi cyny biurowca.

Cena: 55 zł/m kw + media + kaucja 1-miesięczna

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
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



WWW.DOMOSNIERUCHOMOSCI.PL

CENTRUM LOGISTYCZNE CHRZANÓW � POŁUDNIE,  
UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH, CHRZANÓW
Pow. całk.: 8200 m2, po projektowanej rozbudowie – 16 200 m2 
Pow. dz.: 41 000 m2

DOM HANDLOWO�USŁUGOWY W TRZEBINI�SIERSZY,  
UL. KOPALNIANA 2A 

Pow. 814 m2, a po projektowanej rozbudowie ok. 2000 m2 
Dz. 2888 m2, obok parkingi przy byłej kopalni na ok. 100 samochodów 
Budynek położony przy skrzyżowaniu ulic: Kopalnianej i Grunwaldzkiej 
Obok dwóch osiedli mieszkaniowych, budynku Enion, szkoły średniej, 
spółdzielni mieszkaniowej
Elektrownia Siersza – 1 km 
Trzebinia – 34,5 tys. mieszkańców 

SPRZEDAŻ/WYNAJEM

DOMOS Nieruchomości
ul. Szpitalna 80 c, 32-500 Chrzanów 
Tel. (48) 602 257 953; (32) 623 92 57

biuro@domosnieruchomosci.pl
www.domosnieruchomosci.pl

HALE MAGAZYNOWE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA: 
HALA A – 8 tys. m2 – ISTNIEJĄCA  
HALA B – 2,3 tys. m2 – PROJEKTOWANA 
HALA C – 6,6 tys. m2 – PROJEKTOWANA 

Magazyny obecnie suche, kiedyś były chłodnią składową, znakomite wła-
ściwości izolacyjne, zbliżona temperatura wewn. latem i zimą (w ścianach 
wbudowano 20 cm korka). 

-  magazyny o pow. ok. 8000 m2 
wraz z zapleczem biurowym  
i socjalnym o pow. 200 m2

-  rampa rozładunkowa,  
szer. ok. 6 m i dł. ok. 70 m

- obszerny plac manewrowy
- duży parking
- teren wybrukowany, utwardzony
- wys. hal magazynowych ok. 7,5 m

- ok. 3 km do A4 (Kraków – Katowice)
- ok. 35 km Katowice
- ok. 40 km Kraków
- teren ogrodzony, chroniony
-  obecnie wolna powierzchnia  

wynajmu to 3000 m2
-  część obiektu jest wynajmowana 

obecnie przez firmy logistyczne 
oraz Carlsberg Okocim

DZIAŁKA PRZY MARKECIE LIDL W TRZEBINI, UL. KOŚCIUSZKI 59 

Działka 2500 m2, znakomicie położona w centrum Trzebini obok PKP, PKS, 
trasy Kraków – Katowice, hurtowni budowlanych, hotelu, supermarketu 
Lidl, stacji paliw Statoil.
Projektowany budynek handlowo-usługowo o zabudowie 1650 m2. 
Parter handlowy i piętro biurowe 1600 m2. 
Cena do negocjacji. 

CHRZANÓW  1.   –  biura na II piętrze o pow. 140 m2  
obiekt i parking strzeżony

    – biurowiec II – piętrowy o pow. 450 m2

CHRZANÓW  2.  Działka, 38 a, pod lasem w Chrzanowie,  
przy trasie Chrzanów – Libiąż

CENTRUM  
LOGISTYCZNE  
CHRZANÓW 
POŁUDNIE

PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA



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. 
 



Wynajem pow. handlowo – usługowo – biurowej w nowo powstałej 
inwestycji „CEGIELNIA � CENTRUM” w Cianowicach. 

Kompleks lokali powstał w nowoczesnym 3-kondygnacyjnym budynku 
przy drodze wojewódzkiej nr 794 na trasie Kraków – Wolbrom. Budynek 
usytuowano ok. 19 km od Krakowa i 500 m od centrum Skały. Jest to 
pierwszy w tym regionie duży kompleks o łącznej pow. ok. 2500 m2. 
Lokale na parterze zostały wynajęte na sklep ogólnospożywczy oraz 
restaurację – pizzerię. Atutem budynku jest ogólnodostępny taras wido-
kowy, gdzie będzie można spożyć posiłek i odpocząć. Dostęp do niego 
oraz pozostałych kondygnacji zapewni winda. Obecnie poszukujemy 
najemców na 2 i 3 kondygnację budynku. Oferujemy dowolną pow. od 
55-1650 m2 oraz duży ogólnodostępny parking. Dodatkowym atutem 
budynku jest jego bezpośrednie sąsiedztwo: stacja paliw “BP”, skład 
budowlany “apb”, samochodowe centrum serwisowe. Ze względu na 
szybkie połączenie z Krakowem oraz niski czynsz „CEGIELNIA � CEN�
TRUM” jest doskonałą alternatywą dla drogich ofert wynajmu z terenu 
Krakowa. 

„CEGIELNIA � CENTRUM” zaprasza i oferuje bardzo atrakcyjne i korzystne 
warunki wynajmu.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą o pow. ok. 1250 m2 
z kilkoma budynkami gospodarczymi i garażami

Nieruchomość położona jest w Niepołomickiej Specjalnej Strefie Prze-
mysłowej, gdzie jest ulokowanych wiele firm o profilu produkcyjno – 
przemysłowym. Budynek główny jest parterowy, z czego 1100 m2 jest 
halą otwartą (bez siatki słupów) o wymiarach: ok. 12 m. x ok. 100 m. 
Wyskość ok. 3,30 m. Brama wjazdowa to ok. 3,40 m. szer. x ok. 3,15 m. 
wys., podłoga: beton. Pozostała część hali to: kotłownia, pom. socjalne, 
pokój biurowy, łazienka, mała hala serwisowa/naprawcza. 

Pełne uzbrojenie, media na działce: Kanalizacja, Woda, Gaz, Prąd od ok. 
90 kWh - do ok. 250 kWh. 

Hala jest murowana po kapitalnym remoncie: wymieniono dach, za-
łożono nowe ogrzewanie – węglowe z podajnikiem, nowe okna PCV, 
ocieplono budynek. Odległość do Krakowa ok. 20 km. Ok. 200 m do 
przystanków busa. 

Cena: 1 600 000 zł z działką o pow. ok. 61 a.

Możliwość powiększenia tej działki do ok. 123,44 a – wtedy cena ok. 
2 600 000 zł do negocjacji.

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
Centrum Nieruchomości “KONT” s.c.

Paweł Nowak 
tel. 604 252 617 lub 12 432 67 50

www.kont.pl, pawel@kont.pl

Okazyjna cena

Kontakt: 
e-mail: m.bros@helios.biz.pl

665-602-080
SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE BIUROWE W KATOWICACH

PRZENIEŚ KANCELARIĘ TUTAJ.
Idealna lokalizacja na biuro dla firmy która szuka lokalu na siedzibę, 
pracownię lub działalność gospodarczą, idealny pod kancelarię. 
W pobliżu lokalu znajdują się: NFZ, szkoły wyższe, sądy oraz inne instytucje 
budżetowe. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne z lokalem, obok 
budynku zlokalizowany jest przystanek komunikacji miejskiej. 
Istnieje możliwość parkowania samochodów na podwórku kamienicy.
Lokal biurowy mieści się na drugim piętrze w czteropiętrowej kamienicy.
Składa się między innymi z czterech dużych, niezależnych pomieszczeń 
biurowych o wyjątkowo korzystnym układzie (do 20 samodzielnych 
stanowisk pracy).
Znakomita oferta, bo lokal jest po generalnym remoncie z nowymi 
instalacjami, nową stolarką okienną, nowymi drzwiami wejściowymi 
z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, z nową podłogą o najwyższej 
klasie odporności na ścieralność. Na ścianach położona została gładź 
ścienna. Lokal posiada własne oszczędne ogrzewanie etażowe. 
Lokal gotowy do natychmiastowego wprowadzenia stanowisk pracy.



Miejscowość: Krynica-Zdrój
Województwo: małopolskie
Komunikacja: dobra
Dojazd: dobry
Pow. zabudowy: 1192 m2
Pow. użytkowa: 1980,9 m2
Kubatura: 14700 m2
Pow. działki: 9184 m2
Ilość pięter: 2
Ilość pokoi: 26
Media: prąd, gaz, siła, woda, kanalizacja, telefon, internet
Ogrzewanie: gazowe

Wyjątkowa lokalizacja budynku w zacisznym miejscu na zboczu Góry 
Krzyżowej. Bud. otoczony lasem sosnowym, odizolowany od okoliczne-
go zgiełku, z pięknymi widokami. Blisko centrum Uzdrowiska. Budynek 
składa się z pawilonu głównego, przewiązki i 3 pawilonów mieszkal-
nych o zwartej zabudowie, wyremontowane pokoje. Bezprzewodowy 
internet w większej części budynku, sauna, siłownia, zmodernizowane 
boiska sportowe, oświetlone korty tenisowe, wiata ogniskowa z parkie-
tem tanecznym, stołówka. W odległości kilku metrów oświetlona stacja 
narciarska. Ośrodek posiada własną część rehabilitacyjną, w skład której 
wchodzi: laseroterapia, hydroterapia, magnetoterapia, inhalacja i sala 
gimnastyczna. Ośrodek posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem 
na budowę, umożliwiający rozbudowę o 2 dodatkowe piętra.
CENA za nieruchomość z wyposażeniem: 6 100 000 zł

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
BUDYNEK WCZASOWO�SZKOLENIOWY W KRYNICY�ZDRÓJ

Tel. 606 122 798 | 509 309 791
e-mail: biuro@daglezja-krynica.pl

www.daglezja.info

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
KAMIENICE I GRUNTY KOMERCYJNE

KAMIENICE NA SPRZEDAŻ

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

tel.: 796 892 008, czterokondygnacyjna kamienica po remoncie

2.  Stare Miasto: pow.: 1196 m2, cena: 18 000 000 PLN 

kameralna kamienica wykończona w wysokim standardzie

3.  ok. ul. Kazimierza Wielkiego: pow.: 1250m2,  

cena: 5 500 000 PLN, kamienica do remontu

4.  ok. Małego Rynku: 1050 m2, cena: 9 500 000 PLN,  

kamienica do remontu

GRUNTY KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
1.  Kraków, Węzeł Tyniecki: cena: 38 000 PLN/a, możliwość zakupu 

działek o pow.:22 a - 5,7 ha, WZ: funkcja usługowa, biura/magazyny
2.  Modlnica: pow.: 3 ha, cena: 13 500 000 PLN, mpzp, przeznaczenie 

komercyjne: biura/magazyny/spedycja
3.  Kraków-Węgrzce : pow.: 81m2, cena: 4 800 PLN, plan miejscowy, 

przeznaczenie komercyjne
4.  Kraków, Wola Justowska : pow.: 1,4 ha. cena: 6 400 000 PLN, 

budownictwo wielorodzinne, atrakcyjna lokalizacja

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH:  
602 805 014  
796 891 008  

www.eliteproperties.pl

WYNAJEM
LOKALE BIUROWO�KOMERCYJNE

KONTAKT:
601 449 294

DO WYNAJĘCIA OD 1 STYCZNIA 2012

Budynek o powierzchni 860 m2 
BIUROWO-KOMERCYJNY kat. B -
4 kondygnacje -
ok. 40 miejsc parkingowych. -

Obiekt doskonały na biuro, szkołę językową, klub fitness,  
gabinety lekarskie itd.
Dobry dojazd, świetna lokalizacja w najbliższych okolicach 
ul. Opolskiej.

30 zł netto/m2 powierzchni

WIĘCEJ OFERT NA NASZEJ  

STRONIE INTERNETOWEJ  

www.eliteproperties.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

lokalizacja: Kazimierz ul Wawrzyńca
powierzchnia: 120 m2

liczba pokoi: 3
cena: 5 000 PLN

lokalizacja: Bronowice, ul. Wesele
powierzchnia: 108 m2

liczba pokoi: 4
cena: 2 900 PLN 

lokalizacja: Grzegórzki, ul. Grzegórzecka
powierzchnia: 74 m2

liczba pokoi: 2
cena: 3 800 PLN 

lokalizacja: Wola Justowska, 
ul. Niezapominajek
powierzchnia: 84 m2

liczba pokoi: 3
cena: 714 000 PLN 

lokalizacja: Krowodrza ul Kołowa
powierzchnia: 67 m2

liczba pokoi: 3
cena: 800 000PLN

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

liczba pokoi: 4
cena: 1 350 000 PLN

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja: Wola Justowska, 
Aleja Kasztanowa
powierzchnia: 398 m2

liczba pokoi: 8
cena: 3 400 000 PLN

lokalizacja: Wola Justowska, ok. Becka
powierzchnia: 159 m2

liczba pokoi: 4
cena: 1 190 000 PLN

lokalizacja: Wola Justowska, 
ul. Korzeniowskiego 
powierzchnia: 240 m2

liczba pokoi: 6
cena: 1 980 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Kliny
powierzchnia: 8 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 450 000 PLN

lokalizacja: Wola Justowska, 
ok. ul. Malczewskiego
powierzchnia: 17,32 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 1900 000 PLN

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

DZIAŁKI SPRZEDAŻ

lokalizacja: Skotniki
powierzchnia: 213 m2

przeznaczenie: biurowy 
cena: 10 650 PLN

lokalizacja: Śródmieście, ul. Mogilska
powierzchnia: 230 m2

przeznaczenie: handlowo-usługowy
cena: 23 000 PLN

lokalizacja: Stare Miasto, 
ok. Rynku Głównego
powierzchnia: 200 m2

przeznaczenie: pub, klub muzyczny
cena: 9 000 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



 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





Budynek mieszkalno - • 
biurowy o nowoczesnej formie 
i podwyższonym standardzie
Powierzchnie od 30 m2 • 
do 71 m2
 Wysoki standard w dobrej • 
cenie – już od 6800 zł/m2
 Zakończenie inwestycji • 
IV kwartał 2011 r.
 Jedynie 3 km od Plant • 
i Starego Miasta
 Szczegóły na stronie • 
internetowej www.terrena.pl  
lub pod numerem telefonu 
503 116 015 

Michał Górka 
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami 

al.BelinyPrażmowskiego 69/2 
31-514 Kraków 

Tel. +48(12) 410 20 55/56
Fax. +48(12) 410 20 57

biuro@terrena.pl
www.terrena.pl 

NOWA KAMERALNA INWESTYCJA 
W OKOLICY DOBREGO PASTERZA – 

TYLKO 13 MIESZKAŃ

UL. SABAŁY / PRĄDNIK CZERWONY 
Klimatyczne mieszkanie na poddaszu  

o powierzchni całkowitej 90 m2
Zapraszamy na wirtualny spacer!

383 000 ZŁ 

KLESZCZÓW, GM. ZABIERZÓW
Domy w zabudowie bliźniaczej o nowoczesnej 

architekturze
Całkowita powierzchnia domów to 144 m2

Garaż pod budynkiem
Malownicza okolica – widokowe 4 a działki

Przekazanie do użytkowania II kwartał 2012

MARSZOWIEC, GM. ZIELONKI
Pow. 208 m2 

Prestiżowa lokalizacja w starej części Marszowca
Dwustanowiskowy garaż

Wysoka jakość materiałów
785 000 ZŁ

INWESTYCJA 
ROZPOCZĘTA!

539.000 ZŁ

WIDOK NA 
PANORAMĘ 
KRAKOWA 

I TATR





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
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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



Kontakt 
pod numerem 

telefonu 609 866 871 

przygotowaną inwestycję w Wieliczce, przy wjeździe 
od strony Krakowa składającą się z 30 domów 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce 95 a. 
Prawomocne pozwolenie na budowę.

SPRZEDAM, ZAMIENIĘ NA MIESZKANIA LUB 
PODEJMĘ WSPÓŁPRACĘ PRZY REALIZACJI



nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615



MIESZKANIA
RADZIKOWSKIEGO – 70 m2, 3 pok., III p., 2 balkony, 1.600 zł/m-c + czynsz + media
ZAKĄTEK – 86 m2, 3 pok., II p., taras, GARAŻ, 2.300 zł/m-c + czynsz + media
ZWIERZYNIECKA – 82 m2, 2 pok., taras, winda, garaż, 4.500 zł/m-c + czynsz + prąd
RADZIKOWSKIEGO – 120 m2, 3 pok., III p., loggia, 2.200 zł/m-c + czynsz + media
ZAKĄTEK – 131 m2, 5 pokoi, III p., 2 tarasy, GARAŻ, 3.800 zł/m-c + media

DOMY – WYNAJEM
BOREK FAŁĘCKI – 140 m2, 4 pok., dz. 6 a, ogród, 3.300 zł/m-c 
BIAŁY PRĄDNIK – 212 m2, szeregowy, 6 pokoi, garaż, ogródek, 4.100 zł/m-c
28 LIPCA – 250 m2, wolnostojący, dz. 6.8 a, 5 pokoi, garaż, ogród, 5.500 zł/m-c

DOMY – SPRZEDAŻ 
BIAŁY PRĄDNIK – 212 m2, szeregowy, dz. 3.5 a, 6 pokoi, garaż, ogródek, 1997r., 970.000 zł
BIAŁY PRĄDNIK – 250 m2, szeregowy, dz. 3 a, 6 pokoi, ogródek, 2000 r., 1.480.000 zł
28 LIPCA – 250 m2, wolnostojący, dz. 6.8 a, 5 pokoi, garaż, 2002 r., 2.3 mln zł
28 LIPCA – 320 m2, wolnostojący, dz. 6.2 a, 7 pokoi, garaż, 1992 r., 1.6 mln zł
GIEBUŁTÓW – 260 m2, wolnostojący, dz. 12 a, 6 pokoi, garaż, 1997 r., 850.000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANE
os. OFICERSKIE – 320 m2, WZ na dom o pow. 210 m2
RADZIKOWSKIEGO – 60 ar, WZ na 5.500 PUM

os. ZŁOCIEŃ – 27 m2, II p., jasna kuchnia, 159.000 zł
al. POKOJU – 32 m2, VI p., jasna kuchnia, balkon, 235.000 zł
PODZAMCZE – 40 m2, I p., po remoncie, hip., 400.000 zł

LUBELSKA – 68 m2, II p., balkon, 545.000 zł
KOLETEK – 76 m2, III p., widok na Wawel, hip., 830.000 zł

PACHOŃSKIEGO – 58 m2, 3 pok., V/X p., loggia, 380.000 zł
WILEŃSKA – 62 m2, 3 pok., parter, ogródek, 425.000 zł
RYDLA – 65 m2, 3 pok., wys. parter, 650.000 zł + garaż
MORELOWA – 87 m2, I p., 3 pok., WINDA, GARAŻ, balkon, 1.045.000 zł
os. OFICERSKIE – 90 m2, I p., 3 pok., loggia, garaż, 600.000 zł

LEA - 98 m2, I p., 2 balkony, hip., 770.000 zł

MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY

Licencja nr 191 

BIURO
NIERUCHOMOŚCI

Kraków,ul. Mikołajska 26/2 
tel. 12-421-92-99

office@gruszecka.com.pl 
www.gruszecka.com.pl

Time and 
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Bochnia, ul. Oracka
65,7 m2, I p./II p., dwupokojowe z oddzielną kuchnią. Loggia 9,5 m2 (możliwość 
zabudowania – powstaje wówczas trzeci pokój), garaż i piwnica.

Cena 280.000 zł
Tel. 601-096-667, e-mail: jk5704@o2.pl 

Kraków
24,5 m2, V p. z windą, garsoniera, umeblowany aneks, duży pokój, nowe okna i panele 
podłogowe, łazienka do remontu.

Cena 140.000 zł
Tel. 603-266-585 (po godz. 16.00)

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 du-
żego 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 podziemnym (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 prze-
robienia 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. Chełmońskiego
100 m2, atrakcyjne mieszkanie 3-poziomowe w typie penthausa. Doskonałe jako 
mieszkanie rodzinne lub jako inwestycja – pod wynajem. Mieszkanie oddane do 
użytku w 2005 roku, w doskonałym stanie, wykonane i wykończone w oparciu 
o zindywidualizowany projekt. Do mieszkania należą ponadto: komórka lokatorska 
i miejsce parkingowe (własność notarialna). W otoczeniu niska zabudowa oraz tereny 
rekreacyjne.

Cena 665.000 zł
Tel. 660-262-888, e-mail: anl@gazeta.pl

Krakow, ul. Cieszyńska
80 m2, piękne, jasne, przestrzenne i słoneczne mieszkanie dwupokojowe z oddzielną 
kuchnio-jadalnią w kamienicy. Po generalnym remoncie ze wszelkimi nowymi in-
stalacjami i wyposażeniem AGD. Piec dwufunkcyjny z etażowym ogrzewaniem daje 
pełną niezależność.

Cena 620.000 zł
Tel. 602-755-904, e-mail: sepo@poczta.onet.pl

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. Dywizjonu 303
28,2 m2, jednopokojowe z jasną kuchnią. Świetna lokalizacja, w pobliżu liczne hiper-
markety, szkoły, poczty, przychodnie. Blok tuż przy Parku Skalskiego z bezprzewodo-
wym internetem. Dojazd do Rynku 10 min. W klatce dwie windy, na każdym piętrze 
suszarnie. Do mieszkania przynależy piwnica.

Cena 170.000 zł
Tel. 507-151-037, e-mail: mondelaj@buziaczek.pl

Kraków, ul. Jerzmanowskiego
43,4 m2, V p./X p., dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką, dużą loggią i przynależną 
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

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 ci-
chobieżną 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 balkonem 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 201 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 dokupić miejsce postojowe 
w hali garażowej pod blokiem wraz z komórką lokatorską (osobna księga wieczy-
sta).

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

SPRZEDAM DOMY
 Gaj ul. Zadziale  Kraków, Sidzina ul. Petrażyckiego

Luksusowa rezydencja w Krakowie (Sidzina)
Tel. 602 75 56 54



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. Zlokalizowane 
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, os. Na Stoku
dwupokojowe.

Cena 239.000 zł
Tel. 602-620-093

Kraków, ul. Niezapominajek
45 m2, I p., dwupokojowe z aneksem kuchennym i balkonem (6 m2) w dwupiętrowym 
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, ekspozycja 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, ul. Rusznikarska
60,4 m2, VII p./VII p., dwupokojowe, nowe budownictwo, 2000 r., widokowe. Solidny 
budynek z cegły, doskonała lokalizacja, 2 parki, wolne miejsca parkingowe. Zamienię 
na dwa mniejsze, jedno z dopłatą lub sprzedam. 

Cena 490.000 zł 
Tel. 608-290-667

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

Cena 1.300.000 zł do negocjacji
Tel. 12-427-15-36, e-mail: bozenka600@poczta.onet.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 odświe-
żeniu. Na wyposażeniu mieszkania zostają meble kuchenne (solidne, wykonywane 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 bezpo-
średnim sąsiedztwie łąk i zieleni. Mieszkanie wykończone w stylu nowoczesnym, 
bardzo funkcjonalne i przestrzenne. Kuchnia jest wyposażona w pełne AGD kla-
sy 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 Królewska”. 
Łazienka i kuchnia komfortowo wyposażone. Wystawa okien na wschód i zachód 
z przepięknym widokiem na tereny zielone oraz Las Wolski. Możliwość zakupu miej-
sca 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. Jasne, prze-
stronne 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

Kraków, ul. Wierzyńskiego
41 m2, wysoki parter z tarasem, dwupokojowe z aneksem kuchennym. Budynek z 2006 
r. na strzeżonym osiedlu. Mieszkanie w pełni wykończone, sprzedawane z całym wypo-
sażeniem. Doskonała lokalizacja, dużo zieleni, doskonały dojazd do centrum.

Cena 355.000 zł do negocjacji
Tel. 508-823-669

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

ok. Ciężkowic i Bobowej, Siedliska
130 m2, działka 30 a. Komfortowy dom drewniany (dworek) z pięknym kamiennym 
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 oczysz-
czalnia ścieków.

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

gm. Iwanowice, Poskwitów
rezydencja o pow. 165 m2, działka 23 a, pięknie zagospodarowana.

Cena 770.000 zł
Tel. 609-521-038

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 mieszkal-
ne, 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, kaskadowym 
ogrodem. W rozliczeniu możliwe mieszkanie.

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

gm. Michałowice-Książniczki
151 m2, działka 8 a, stan deweloperski, odebrany przez Nadzór Budowlany. Działka 
widokowa, południowa, koło Krakowa.

Cena 560.000 zł
Tel. 601-400-105

gm. Michałowice-Książniczki
168 m2, działka 7,7 a, stan deweloperski, odebrany przez Nadzór Budowlany. Działka 
widokowa, południowa, koło Krakowa.

Cena 570.000 zł
Tel. 601-400-105

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 skomunikowane 
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 nar-
ciarskich, turystycznych, rowerowych i konnych. Wyjątkowy leczniczy i uzdro-
wiskowy 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

ok. Skawiny, Beczyn
30 km od Krakowa, dom z lat 60., murowany. Prąd, woda, gaz, telefon, garaż, stodoła. 
Działki: 2x25 a budowlane, 1,5 ha rolna, 40 a las.

Cena 430.000 zł
Tel. 517-265-307, e-mail: danusiapiorko@poczta.fm

Sobolów
90 m2, działka 22 a, dom całoroczny w pięknej, malowniczej okolicy. Wokół cisza i zie-
leń, 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 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

Soboniowice
 82 a, dom z działką w kształcie kwadratu. Działka jest ogrodzona, duża, istnieje 
możliwość wydzielenia kilku działek.

Cena 320.000 zł
Tel. 696-135-701

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.



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

Cena 330.000 zł
Tel. 504-567-299

Węgrzce
370 m2, działka 10 a, wolnostojacy, dwurodzinny, 2 kuchnie, 3 łazienki, 9 pokoi, 
garaż, pralnia.

Cena 560.000 zł
Tel. 500-114-235

Wieliczka
300 m2, działka 15 a, wysoki standard. Dom idealny dla 2 rodzin lub na prowadzenie 
działalności gospodarczej. W domu 2 kuchnie (po jednej na każdym piętrze), eksklu-
zywne 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, pięknymi krzewami oraz kil-
kunastoletnimi 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

Zabierzów
188 m2, działka 8 a. Jednorodzinny, wolnostojący, wg projektu „Lubczyk II”. W trak-
cie budowy, gotowe fundamenty, na widokowej działce, ok. 100 m do przystanku 
komunikacji miejskiej.

Cena 350.000 zł
Tel. 601-439-397

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

gm. Zielonki, Brzozówka
220 m2, działka 44 a, 11 km od Krakowa. Dom wybudowany w 2005 r. + garaż 
wolnostojący.

Cena 1.950.000 zł
Tel. 501-348-874, e-mail: mit4444@interia.pl

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 od 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

DZIAŁKI

Alwernia
działki 9 a, budowlane, media w zasięgu, 30 km od Krakowa, 200 m od drogi Kra-
ków – 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

gm. Bochnia, Nieszkowice Małe
 56 a, budowlana, blisko Raby, atrakcyjna, w sąsiedztwie domów. Media: woda, gaz, 
prąd, kanalizacja. Oddana do wyceny.

Cena 200.000 zł
Tel. 515-608-318

Czernichów
9 a Cena 81.000 zł

Tel. 518-180-337

Głogoczów
11 a, budowlana, położona prawie na szczycie góry, na przeciwległym zboczu Zako-
pianki. 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 wodociągów 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

Kraków, ul. Astronomów
Wola Justowska, 66 a, rolna, wym. 34x200 m, złożona WZ na domki jednorodzinne.

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

ŁAPANÓW

180 m2, działki 2 ha,  
5 pokoi, z 2005 r.

Cena 655.000 zł

Tel. 601-454-940



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. Posia-
da 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 murowany 
domek gospodarczy. Idealna dla osób poszukujących oazy spokoju, bardzo blisko 
ścisłego centrum Krakowa.

Cena 720.000 zł
Tel. 780-509-196

Kraków, Skotniki
87,8 a, inwestycyjna, w pełni uzbrojona. Prawomocna decyzja WZ i decyzja podziału 
na 15 działek budowlanych oraz drogę wewnętrzną. Projekt budowlany z uzgodnionym 
wjazdem. Możliwość realizacji domów w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej.

Cena 3.300.000 zł
Tel. 608-372-004

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, Wola Batorska
31 a, budowlana, media z kanalizacją włącznie, WZ, pozwolenie na budowę.

Cena 120.000 zł
Tel. 510-633-598

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 po-
łożona 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

ok. Krzeszowic, Tenczynek
34 a przy spokojnej drodze asfaltowej, uzbrojona, malownicza okolica. Działka uzbro-
jona (prąd, woda, kanalizacja).

Cena 10.000 zł/a do negocjacji
Tel. 515-709-145

Libertów
13 a, budowlana. Media: woda i gaz na działce, prąd ok. 50 m od działki, kanalizacja 
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 me-
dia.

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 oddalony o 5 km zalew w 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 „Witamin-
ka” 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

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 drugiej 
linii zabudowy. Tuż przed nią również działka budowlana o pow. 10,13 a za kwotę 
253.000 zł. Media w drodze obok działki.

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

Piekary
10 a, rolna z WZ i rozpoczętą budową (+ plan domu). Media: podłączony gaz i prąd, 
woda i kanalizacja na działce sąsiedniej. Teren płaski, widok na Bielany. Działka czę-
ściowo ogrodzona i zadrzewiona, dobra komunikacja z Krakowem.

Cena 26.000 zł/a
Tel. 505-396-680,  e-mail: agnesmm@poczta.onet.pl

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



Podstolice
21 a, ok. 15 km od Krakowa na południe. Działka uzbrojona, płaska, przestrzenna, przy nie-
ruchliwej drodze, bez uciążliwego sąsiedztwa. Przystanek MPK kilkaset metrów od działki.

Cena 10.000 zł
Tel. 668-443-756

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

Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa
 7 a, budowlana, media przy działce.

Cena 109.000 zł
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

ok. Rudawy, Nielepice
 28 a, budowlano-rekreacyjna, 2 km od drogi Kraków – Krzeszowice. Media na działce, 
kanalizacja w trakcie realizacji.

Cena 260.000 zł
Tel. 609-090-139

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 telefo-
niczną. 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, w trakcie przekwalifikowania na budowlaną, południowa przy drodze bitej.

Cena 110.000 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

gm. Zielonki, Brzozówka
 36 a, rolno-siedliskowa, widokowa, stok południowy. Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie. Cena 400.000 zł

Tel. 501-348-874, e-mail: mit4444@interia.pl

INNE

Lokal handlowy
frontowy z witryną w ścisłym centrum Zgorzelca, 31 m2 + 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 antykorozyjną 
– 17 sztuk.

Cena 500 zł
Tel. 600-487-267

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

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

Mieszkanie
Kraków, 56 m2, 3 pokoje. Zamienię na 2 oddzielne - garsonierę i 2 pokoje z kuchnią

Tel. 503-657-544

Mieszkanie
Kraków, Łagiewniki, jednopokojowe, 33 m2 z garażem 23 m2, blok z 2006 r. Zamienię 
na mieszkanie w Zakopanem, Kościelisku lub okolicy.

Cena do 350.000 zł
Tel. 792-802-110, 12-425-26-35, e-mail: zarembajerzy@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. Białoprądnicka
Prądnik Biały, 50 m2, nowe budownictwo, strzeżone osiedle. Otwarta kuchnia (osobna) 
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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 poko-
je, 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 ogro-
dzeniem.

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 z ja-
snym aneksem kuchennym. Wysoki standard wykończenia, drzwi antywłamaniowe 
z atestem. Podłoga: gres marmurowy polerowany (kremowy), stolarka drewniana 
okienna i drzwiowa, ekskluzywna łazienka. Wszystko wykonane w tonacji krem + 
nugat. W pełni meblowane i wyposażone. Balkon: zadaszony, 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. 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, bal-
kon. 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. 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, przedszkole, 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. Lipska
52 m2, IV p., dwupokojowe z możliwością wydzielenia 3 pokoju. Nowe budownictwo, 
mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone w telewizor. Istnieje możliwość podłą-
czenia kablówki i internetu.

Cena 1200 zł + media
Tel. 515-709-145

Kraków, ul. Piłsudskiego
106 m2, 2 sypialnie, 2 łazienki, salon, kuchnia, miejsce postojowe, wysoki standard.

Cena 6500 zł + opłaty + kaucja
Tel. 692-476-480

Kraków, ul. Podłęska
jednopokojowe z jasną kuchnią, łazienką i garderobą, III p., winda, balkon. Mieszkanie 
umeblowane.

Cena 1200 zł (w tym media)
Tel. 501-669-803, e-mail: pajmax@op.pl
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Kraków, ul. Szlak
30 m2, II p., apartament z balkonem i aneksem kuchennym w nowoczesnym apar-
tamentowcu Angel City. Budynek strzeżony z cichobieżnymi windami, okolice Galerii 
Krakowskiej.

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

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 

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 mieszkaniem 
50 m2. Cena do uzgodnienia

Tel. 603-534-026

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

Cena 4000 zł
Tel.0049-151-119-586-43

Lokal biurowy
Kraków ul. Michałowskiego, 86 m2, 3 gabinety + reprezentacyjny hall, wejście z ulicy, 
wyremontowana kamienica.

Cena 4500 zł/m-c + VAT + media
Tel. 503-577-488

Lokal biurowo-handlowy
Kraków, ul. Mireckiego, Borek Fałęcki, 32,5 m2. Możliwość wynajęcia na mieszkanie.

Cena 1900 zł/m-c + opłaty
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

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

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

CENTRUM HANDLOWE 
ŚWIT W TARNOWIE

do wynajęcia 130 m2 na parterze
(2 wejścia do lokalu)

tel. 14 68 48 810, 14 68 48 801



Duża branża  
z jeszcze większymi barierami

Jak wynika z badania Bilans Kapitału Ludzkiego, rynek usług szkoleniowych w Polsce jest silnie zróżnicowany. 
Obok dużych instytucji szkoleniowych, o długim stażu i zróżnicowanej ofercie, działają firmy bardzo młode, 

specjalizujące się w wąskiej tematyce bardzo podatne na wahania rynku i zmienność zapotrzebowania na szkolenia.

Bilans Kapitału Ludzkiego to badanie 
monitorujące polski rynek pracy. Do 2014 
roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości we współpracy z Uniwersytetem 
Jagiellońskim, w trakcie 5 edycji badań 
będzie śledzić, jak zmienia się struktura 
kompetencji na rynku pracy. Pierwsza edy-
cja badania, której wyniki zostały zapre-
zentowane 16 czerwca 2011 roku  oprócz 
badania pracodawców, ofert pracy czy lud-
ności w wieku produkcyjnym obejmowa-
ła także badanie instytucji szkoleniowych 
i oferty szkoleniowej.

Duża branża – małe nasycenie
Jak wskazują wyniki badania, sektor 

usług szkoleniowych zagospodarował do 
tej pory jedynie 55% działających w Pol-
sce firm i instytucji (nie licząc sektora 
administracji) oraz 13% dorosłych miesz-
kańców Polski. Świadczy to o stosunkowo 
niewielkim nasyceniu rynku. Wyzwaniem 
pozostaje zatem trafienie z ofertą do pozo-
stałych segmentów, które do tej pory nie 
korzystały z usług szkoleniowych. Warto 
podkreślić, że pracodawcy, którzy nie in-
westowali w 2010 r. w rozwój swoich kadr 
zadeklarowali, że nie znaleźli oferty, któ-
ra by spełniła ich oczekiwania. Wydaje się 
zatem, że potencjał rynku szkoleniowego 
jest duży, jednak, jak podkreślają autorzy 
raportu, istnieją silne bariery utrudniające 
jego aktywizację.

Branża z barierami
Barier, które zdaniem przedstawicieli 

branży szkoleniowej ograniczają rozwój 
sektora szkoleniowego w Polsce, jest wie-
le. Jako pierwsza wskazywana jest pro-
cedura przetargowa w wyborze dostawcy 
szkoleń, która daje zwycięstwo szkoleniom 
o najniższej cenie a niekoniecznie wyso-
kiej jakości. Na ten aspekt wskazało ponad 
70% respondentów z firm szkoleniowych. 
Blisko 60% respondentów uważa, że roz-
wój w branży ogranicza silna konkurencja 

na rynku – duża liczba podmiotów oferu-
jących szkolenia. Wśród barier należy wy-
mienić także  niską aktywność edukacyjną 
dorosłych Polaków, którą można by ogól-
nie określić mianem niskiego stopnia roz-
woju kultury edukacyjnej, ciągle niski sto-
pień zapotrzebowania na wiedzę polskich 
przedsiębiorstw, silną koncentrację na 
sektorze edukacji szkolnej i formalnej, nie-
docenianie w reformach systemu edukacji 
systemu kształcenia pozaformalnego. Na 
ten fakt wskazało ponad 40% responden-
tów. Kwestią często uwzględnianą w wypo-
wiedziach, jest brak środków na szkolenia 
– 57% respondentów uważa, że znacznie 
ogranicza to możliwość rozwoju ich firmy. 
Brak środków od klientów powoduje, że 
firmy szkoleniowe nie mają dostatecznych 
funduszy aby rozwijać własną ofertę szko-
leniową, szkolić własnych trenerów czy 
poszukiwać nowych klientów. Responden-
ci zwracali uwagę na duże zróżnicowanie 
jakości oferty szkoleniowej, brak jasnych 
kryteriów oceny oferty, silną – odbywającą 
się kosztem jakości – konkurencję ceno-
wą pomiędzy firmami szkoleniowymi. Na 
szczególną uwagę zasługuje jakość usług 
szkoleniowych, od której w sposób bezpo-
średni zależy skuteczność dokształcania 
i rozwoju, a więc osiągnięcie efektu w po-
staci zdobycia nowych kompetencji czy 
rozwinięcia kompetencji posiadanych.

Jakość każdym sposobem
Przedstawiciele sektora szkoleniowe-

go przyznają, że podejmują wiele działań 
zmierzających do zapewnienia wysokiej 
jakości świadczonych usług. Wśród tych 
działań znajdują się zarówno takie, które 
zmierzają w kierunku uzyskania zewnętrz-
nego potwierdzenia jakości świadczonych 
usług (certyfikacja, akredytacja), zwięk-
szania zakresu współpracy z innymi pod-
miotami, dającego szansę na współpracę 
i wymianę doświadczeń (przynależność do 
izb, stowarzyszeń, partnerstw), jak i takie, 

które mają charakter wewnętrzny: ocena 
prowadzonych zajęć i wykorzystania wyni-
ków tej oceny, działania rozwijające kadrę 
szkolącą. Aż 84% badanych zadeklarowa-
ło, że w ciągu najbliższych dwunastu mie-
sięcy zamierza podjąć działania służące po-
prawie jakości świadczonych usług. Wśród 
najczęściej wskazywanych planowanych 
działań znalazły się: wykorzystanie lub peł-
niejsze wykorzystanie wyników ewaluacji 
w planowaniu zajęć, doskonalenie kompe-
tencji merytorycznych szkoleniowców, wy-
korzystanie wyników ewaluacji dla rozwoju 
szkoleniowców, wykorzystanie diagnozy 
potrzeb szkoleniowych w procesie plano-
wania zajęć, doskonalenie kompetencji in-
terpersonalnych szkoleniowców oraz ocena 
skuteczności prowadzonych zajęć.

Duży wpływ na jakość oferowanych 
usług miały z pewnością projekty dofinan-
sowane ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Z kwestią dofinansowa-
nia szkoleń z EFS wiązano zagrożenia dla 
jakości szkoleń i formułowano postulaty 
dotyczące działań, które powinny przeciw-
działać dalszemu obniżaniu się tej jakości. 
Zdaniem badanych, przyczyną obniża-
nia się jakości są wskazywane już wcze-
śniej procedury przetargowe, stosowane 
w przypadku szkoleń finansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, w któ-
rych większą wagę przywiązuje się do ceny 
niż do jakości. Chcąc uzyskać dofinanso-
wanie czy wygrać przetarg, firmy zmuszo-
ne są obniżać ceny, nawet jeśli w sposób 
oczywisty zagraża to jakości oferowanego 
kształcenia. Na rynku szkoleniowym, gdzie 
znaczącym źródłem finansowania są środ-
ki europejskie, których wydatkowanie jest 
regulowane poprzez ustawę o zamówie-
niach publicznych, silna konkurencja ceno-
wa i wybór oferty najtańszej niekoniecznie 
musi być korzystne – ani z punktu widze-
nia beneficjenta ostatecznego (podmiotu 
korzystającego ze szkoleń), ani interesu 
publicznego.



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

NAJLEPSZE SZKOLENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Certyfikat certyfikatowi nie równy
Posiadanie akredytacji lub certyfikatu 

jakości zadeklarowało 36% badanych firm 
i instytucji szkoleniowych. Jednak dla re-
spondentów  pojęcie „akredytacja” i „cer-
tyfikat jakości” jest  bardzo różnie rozu-
miane. Najczęściej wymienianymi typami 
certyfikatów były certyfikaty ISO, wska-
zane przez 36% instytucji deklarujących 
posiadanie jakichkolwiek certyfikatów, 
jednak już na drugim miejscu znalazł się 
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 
wskazany przez 22% odpowiadających na 
to pytanie jako rodzaj akredytacji. Kolej-
ne rodzaje akredytacji czy certyfikatów 
nie budzą zastrzeżeń, jednak wśród rza-
dziej wymienianych kategorii pojawiło się 
na przykład wskazanie na Kodeks Dobrych 
Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 
(jako certyfikatu). Zamiar ubiegania się 
o akredytację lub certyfikat jakości w naj-
bliższych 12 miesiącach zadeklarowało 
31% przedstawicieli badanych instytucji 
i firm szkoleniowych. Najwięcej badanych 
przedstawicieli instytucji i firm szkolenio-
wych wskazało, że zamierza ubiegać się 
o certyfikat ISO (najczęściej takim certyfi-
katem byli zainteresowani przedstawiciele 

firm szkoleniowo-doradczych i szkolenio-
wych oraz ośrodków dokształcania i do-
skonalenia zawodowego), niewiele mniej 
zadeklarowało chęć uzyskania akredytacji 
Kuratora Oświaty (najczęściej przedstawi-
ciele centrów kształcenia ustawicznego, 
centrów kształcenia praktycznego, szkół 
językowych i ośrodków dokształcania i do-
skonalenia zawodowego).

Izby zrzeszające
Z deklaracji firm szkoleniowych wynika, 

że 22% badanych firm i instytucji należy 
do jakiejś izby, stowarzyszenia, partner-
stwa. Najwięcej spośród tych, które de-
klarują takie członkostwo, należy do izb 
i stowarzyszeń związanych z motoryzacją 
i transportem, 16% należy do Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych, 12% do Izb Gospo-
darczych, Przemysłowych i Handlowych.

Szkoleniowcu oceń się sam
Ponad 9 na 10 badanych instytucji 

i firm szkoleniowych deklaruje, że podda-
je ocenie realizowane przez siebie kursy, 
szkolenia czy inne działania rozwojowe. 
Stosowane są różnorodne metody oceny 
jakości realizowanych zajęć, najczęściej 

wymieniano jednak: ankiety rozdawane 
uczestnikom po zakończeniu zajęć, nie-
formalne rozmowy z uczestnikami, spraw-
dziany umiejętności uczestników, wywia-
dy z uczestnikami kursów, obserwacja, 
egzaminy wewnętrzne. Według deklaracji 
badanych, w 63% firm szkoleniowych był 
podejmowane działania służące rozwojo-
wi umiejętności szkoleniowców. Do naj-
częściej wykorzystywanych działań, które 
mają bądź bezpośrednio bądź pośrednio 
zmierzać do podnoszenia jakości kadry 
szkolącej współpracującej z firmami i in-
stytucjami szkoleniowymi, należą przede 
wszystkim szkolenia wewnętrzne (stoso-
wane w 73% firm, które podejmują dzia-
łania związane z rozwijaniem umiejętno-
ści szkolących) i zobowiązanie szkolących 
do samokształcenia (67%). Najrzadziej 
są stosowane negatywne sankcje pole-
gające na odsunięciu szkoleniowca nie 
rozwijającego swoich umiejętności od 
prowadzenia zajęć, jednak i tak stosowa-
nie tego instrumentu zadeklarowała 1/4 
przedstawicieli badanych firm i instytucji 
szkoleniowych.

Źródło: kadry.nf.pl



WYJĄTKOWE WYJAZDOWE 
SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW,  

ZARZĄDCÓW I RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH!
             

9-11 grudnia 2011 r.

SZCZYRK
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
www.szkolenia.helios.biz.pl � szkolenia @helios.biz.pl � tel. 12 633 14 36, tel. kom. 665 502 015

NAJLEPSZE SZKOLENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
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W pracy chudniemy czy tyjemy?
Jak wynika z art. 134 Kodeksu Pracy, 

pracownik przy przynajmniej 6-godzinnym 
dniu pracy ma prawo do płatnej, 15 minu-
towej przerwy na posiłek. Dodatkowo, na 
podstawie art. 141 par. 1 Kodeksu Pracy, 
pracodawca może ustalić przerwę na za-
łatwianie prywatnych spraw lub posiłek, 
nie wchodzącą w czas pracy (bezpłatną), 
trwającą do 60 minut. Taka przerwa wydłu-
ża jednak moment wyjścia pracownika do 
domu, niechętnie się więc na nią godzimy. 
Niezależnie jednak od czasu trwania prze-
rwy, bywa tak, że nie mamy czasu na to, by 
z niej skorzystać. Z badania Praca.pl prze-
prowadzonego wśród 1027 użytkowników 
serwisu wynika, że aż 25% ankietowanych 
nie ma czasu na to, by jeść w pracy. Ozna-
cza to, że co czwarty pracownik obywa się 
w pracy bez jedzenia. Jaki ma to wpływ na 
nasze samopoczucie i zdrowie?

Brak posiłków = kiepska praca
 „Rezygnacja z posiłku regeneracyjnego 

obniża wydolność organizmu, co skutkuje 
pogorszeniem jakości pracy. Paliwem dla 
mózgu jest glukoza. Gdy jej poziom obniża 
się, spada zdolność koncentracji, a wzrasta 
podatność na stres, robimy się gwałtownie 
zmęczeni, słabi i głodni” – wyjaśnia Alek-
sandra Banaszkiewicz-Filipiak, psycho-
dietetyk z Centrum Dietetycznego Ventis. 
Z punktu widzenia pracodawcy nie jest więc 
korzystne to, że pracownicy nie mają czasu 
na posiłki w pracy. Krzysztof Kirejczyk, pre-
zes portalu Praca.pl, widzi tu dwa problemy 
– „Część pracodawców wychodzi z błędne-
go założenia, że pracownik wykorzystując 
15-minutową, zapewnioną Kodeksem Pracy 
przerwę, marnuje czas, za który płaci pra-
codawca. Nie dostrzegają tego, że dzięki 
posiłkowi w środku dnia, efektywność pra-
cownika w ciągu kolejnych godzin będzie 
wyższa i te teoretycznie stracone 15 minut 
przełoży się na bardziej wydajną i szyb-
szą pracę. Drugim problemem jest częsty 
brak możliwości kontroli tego, czy pracow-
nik z przerwy korzysta. Nawet najbardziej 
dbający o zdrowie pracownika szef nie może 
stanąć nad nim i nakazać mu zjedzenia lun-
chu” – wyjaśnia prezes Praca.pl

Jesz - czyli nie pracujesz
Dlaczego nie mamy czasu w pracy na 

jedzenie? Jesteśmy przeciążeni obowiąz-
kami czy też może pracujemy zbyt wolno? 
Według zeszłorocznych danych Eurostatu, 
mimo iż pracujemy więcej niż inne narody 
Europy, jednocześnie jesteśmy znacznie 
mniej wydajni. Godzina pracy to w Polsce 
dochód 8,8$ PKB a w Danii 23$. Powodów 

takiego stanu rzeczy jest wiele – od złej or-
ganizacji pracy, słabości kompetencyjnych 
managerów, przez braki w zakresie moty-
wacji u pracowników aż po określone zasa-
dy kultury organizacji. Krzysztof Kirejczyk 
wyjaśnia - „W wielu firmach nie istnieją sys-
temy motywacyjne uzależniające wynagro-
dzenie czy benefity od efektywności pracy. 
Błędnie uważa się, że pracownik, który spę-
dza nieco więcej czasu w pracy niż inni jest 
bardziej pracowity, choć w rzeczywistości 
może być odwrotnie - pracownik zostaje po 
godzinach, bo pracuje za mało efektywnie 
i nie wyrabia się ze swoimi obowiązkami. 
Zwyczaj niewychodzenia na lunch bierze się 
wśród pracowników stąd, że uważają oni, iż 
mogą zostać posądzeni o ignorowanie swo-
ich obowiązków”.

Nie jesz? Nie schudniesz!
Dietetyk Aleksandra Banaszkiewicz-Fi-

lipiak podkreśla, że „Brak posiłku w ciągu 
dnia pracy z całą pewnością nie wpływa 
korzystnie na zdrowie. Długie przerwy mię-
dzy posiłkami powodują spowolnienie me-
tabolizmu, sprzyjają zaparciom, wzdęciom, 
w konsekwencji - odkładaniu się tłuszczu.” 
Zatem paradoksalnie nie jedząc w pracy, 
możemy przytyć! Tyciu sprzyjają też kiep-
skiej jakości, źle zbilansowane posiłki. Na 
szczęście zaledwie 9% pracowników decy-
duje się na spożywanie w pracy niezdro-
wych fast foodów. Większość przygotowu-
je posiłek w domu (61%). Z tegorocznych 
badań Instytutu Badania Opinii Publicznej 
Homo Homini wynika, że 39,7% pracowni-
ków żywi się kanapkami. Zaledwie 5% an-
kietowanych przez Praca.pl respondentów 
zamawia do pracy lunch dbając o to, by był 
zdrowy. 

Z badań TNS OBOP przeprowadzonych 
w 2008 roku wynika, że jedynie 51% Po-
laków ma prawidłową wagę, 46% cierpi 
zaś na nadwagę lub otyłość. Porównując 
te dane do badań przeprowadzonych przez 
OBOP dwa lata wcześniej widać, że tyjemy – 
w 2006 roku, prawidłową wagę miało ponad 
60% Polaków. Spory wpływ na to, czy przy-
bieramy na wadze czy też nie ma to, w jaki 
sposób odżywiamy się będąc w pracy – bądź 
co bądź spędzamy w niej 1/3 doby. 

40% ankietowanych przez Praca.pl pra-
cowników podczas swojej ostatniej pracy nie 
zmieniło wagi. 31% przytyło, a 29% schu-
dło. Teoretycznie więc równowaga zostaje 
zachowana. Pamiętajmy jednak, że na wa-
hania wagi wpływ ma również stres, a tego 
w naszej pracy jest sporo. Aneta Szczygieł 
podkreśla: „na stres reagujemy różnie – 
część z nas go zajada. Cukierki, czekoladki, 

słodkie bułeczki przegryzane w pracy szyb-
ko odkładają się w postaci kolejnych warstw 
tłuszczyku. Inni, przy zwiększonym stre-
sie mają ściśnięty żołądek i nie odczuwają 
głodu. Jeśli do tego dorzucimy brak dbania 
o regularny, zdrowy posiłek w pracy, mamy 
spadek wagi, często połączony z problema-
mi zdrowotnymi”

Dobre odżywanie w pracy = lepsza 
praca

 „Coraz częściej pracodawcy zwracają 
uwagę na zdrowie pracowników” – podkre-
śla Krzysztof Kirejczyk. „Dodatki w postaci 
karnetów na siłownie, programów rzucania 
palenia dotowanych przez pracodawców czy 
bonów na obiad mają w szerszej perspek-
tywie obniżyć ilość absencji spowodowa-
nych problemami zdrowotnymi. Pracownik 
z dobrym samopoczuciem jest też bardziej 
efektywny. Na nic zda się jednak dbałość ze 
strony pracodawcy, jeśli pracownik sam nie 
będzie starał się o siebie zadbać” – wyjaśnia 
ekspert. Ze zdaniem tym, zgadza się Alek-
sandra Banaszkiewicz-Filipiak – „Kiedy od-
żywiamy się regularnie, spożywając niewiel-
kie ilości pokarmu w określonych odstępach 
czasowych – co 3-4 godziny, poziom cukru 
jest stabilny, a my czujemy się lepiej. Niere-
gularne, źle zbilansowane posiłki zwiększa-
ją ryzyko chorób cywilizacyjnych: cukrzycy, 
otyłości czy chorób serca. Ludzki organizm 
do prawidłowego funkcjonowania potrze-
buje regularnego dostarczania substancji 
odżywczych, dlatego wskazanym jest aby 
w ciągu dnia pracy pojawił się przynajmniej 
jeden pełnowartościowy posiłek”. I o to pra-
cownicy powinni zadbać. „Przy okazji war-
to pamiętać o płynach (niegazowana woda 
mineralna), gdyż prawidłowe nawodnienie 
organizmu ma kluczowe znaczenia dla zdro-
wia. Dlaczego jest to tak ważne? Już 2-3% 
niedobór wody w organizmie prowadzi m.in. 
do znacznego obniżenia wydolności fizycz-
nej oraz pogarszania stanu psychofizyczne-
go” – dodaje dietetyczka.

Szefie – zadbaj o swoją firmę
To, co w dbaniu o zdrowie pracowników 

wydaje się zatem najważniejsze to jedno-
czesne uświadamianie zarówno pracodaw-
ców jak i pracowników i podkreślanie tego, 
jak ważne jest prawidłowe odżywianie. „Po-
zostaje mieć nadzieję, że kiedy portal Praca.
pl powtórzy badania za jakiś czas, ilość pra-
cowników którzy nie mają czasu na jedzenie 
w pracy znacznie spadnie, a tych, którzy je-
dzą w pracy hamburgery i frytki w ogóle nie 
będzie” – zauważa prezes serwisu.

Źródło: kadry.nf.pl



KOORDYNATOR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
KOORDYNUJ POSTĘP PRAC

Koordynator Robót Elektrycznych
Warszawa
Nr ref.: 1007839

Naszym Klientem jest międzynarodowy deweloper powierzchni komercyjnych, 
który w związku z przystąpieniem do realizacji budowy dużego obiektu biurowego 
w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora Robót w branży 
elektrycznej.  

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za opracowywanie budżetu, 
przeprowadzanie przetargów na wybór wykonawców w branży elektrycznej oraz 
ich nadzorowanie, ustalanie harmonogramu prac oraz koordynację postępu prac 
względem harmonogramu, aż po finalne rozliczenie podwykonawców.

Idealny Kandydat to inżynier elektryk z kilkuletnim doświadczeniem w koordynacji 
/ kierowaniu robotami elektrycznymi na budowie obiektów kubaturowych 
(idealnie: duże budynki biurowe). Kandydat powinien dysponować uprawnieniami 
budowlanymi do kierowania robotami w branży elektrycznej. Z uwagi na 
międzynarodowe środowisko pracy wymagana jest min. komunikatywna 
znajomość języka angielskiego.

Nasz Klient oferuje rynkowe wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju zawodowego 
poprzez pracę przy dużym, prestiżowym projekcie. Nasz Klient jest nastawiony 
na długofalową współpracę z uwagi na rozbudowany portfel kolejnych ciekawych 
projektów wchodzących w fazę realizacji.

SITE ENGINEER
ANALYZE AND VERIFY THE VALUE ENGINEERING
Site Engineer
Cracow
Ref. no: 1015727

For our Client - an international company, member of capital group which has 
a wide experience in construction field, we are looking for a Site Engineer.

Site Engineer’s duties will include assisting the Senior Engineer in all the technical 
issues, verifying subcontractors’ offers (prices and quantities), negotiating with 
them and coordinating their works on site. He will be responsible for preparing 
the documentations and agreements, analyzing and verifying design and value 
engineering.

Ideal candidate should have minimum one year experience in building works, good 
knowledge of AutoCAD and master degree in Civil Engineering. Candidate has to 
have very good English skills.

INŻYNIER DS. ROZRUCHU I OBSŁUGI NAPRAW 
GWARANCYJNYCH
NADZORUJ ORAZ KOORDYNUJ PROCEDURY
Inżynier ds. Rozruchu i Obsługi napraw Gwarancyjnych
Kielce
Nr ref.: 1011973

Naszym Klientem jest światowy lider w zakresie dostarczania usług na rzecz 
gospodarki wodno-ściekowej. W związku z budową spalarni osadów w Kielcach 
pilnie poszukujemy pracownika na stanowisko inżyniera ds. rozruchu oraz obsługi 
napraw gwarancyjnych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę 
techniczną instalacji składających się na spalarnie osadów. Kluczowymi zadaniami 
technika napraw gwarancyjnych będzie nadzorowanie oraz koordynowanie procedur 
rozruchowych dokonywanych przez podwykonawców, w celu przestrzegania 
procedur firmy. Do jej obowiązków będzie należało także składanie sprawozdań 
menadżerowi ds. rozruchu oraz inżynierowi kontraktu, z którymi pozostawała 
będzie w stałym kontakcie. Po okresie rozruchu pracownik pełnił będzie funkcję 
inżyniera napraw gwarancyjnych, reprezentując generalnego realizatora inwestycji 
przy usuwaniu usterek instalacji.

Idealny Kandydat powinien posiadać min. 2-letnie doświadczenie w rozruchu 
skomplikowanych technologicznie instalacji a także mówić bardzo dobrze 
w języku angielskim. Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu 
automatyki, mechaniki oraz elektryki.

Nasz Klient oferuje pracę na kontrakt 
z atrakcyjnym wynagrodzeniem.

NADZORUJ PRACE BUDOWLANE

Inżynier Budowy/ Obmiarowiec
Wrocław
Nr ref.: 1015488

Dla naszego Klienta - firmy inżynierskiej biorącej udział w dużych inwestycjach 
realizowanych w Polsce, poszukujemy osoby na stanowisko Inżynier Budowy/ 
Obmiarowiec.

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za nadzór nad wykonywanymi 
pracami na budowie, koordynacje robót podwykonawców, ustalanie 
harmonogramów oraz prowadzenie dokumentacji budowy. Do jej obowiązków 
należeć będzie także przygotowywanie obmiarów.

Idealny Kandydat na to stanowisko powinien posiadać wyższe wykształcenie 
budowlane oraz minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku przy 
kontrakcie kubaturowym. Warunkiem koniecznym jest dobra znajomość języka 
angielskiego.

If you are interested In this position, please 
send you CV with clause on personal data 
protection to: rozmus@hays.pl

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

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

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych wraz z klauzulą 
o ochronie danych osobowych na adres: 
maciaszek@hays.pl



www.dwutygodnik.krn.pl
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