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Polskimi pretendentami do tytułu „Najlepszego budynku roku 
2011” w konkursie World Architecture Festival były dwa budynki 
zaprojektowane przez wrocławską pracownię architektoniczną 
Maćków, która w zeszłym roku walczyła już o tytuł „World 
Building of the Year”, oraz koncepcja Miami Pier Museum of Latin 
American Immigrants autorstwa Macieja Jakuba Zawadzkiego. 
Tytuł zdobył projekt Media-ICT w Barcelonie, wykonany 
w hiszpańskiej pracowni Cloud 9; dla naszych architektów już 
sama nominacja była ogromnym wyróżnieniem. Więcej na 
temat konkursu można przeczytać w artykule „WAF: Polacy 
z nominacjami, ale bez nagród”.
Dla zainteresowanych inwestycjami zlokalizowanymi blisko 
parków przygotowaliśmy kolejną część opisującą zielone tereny 
Krakowa. Artykuł „Zielone lokalizacje” przedstawia inwestycje 
zlokalizowane w okolicach krakowskich parków, z których 
atrakcji mieszkańcy miasta chętnie korzystają zarówno w okresie 
letnim, jak i zimowym. W kolejnym artykule z cyklu dotyczącego 
wspólnot mieszkaniowych prawnik Paweł Puch omawia zasady 
obowiązujące przy podejmowaniu decyzji związanych z tymi 
czynnościami.

Zapraszamy do lektury
Redakcja





CMYK: 75 64 53 44 

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



„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



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 



Biuro sprzedaży na terenie inwestycji:
 ul. Śliczna 34, Pn – Pt 9 – 18, Sob 10 - 14

+ 12 346 24 92, + 12 357 68 35
www.ruabonita.pl, biuro@ruabonita.pl

SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE 

Rua Bonita czyli ulica Śliczna to wyjątkowy adres na mapie Krakowa.

Niespełna 3 km od Rynku Głównego, w spokojnej, pełnej zieleni okolicy 
powstają nowoczesne i komfortowe mieszkania w 2 budynkach realizowanych 
etapami. 

Oprócz szerokiej oferty mieszkań, przedsięwzięcie zakłada także realizację 
lokali usługowych o powierzchniach od 95 do 163 m2 zlokalizowanych 
w parterze budynku B realizowanego jako pierwszy, z przeznaczeniem 
pod działalność usługowo–handlową. Lokale mają podwyższane stropy na 
wysokości 3,45 m, a ich witryny wychodzą na ul. Śliczną.

Funkcjonalny rozkład pomieszczeń pozostawia szerokie możliwości aranżacyjne, 
aby dopasować przestrzeń do indywidualnych potrzeb klientów. Możliwe 
jest łączenie lokali, bądź ich dalszy podział na mniejsze, niezależne segmenty. 

Doskonały dostęp do miejskiej infrastruktury, świetna komunikacja, 
bliskość miejskich arterii – ul. Meissnera i ul. Mogilskiej, a także sąsiedztwo 
zrealizowanych w ostatnich latach, bądź będących w trakcie realizacji 
projektów zabudowy wielorodzinnej, to niewątpliwe atuty oferty. Liczba 
potencjalnych klientów mieszkających w najbliższym sąsiedztwie nieustannie 
wzrasta. Gęsta zabudowa okolicy, to nie tylko nowe projekty developerskie, 
ale także zabudowa istniejąca w obrębie ulic Kantora, Ostatniej, Ładnej, 
Ogrodniczej.

Budowa rozpoczęta, zakończenie I etapu planowane na koniec roku 2012!
Inwestycja realizowana przy wsparciu grupy GERIUM (www.gerium.pl) 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ CENNIK DOSTĘPNE W BIURZE SPRZEDAŻY! 



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, fi tness, 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



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



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.



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

biuro@tetnowski.pl

SPRZEDAŻ/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. 
Istnieje również możliwość sprzedaży lokali w cenie 10 000 zł/m2 netto.

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.

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



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)

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

LOKALE KOMERCYJNE – STARE MIASTO

1.  Stare Miasto: 83 m2, cena: 20 000 PLN 
lokal frontowy, duży ruch pieszych

2.  Stare Miasto: pow.: 205 m2, cena: 30 000 PLN 
lokal handlowo-usługowy, wejście z ulicy

3.  Stare Miasto: pow.: 95 m2, cena: 12 000 PLN 
lokal handlowy, duże witryny

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

funkcjonująca restauracja, BEZ ODSTĘPNEGO!

LOKALE UŻYTKOWE I GASTRONOMICZNE

1.  ul. Długa: pow.: 100 m2, cena: 11 000 PLN 
lokal handlowy, parter, witryna frontowa

2.  ok. Ronda Mogilskiego: pow.: 230 m2, cena: 23 000 PLN 
lokal handlowy, duże witryny, duży ruch pieszych

3.  ul. Mogilska, ok. Sądu, cena: 13-15 €/m2 – biura, 25 €/m2  
powierzchnia handlowo-usługowo-biurowa

4.  ul. Nowosądecka: pow.: 226 m2, cena: 11 300 PLN 

lokal handlowy, duże witryny, dwa wejścia

WIĘCEJ OFERT NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.eliteproperties.pl









We speak 
English
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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

lokalizacja:  Kazimierz, 
ok. ul. J. Daszyńskiego

powierzchnia: 33,5 m2

liczba pokoi: 2
cena: 1800 PLN

lokalizacja: Stare Miasto, ul. Sarego
powierzchnia: 38 m2

liczba pokoi: 2
cena: 2100 PLN 

lokalizacja: Stare Miasto, Piłsudskiego
powierzchnia: 240 m2

liczba pokoi: 5
cena: 12 000 PLN

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

lokalizacja: Stare Miasto, ul. Sarego
powierzchnia: 57,48 m2

liczba pokoi: 2
cena: 433 800 PLN 

lokalizacja: Łobzów, ul. Urzędnicza
powierzchnia: 58 m2

liczba pokoi: 3 
cena: 473 100 PLN

lokalizacja: Kraków, ul. Niezapominajek 
powierzchnia: 81 m2

liczba pokoi: 3
cena: 690 000 PLN

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja: Kraków, Bronowice
powierzchnia: 500 m2

liczba pokoi: 9
cena: 1 850 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Bronowice
powierzchnia: 200 m2

cena: 1 299 000 PLN

lokalizacja:  Wola Justowska, 
ok. Królowej Jadwigi

powierzchnia: 190 m2

liczba pokoi: 5
cena: 3 400 000 PLN

lokalizacja: ok. Ronda Mogilskiego
powierzchnia biurowo-handlowo-usługowa
cena:  13-15€/m2 biura, 

25€/m2 hand.- usł. (parter)

lokalizacja: Kazimierz
powierzchnia: 257 m2

przeznaczenie: lokal gastronomiczny
cena: 20 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Długa 
powierzchnia: 100 m2

przeznaczenie: lokal handlowy
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

lokalizacja: Kraków, ul. Tetmajera
powierzchnia: 74 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 3 300 000 PLN

lokalizacja: Kraków, Przegorzały
powierzchnia: 60 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 2 990 000 PLN

lokalizacja: Kraków, ul. Balicka
powierzchnia: 12 a
przeznaczenie: inwestycyjna
cena: 3 600 000 PLN

DZIAŁKI SPRZEDAŻ



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

Tel.:  32 753 93 33
 601 227 993

Dom trzypoziomowy w urokliwym miejscu, 30 km od 
Krakowa, nad jeziorem z widokiem na Puszczę Dulowską. 
Starannie wykończony na zewnątrz i w środku, z wysokiej 
jakości materiałów. Na 16-arowej działce ok. 150 dużych 
drzew. Sterowana brama wjazdowa, videodomofon, 
monitoring, brukowany podjazd. Wnętrze utrzymane 
w kolorach ciepłej jesieni. Podłoga podgrzewana, z ceramiki 
i drewna egzotycznego. Schody dębowe, na piętrze podłoga 
modrzewiowa, cztery sypialnie w tym jedna dwupoziomowa. 
Dom umeblowany w komplety wypoczynkowe skórzane 
� rmy Kler. Garaż ogrzewany z poddaszem i kotłownią. 
Ogrzewanie: solary, gaz, kominek z płaszczem wodnym. 
Nad jeziorem kompleksy wypoczynkowe, do centrum 2 km, 
cena 649 000 zł. 

Dom trzypoziomowy w urokliwym miejscu, 30 km od 

WYJĄTKOWA OKAZJA!



Agencja Nieruchomości DELEGAT  |  Licencja zawodowa nr 3365
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków

Tel./fax. 12/ 631 97 35,12/ 631 97 36
e-mail: biuro@delegat.net.pl, www.delegat.gratka.pl

RYDYGIERA 
32 m2, 1-pokojowe, TBS, 

umeblowane i wyposażone, 
I piętro, balkon.  

Cena 95 000 PLN 

PADNIEWSKIEGO  
28 m2, ślicznie 

wykończona kawalerka III/
Vp. Cegła 2008 r. CENA 

z kaucją 105 000PLN  

HALSZKI 
49 m2, 2-pokojowe, TBS, 

osobna, umeblowana, 
jasna kuchnia, I piętro, 

balkon. Cena 120 000 PLN 

HALSZKI 
49,2 m2, TBS, 

pięknie umeblowane, 
2 pokoje, balkon, I/IIIp. 

Cena 140 000PLN

BUJAKA  
53,81 m2, TBS, 2 osobne 

pokoje, jasna kuchnia, 
I piętro, cegła 2000 r.  
CENA 150 000PLN  

MORACZEWSKIEGO 
62/53 m2, TBS,  

pięknie wyremontowane 
3 pokoje, II/IIp.  

CENA 175 000PLN

BARTLA  
80/59 m2, 4-pokojowe, 

TBS, pięknie umeblowane 
i wykończone, III piętro. 

Cena 140 000 PLN 

OK. GDOWA 
Pięknie położony dom  

o pow. 140 m2 z lat 90-tych,  
4 pokoje, możliwość adaptacji 

poddasza, działka 9 a.  
Dojazd do Krakowa ok. 30 min.  

Cena: 380 000 PLN

NOWE DWORY  
94 m2 po generalnym 

remoncie, 3 pokoje, piękna 
widokowa działka 45 a 

CENA 310 000PLN

BARTLA 
65/54 m2, 3 pokoje, 
2 balkony, 2000 r.  

SUPER CENA  
135 000PLN

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ  TEL. 0/500-009-756

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ  DOMY NA SPRZEDAŻ  TEL. 0/604-962-376



nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615



www.abesta-dom.krn.pl 

e-mail: beata.tronow@interia.pl

Pośrednictwo nieruchomości 

ABESTA-DOM

ul. Królowej Jadwigi 154

tel.: 12 425-25-17

kom. 602-24-97-97

ul. Bronowicka, działka 6 a, WZiZT, dom wielorodzinny, ok. 700 pum-u, 1400 000 zł 
Wola Justowska, działka 10 a, WZiZT, dom jednorodzinny, 550 000 zł 
Bielany, działki WZiZT, nowe domy
Osiedle Oficerskie, stylowy dom po remoncie, 1 820 000 zł 
Piastowska, stylowy dom, 1 800 000 zł 
Wola Justowska, Park Decjusza, mieszkanie 73 m2, 590 000 zł 
Bibice, działka 8 a, widokowa, 260 000 zł 
Kryspinów (Kraków), 49 a, WZiZT, dom jednorodzinny, media. Atrakcyjna oferta. 180 000 zł 
Kasztanowa, Wola Justowska, apartament 112 m2 (całe I p.) działka przynależna do 
mieszkania 6 a. 1 050 000 zł

POŻYCZKI I KREDYTY
DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I DLA FIRM

100 % SKUTECZNOŚCI
Dostępność: 7 dni w tygodniu

TEL.: 698-055-084
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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, ul. Azory
ok. 37 m2, III p., dwupokojowe z ciemną kuchnią. Wymienione okna, grzejniki, 
ciepła woda z MPEC, cicha okolica, plac zabaw.

Cena 237.000 zł
Tel. 506-006-615, e-mail: pilch@adm.uj.edu.pl

Kraków, ul. Białoprądnicka
60 m2, 2 sypialnie, salon z aneksem kuchennym (w kuchni meble na wymiar, 
sprzęt AGD). W przedpokoju oraz w sypialni szafy w zabudowie i mały schowek. 
Osiedle strzeżone, w pobliżu tereny zielone oraz korty tenisowe.

Cena 420.000 zł
Tel. 601-51-38-37, e-mail: kingafl o@vp.pl

Kraków, ul. Bociana
53 m2, IV p./VI p., ustawne mieszkanie w stanie deweloperskim. Duży pokój, 
sypialnia, oddzielna jasna kuchnia, łazienka, przedpokój oraz balkon (7 m2). 
Drzwi zewnętrze antywłamaniowe. W mieszkaniu nie ma gazu, ogrzewanie i ciepła 
woda z MPEC. Enklawa chroniona przez agencje ochrony 24 h. Istnieje możliwość 
dokupienia miejsce parkingowego w garażu podziemnym – 28.000 zł. Doskonała 
lokalizacja umożliwia łatwy i szybki dojazd do centrum.

Cena 348.000 zł
Tel. 602-69-73-59, e-mail: trader25@wp.pl

Kraków, os. Bohaterów Września
33,9 m2, X p./X p., dwupokojowe (jeden przechodni), z wyposażeniem, gotowe 
do zamieszkania. Wspaniały widok na panoramę Krakowa i Tatr, ekspozycja okien 
w kierunku południowym.

Cena 201.000 zł
Tel. 605-110-354, e-mail: vpolo@o2.pl

Kraków, ul. Bujwida
51,07 m2, I p., apartament jednopokojowy z opcją przerobienia na dwa pokoje. 
Blisko klinik Collegium Medicum UJ, przynależna piwnica. Spokojna okolica 
niedaleko od centrum miasta.

Cena 378.000 zł
Tel. 662-221-621, e-mail: bujwida732@gmail.com

Kraków, os. Centrum A
31 m2, wysoki parter, jednopokojowe z jasną kuchnią, łazienką i przed-
pokojem (wnęka na szafę garderobianą). W mieszkaniu zostały wymie-
nione: okna na nowe PCV, drzwi wejściowe na antywłamaniowe GERDA. 
Doskonały punkt komunikacyjny: tramwaj, autobus, sklepy, szkoła, 
przedszkole.

Cena 169.000 zł
Tel. 501-650-350

Kraków, os. Centrum D
37,4 m2, IV p./IV p., dwupokojowe z kuchnią i balkonem w bloku z 1960 r. Wy-
godne, ciche, ustawne i bardzo jasne (wszystkie okna wychodzą na południe) 
mieszkanie hipoteczne w samym centrum Nowej Huty.

Cena 219.000 zł
Tel. 606-815-551, e-mail: centrum_d@interia.pl

Kraków, ul. Chełmońskiego
100 m2, atrakcyjne mieszkanie 3-poziomowe w typie penthause’u. Doskonałe 
jako mieszkanie rodzinne lub jako inwestycja pod wynajem. Mieszkanie oddane 
do użytku w 2005 r., 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

Kraków, ul. Cieszyńska
80 m2, piękne, jasne, przestrzenne i słoneczne mieszkanie dwupokojowe z od-
dzielną kuchnio-jadalnią w kamienicy. Po generalnym remoncie ze wszelkimi 
nowymi instalacjami 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. Drukarska
36 m2, IV p./VII p. w bloku z 2005 r. Pokój z kuchnią + komórka lokatorska. 
Standard mieszkania bardzo wysoki. Kuchnia w pełni umeblowana i wyposażo-
na w sprzęt renomowanej fi rmy De Dietrich. W budynku winda, domofon oraz 
monitoring. Ogrzewanie centralne MPEC.

Cena 299.000 zł
Tel. 691-764-472, e-mail: makus10@op.pl 

UL. MAZOWIECKA/ŁOBZÓW
44m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 

loggia, II p.

cena 
309.000 zł

tel. 
607 518 032



Kraków, ul. Dywizjonu 303
28,2 m2, jednopokojowe z jasną kuchnią. Świetna lokalizacja, w pobliżu liczne 
hipermarkety, szkoły, poczty, przychodnie. Blok tuż przy Parku Skalskiego z bez-
przewodowym 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 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

Kraków, ul. Kalwaryjska
Stare Podgórze, 30 m2, dwupokojowe, po generalnym remoncie. Nowe: okna, 
podłogi, fl izy, terakota, instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycz-
ne itd. Ogrzewanie c.o. indywidualne gazowe (piec dwufunkcyjny). Mieszkanie 
idealnie nadaje się jako inwestycja na wynajem. 

Cena 210.000 zł
Tel. 503-011-011, e-mail: kamil.777@wp.pl

Kraków, al. Kasztanowa
dwa mieszkania o pow. 36 i 40 m2 sprzeda właściciel.

Cena do uzgodnienia
Tel. 797-969-266, e-mail: alicya@interia.pl

Kraków, ul. Kobierzyńska
69 m2, trzypokojowe mieszkanie wykończone w wysokim standardzie. Oddzielna 
widna kuchnia z jadalnią, duży 20 m2 salon z balkonem z wystawą południową, 
sypialnia o pow. 13 m2 oraz pokój 15 m2. Do mieszkania przynależy komórka 
lokatorska znajdująca się na parterze. Na terenie osiedla dostępny jest plac 
zabaw dla dzieci oraz grill.

Cena 529.000 zł
Tel. 531-370-724, e-mail: m.stalmach@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 
fl izy i drewno. Indywidualny system ogrzewania – nowy piec dwufunkcyjny 

z zamkniętą komorą spalania. Niski czynsz – naliczany od powierzchni użyt-
kowej.

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

Kielce, ul. Kowalczeskiego
70 m2, trzypokojowe. Cena 250.000 zł

Tel. 534-972-126

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, ciche, jasne, ciepłe, nowy dębowy parkiet. Media: prąd, gaz, woda 
ciepła i ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej. Wyposażona kuchnia z balkonem, inne 
meble. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,85 m.

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

Kraków, ul. Lipińskiego
57,1 m2, II p./IV p., blok z 2001 r. Dwie sypialnie, duży salon z aneksem kuchen-
nym, balkon. Na podłodze panele oraz płytki (kuchnia, łazienka). 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 wieczysta) w cenie 30.000 zł.

Cena 398.000 zł
Tel. 693-664-324, e-mail: grzegorzbaster@lama.net.pl

Kraków, ul. Łokietka
58 m2, I p., komfortowe mieszkanie w bloku z 2006 r. Jasna ekspozycja południo-
wo-zachodnia. Na podłogach deska barlinecka, kuchnia i łazienka wykończone 
w wysokim standardzie. W cenie miejsce parkingowe.

Cena 410.000 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, os. Na Stoku
dwupokojowe. Cena 239.000 zł

Tel. 602-620-093

UL. WYSŁOUCHÓW/
KURDWANÓW

poddasze, 
metraż po podłodze 
- 42 m2, 
blok 1998 r., 
winda

cena 150.000 zł
tel. 607 518 032



Kraków, ul. Nowosądecka
60 m2, II p./VII p., trzypokojowe w bloku z 2001 r. Pokój dzienny wraz z aneksem 
kuchennym ok. 28 m2, 2 pokoje po 9 m2, przedpokój oraz duża i przestronna 
łazienka. W przedpokoju znajdują się dwie szafy zabudowane z lustrzanymi 
drzwiami frontowymi firmy Komandor. Przed blokiem parking strzeżony z wjazdem 
przez bramę sterowaną pilotem, teren ogrodzony.

Cena 395.000 zł
Tel. 531-367-237, e-mail: tbd@o2.pl

Kraków, ul. Okólna
37 m2, dwa ustawne pokoje z ciemną kuchnią. Strona południowa, ciepła woda 
centralna.

Cena 205.000 zł
Tel. 607-068-632

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, Prądnik-Biały
41,5 m2, dwupokojowe do indywidualnego wykończenia. Teren ogrodzony, cicha 
i spokojna okolica.

Cena 216.000 zł
Tel. 605-113-011, e-mail: saiko01@wp.pl 

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

Krowodrza, ul. Rusznikarska
 60,4 m2, VII p./VII p., dwupokojowe, budownictwo z 2000 r. Mieszkanie wido-
kowe, solidny budynek z cegły, doskonała lokalizacja, 2 parki, wolne miejsca 
parkingowe. Sprzedam lub zamienię. Proszę o propozycje.

Cena 490.000 zł
Tel. 608-290-667

Kraków, Salwator
70 m2, wysoki parter, lokal mieszkalno-usługowy, sutereny 110 m2 (do częścio-
wego 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 
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 bezpo-
średnim 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. Spółdzielców
37 m2, III p./X p., 2 windy. Mieszkanie składa się z sypialni, dużego pokoju 
(przechodniego), kuchni (z oknem do pokoju) i łazienki. W mieszkaniu są nowe, 
plastikowe okna, nowe instalacje, centralna ciepła woda i centralne ogrzewanie 
miejskie (opomiarowane). Zabudowana szafa wnękowa. Do mieszkania przynależy 
niewielka piwnica. Brak balkonu.

Cena 193.000 zł
Tel. 606-138-794, e-mail: bozena67549@gmail.com

Kraków, ul. Szuwarowa
70 m2, trzypokojowe, dwupoziomowe, zadbane, wyjątkowe osiedle.

Cena 450.000 zł
Tel. 534-999-126

Kraków, os. Szkolne
47 m2, dwupokojowe, po generalnym remoncie. Cena 270.000 zł

Tel 661-122-136

Kraków, os. Teatralne
64,5 m2, II p./III p., trzypokojowe, stan bardzo dobry, blok z cegły. Cena 
370.000 zł

Tel. 697-777-520
e-mail: bursaj@interia.eu

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 

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.



z całym wyposażeniem. 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

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 hall 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 260.000 zł
Tel. 668-318-877

Głogoczów
160 m2, działka 7 a, ocieplony, media w domu, brak szamba i C.O.

Cena 399.000 zł
Tel. 691-124-062, e-mail: ewelinaa.kania@gmail.com

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

Krakow, ul. Homolacsa
270 m2, działka 2,5 a, nowy dom w stanie deweloperskim niepełnym. Tynki 
wewnętrzne, wszystkie media doprowadzone do budynku, instalacja alarmowa, 
tv, prąd rozprowadzony w całym budynku. Trzy poziomy mieszkalne. Pełne 
podpiwniczenie z garażem na dwa samochody, kotłownie oraz saunę. Dojazd 
asfaltowy z dwóch stron.

Cena 730.000 zł
Tel. 607-647-525, e-mail: alina.pabisek@interia.pl

Krakow, ul. Jaskra
Wzgórza Krzesławickie, 250 m2, działka 5,5 a. Duży garaż (ok. 50 m2), salon 
z tarasem, 3 sypialnie każda z balkonem oraz duży pokój kominkowy z tarasem 
(ok. 20 m2). W oknach żaluzje antywłamaniowe. Podpiwniczenie na połowie 
domu – siłownia, kotłownia gazowa, pom. gospodarcze. Stan domu dobry, ogród 
zadbany, ciekawy układ pomieszczeń.

Cena 699.000 zł
Tel. 501-340-201, e-mail: beata.barbakan@gmail.com

Kraków, ul. Jadwigi Majówny
230 m2, działka 5 a, zabudowa bliźniacza, 5 pokoi, salon, kuchnia, 2 łazienki, 
garderoba, kotłownia i garaż. Dom oddany do użytku w 2011 r., posiada wszystkie 
przyłącza do miejskich sieci. W pobliżu znajdują się dwie szkoły, w tym jedna 
prywatna, przedszkole, sklep, kościół, komunikacja miejska (autobus). Z okien 
piękny widok na Las Wolski, wokół dużo terenów zielonych.

Cena 985.000 zł
Tel. 600-504-696, e-mail: starpac123@gmail.com 

Kraków, Podgórze
210 m2, działka 7 a. Parter: wiatrołap, hall, przedpokój, kuchnia, jadalnia, 
salon, duży gabinet, łazienka, pralnia, pom. gosp., garaż. Piętro: cztery 
pokoje, hall i łazienka. Działka zagospodarowana, ogrodzenie z naturalnego 
kamienia z kutymi elementami, wybrukowany podjazd, 2 tarasy, balkon. Dom 
może spełniać funkcje dwurodzinnego, ponieważ posiada niezależne wejście 
na piętro. Ogrzewanie gazowe lub kominkiem z rozprowadzeniem, bardzo 
starannie ocieplony.

Cena 790.000 zł
Tel. 601-937-262, e-mail: jurek1502@op.pl

Kraków, ul. Spacerowa
 219 m2, działka 7 a, wybudowany w tym roku, posiada dojazd drogą asfaltową. 
6 pokoi, 3 łazienki + wc, balkony oraz garaż. Podciągnięty prąd, kanalizacja 
w trakcie realizacji, woda i gaz na działce obok.

Cena 620.000 zł
Tel. 12-267-25-33, e-mail: alek.skirpan@gmail.com 

Kraków, Tyniec
29 a, z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, pięknie położona.

Cena 20.000 zł/a
Tel. 506-522-589

Michałowice
228 m2,działka 10 a, projekt Pigwa (Archeton) z podwójnym garażem, stan de-
weloperski. Parter: salon połączony z kuchnią, kotłownia, łazienka, przedpokój 
oraz podwójny garaż. Poddasze: duża sypialnia, trzy pokoje, oraz duża łazienka. 
Dom posiada kompletną instalację elektryczną, TV, internetową i alarmową oraz 
instalacje wod.-kan.-gaz. wraz z kaloryferami i piecem Vaillant.

Cena 800.000 zł
Tel. 505-834-370 , e-mail: domnalesnej@gmail.com 

Michałowice
 216 m2, działka 6 a, dom w stanie surowym z możliwością wykończenia. Pilna 
sprzedaż, bez pośredników.

Cena 390.000 zł
Tel.502-219-297

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



Modlnica
2x10 a, budowlano-komercyjna, media w granicy, płaska, uregulowany stan 
prawny i geodezyjny.

Cena 220.000 zł/10 a
Tel. 600-487-267

Mogilany
163 m2, 28 a, dom jednorodzinny położony na widokowej, prostokątnej, nie-
ogrodzonej, 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 420.000 zł
Tel. 698-638-856, e-mail: inarkiev@o2.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

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 zieleń, z dala od miejskiego zgiełku. Duża, pięknie zagospodarowana 
działka, ogrodzona. Dom do zamieszkania, wewnątrz częściowo wykoń-
czony, 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
120 m2, ogrodzona działka 9 a, sąsiedztwo domów i willi oraz duża działka 
w kształcie kwadratu z WZiZT pod budownictwo jednorodzinne, usługi.

Cena 30.000 zł/a
Tel. 696-135-701, 664-198-007

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

Cena 32000 zł
Tel. 696-135-701

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, wolnostojący, dwurodzinny, 2 kuchnie, 3 łazienki, 9 pokoi, 
garaż, pralnia.

Cena 5600 zł
Tel. 500-114-235

Wieliczka
ul. Ochota, 150 m2 + 40 m2 poddasze, działka 3 a, zabudowa szeregowa, stan 
deweloperski, zgoda na użytkowanie.

Cena 530.000 zł
Tel. 504-164-807

Wieliczka
150 m2, działka 3,8 a, zabudowa szeregowa. Salon, 4 sypialnie, 2 łazienki, gar-
deroba, taras, garaż, miejsce postojowe.

Cena 549.000 zł
Tel. 12-657-11-34, 509-783-898

Wieliczka
150 m2, działka 2,2 a, zabudowa szeregowa. Salon, 4 sypialnie, 2 łazienki, gar-
deroba, taras, garaż, miejsce postojowe.

Cena 499.000 zł
Tel. 12-657-11-34, 509-783-898

Wieliczka
83 m2, działka 3,4 a, ścisłe centrum, wspaniała lokalizacja zarówno do mieszkania, 
jak i do prowadzenia działalności. Budynek do generalnego remontu w środku. 
Woda, prąd w budynku, gaz w granicy działki.

Cena 270.000 zł
Tel. 513-013-411

e-mail: nasteczkaa@poczta.onet.pl 

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

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

HIPOTEKASA
Niezależny broker finansowy organizuje finansowanie i refinansowanie 
inwestycji nieruchomościowych.
Główne produkty finansowe to:
1.  Pożyczki hipoteczne od kwoty minimalnej 300 000 zł
2.  Organizacja obligacji hipotecznych i ich sprzedaż od kwoty minimalnej 

5 000 000 zł Obligacje roczne oraz pięcioletnie.
3.  Wykup wierzytelności czynszowych niemieszkalnych, niewymagalnych od 

kwoty minimalnej 200 000 zł
4.  Wykup wierzytelności wymagalnych, zabezpieczonych hipoteką od kwoty 

minimalnej 300 000 zł
5.  Restrukturyzacja wierzytelności i zadłużeń hipotecznych

OFERTA FINANSOWANIA SKIEROWANA JEST DO INWESTORÓW 
INSTYTUCJONALNYCH I PRYWATNYCH ORAZ DEWELOPERÓW.

Zgłoszenia w formie opisowej należy nadsyłać na adres  
e-mail: wniosek@hipotekasa.pl          Tel. info. 602 414 065



ok. Wiśniowej, Myślenica
165 m2, działka 14 a, dom nowy, murowany z cegły, docieplony, kryty dachówką. 
Ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepła, prąd siła, woda ze studni + 
hydrofor, szambo.

Cena 380.000 zł
Tel. 607-697-804, e-mail: szywoj@poczta.onet.pl

Wola Batorska
180 m2, działka 42 a, dom całkowicie wykończony, umeblowany, wysoki stan-
dard. Działka zagospodarowana (las brzozowy, krzewy, starodrzew) + działka 
rolna o pow. 38 a.

Cena 680.000 zł do negocjacji.
Tel. 505-067-252

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

Cena 350.000 zł
Tel. 601-439-397

gm. Zabierzów, Rudawa
15 a, budowlana, wszystkie media, 300 m od drogi nr 79, dojazd drogą asfaltową.

Cena 199.000 zł
Tel. 793-776-673, e-mail: rudawa@botu.pl 

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

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

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

Cholerzyn
78 a, działka w rejonie Lot Catering, o szer. 21 m (obok również do sprzedania 
ok. 14 m). Działka położona w okolicach drogi z lotniska do Kryspinowa, idealna 
na działalność komercyjną, hale itp.

Cena 25.000 zł/a
Tel. 12-285-69-55, e-mail: iwones75@wp.pl

Damienice
17 a, budowlana, prostokątna (20 m x 80 m). Na działce: gaz, prąd, studnia. 
W pobliżu rzeka Raba, Puszcza Niepołomicka, kryty basen.

Cena 8000 zł/a
Tel. 515-134-851, e-mail: jolakrk@interia.pl

Głogoczów
11,6 a, budowlana, uzbrojona, wymiary: 29x40 m. Położona na granicy 
Mogilan i Głogoczowa w sąsiedztwie lasu z widokiem na góry. Dojazd drogą  
asfaltową.

Cena 133.400 zł
Tel. 600-887-760, e-mail: grazyna.studencka@onet.pl 

gm. Jerzmanowice, ok. Doliny Będkowskiej
2 działki po 10 a, 20 km od Krakowa.

Cena do uzgodnienia
Tel. 602-859-629

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, widokowa, przy sprzyjającej pogodzie widać Tatry. 
Wszytskie media w pobliżu (także internet, telefon). Całość ogrodzona, dojazd 
drogą asfaltową. Możliwa zamiana na mieszkanie w Krakowie (rej. ul. Kijowskiej, 
Wrocławskiej, Bratysławskiej).

Cena 345.000 zł do negocjacji
Tel. 601-417-143, 691-907-333

Kraków, Olsza, pow. 125 m2 ogrzewanie MPEC, garaż, dz. 250 m2 620 000 zł 
Kraków, Łagiewniki,175 m2 z dwoma garażami, dz. 800 m2 560 000 zł  
Kraków, Sidzina, stan deweloperski, widokowy, 160 m2, dz.5,5 a 580 000 zł 
Kraków, Swoszowice, widokowy do rozbudowy, 140 m2, dz.10 a 470 000 zł 
Michałowice, stan deweloperski, pow. 130 m2, media doprowadzone, 6a 325 000 zł 
ok. Skawiny bliźniak po remoncie, wolny, 160 m2, dz. 550 m2 375 000 zł 
Jawornik, surowy z mediami do wykończenia, 150 m2, dz.15a 198 000 zł  

Dobrego Pasterza, 1-p, 28 m2 na III p., słoneczne, wolne 215 000 zł 
ok. ul Pszennej, 2p, 50 m2, urządzone, I p. w 10 letnim bloku 375 000 zł 
Ok. N. Kleparza, 3p, 68 m2, II p. nowy blok, wykończone, garaż 580 000 zł 

Atrakcyjne mieszkanie 2-pokojowe  
o pow. 35 m2 położone na I p. 
w IV piętrowym bloku z cegły.  
Mieszkanie ma bardzo miły i funkcjonalny 
rozkład, nie wymaga remontu można  
go ewentualnie odświeżyć.  
Mieszkanie jest wolne, możliwe  
do szybkiego wprowadzenia się. 
Cena ofertowa 260 000 zł 

31-112 Kraków 
ul. Smoleńsk 35
tel. 12 292 76 83 

kom. 601-339-653
www.filary.gratka.pl 

e-mail: filary@interia.pl 
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Kraków, ul. Astronomów
Wola Justowska, 66 a, rolna, wym. 34 x 200 m, złożona WZ na domki jedno-
rodzinne.

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

Kraków, ul. Chełmska
30 a, piękna, cicha i wyjątkowa działka widokowa, z ekspozycją południową 
wschodnią. Prawomocne WZiZT, przewidujące budowę domu jednorodzinnego 
wraz z garażem (max 400 m2). Możliwy podział pod dwa domy. Wszystkie media 
w drodze, 6 km do centrum oraz 3 km do węzła autostradowego.

Cena 1.300.000 zł
Tel. 698-203-515

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. Księcia Józefa
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). Możliwa zamiana 
na dom, położony do 25 km od centrum Krakowa.

Cena 720.000 zł
Tel. 780-509-196

Kraków, Pasternik, ul. Zaborowska
0,777 ha

Cena 350.000 zł
Tel. 505-396-680

Kraków, os. Soboniowice
1 ha z WZ, możliwość wydzielenia działek pod usługi, handel i domki jednoro-
dzinne.

Cena do uzgodnienia
Tel. 664-198-007

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

Cena 120.000 zł
Tel. 510-633-598

Libertów
13 a, budowlana, ok. 500 m od granicy Krakowa. Media: woda i gaz na działce, 
prąd ok. 50 m od działki, kanalizacja w odległości ok. 200 m. Działka położo-
na 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 400.000 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

Michałowce
16 a, uzbrojona

Cena 380.000 zł
Tel. 505-396-680

gm. Michałowice, Książniczki
48 a, budowlana, uzbrojona, przy drodze asfaltowej. W odległości 2 km od działki 
– apteka, szkoła, sklep ogólnospożywczy.

Cena 13.000 zł
Tel. 604-433-935

Mników
8 a, budowlana, otoczenia pól, łąk oraz szkółki krzewów ozdobnych. Działka na 
terenie ogrodzonym, dojazd droga asfaltową oraz utwardzoną. Media w dro-
dze. Teren cichy, w pobliżu las i Dolina Mnikowska oraz oddalony o 5 km zalew 
w Kryspinowie.

Cena 120.000 zł
Tel. 603-195-041

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

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

ok. Myślenic, Stróża
 26 a, do zabudowy mieszkaniowo-usługowej, gaz na działce, kształt prostokąta. 
Cena 6500 zł/a Tel. 516-471-386

Nad rzeką Kisielina
0,67 ha, działka rolna i las, możliwość przekwalifikowania na działkę budowlaną, 
ekologiczna okolica.

Cena 100 zł/a
Tel. 12-415-22-97

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 częściowo ogrodzona i zadrzewiona, dobra komunikacja z Krakowem.

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

Podstolice
dwie działki o pow. 10 i 11 a, sąsiadujące ze sobą, ok. 15 km na południe od 
Krakowa. Każda z opinią urbanistyczną dot. zabudowy mieszkaniowej. Teren 
działek uzbrojony, płaski, przestrzenny, przy ruchliwej drodze. Dojazd do każdej 
z działek. 

Cena 10.000 zł 
Tel. 668-443-756



Przebieczany
11 a, budowlana, uzbrojona, 2 km od Wieliczki, przy drodze asfaltowej. Teren 
płaski, spokojna okolica. 

Cena 14.000 zł/a
Tel. 504-918-046, 514-747-896

Przylasek Rusiecki, ul. Ciekowiec
trzy działki o pow.: 8,4 a; 7,9 a; 10 a; współudział w drodze, media w zasięgu

Cena 11.500 zł/a
Tel. 691-330-002

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

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

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

Cena 18.000 zł/a. Tel. 506-349-093

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

Cena 18.000 zł/a
Tel. 506-349-093

Skawina
13,5 a, położona w atrakcyjnym pod inwestycje i budowę terenie. Media, bez-
pośredni dojazd od drogi głównej.

Cena 230.000 zł
Tel. 793-585-255, e-mail: homm5@vp.pl

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

Swoszowice
12 a z pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego.

Cena 360.000 zł
Tel. 695-749-936, e-mail: a.klempa@wp.pl

Sygneczów 3
6,0 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 Kraków – Limanowa
0,16 ha, komercyjno-budowlana, uzbrojenie obok. Idealna na motel, stację 
benzynową, parking, myjnię, dom mieszkalny.

Cena 7000 zł/a do negocjacji (możliwość spłaty w ratach)
Tel. 12-415-22-97

Trasa Szarów – Tarnów
48 a, droga dojazdowa, uzbrojenie obok.

Cena 500 zł/a (możliwość spłaty w ratach)
Tel. 12-415-22-97

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

Hala handlowo-produkcyjno-usługowa
Wadowice, przy drodze krajowej 52. Hala o pow. 240 m2, 2008 r., działka 15 a. 
Cena 1.200.000 zł netto do negocjacji

Tel. 531-700-838, 604-790-088, e-mail: animax13@op.pl

Lokal biurowo-handlowy
Kraków, ul. Mireckiego, Borek Fałęcki, 32,5 m2, parter, wejście od ulicy.

Cena 249.000 zł
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

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

Restauracja
Kraków, os. Czyżyny, 320 m2, działająca od 1992 r.

Cena 1.500.000 zł
Tel. 606-289-621, e-mail: zuzannalenko@vp.pl



ZAMIANA

Działka
ok.Krakowa, Szczyglice,9-10 a, zbliżona do kwadratu, widokowa, przy 
sprzyjającej pogodzie widać Tatry. Wszystkie media w pobliżu (tak-
że internet, telefon). Całość ogrodzona, dojazd drogą asfaltową. Za-
mienię na mieszkanie w Krakowie w rej. ul. Kijowskiej, Wrocławskiej,  
Bratysławskiej.

Tel. 601-417-143, 691-907-333

Działki
 dwie działki budowlane zamienię na mieszkanie 3-, 4-pokojowe w Krakowie lub 
dom w stanie surowym zamkniętym w okolicy Krakowa.

Tel. 600-487-267

Mieszkanie
Kraków, os. Dywizjonu 303, mieszkanie własnościowe w bloku z 2005 r. Zamienię 
na większe, własnościowe w tej samej okolicy.

Tel. 505-493-663

KUPIĘ

Mieszkanie
na południu Krakowa, dwupokojowe z kuchnią.

Tel. 694-014-010, e-mail: drasznice@gazeta.pl

WYNAJEM

MIESZKANIA

Kraków, ul. Białoprądnicka
50 m2, nowe budownictwo, osiedle strzeżone (ochrona). Bardzo dobry dojazd, 
blisko park i Dworek Białoprądnicki, plac zabaw, poczta, sklep, restauracja. Widok 
z balkonu na ogród (sad). Mieszkanie bardzo ciepłe, niskie koszty eksploatacji. 
Bardzo słoneczne. Otwarta kuchnia (osobna) i przestronny salon. Na wyposażeniu: 
pralka, piec elektr., lodówka, mikrofala.

Cena 1390 zł
Tel. 601-460-298

Kraków, ul. Bobrowskiego
48 m2, po remoncie.

Cena 1400 zł
Tel. 601-407-320

Kraków, ul. Dwernickiego
75 m2, III p., trzypokojowe, ekskluzywne, nowa kamienica z windą. Mieszkanie 
jest stylowo umeblowane i wyposażone. Wymagana kaucja.

Cena 3000 zł + media
Tel. 696-751-244, e-mail: lysko-it@online.no

Kraków, al. Kijowska
75 m2, VIII p., trzypokojowe z loggią. Niezależne pokoje, jasna kuchnia, 
osobno łazienka i WC, ładnie umeblowane i w pełni wyposażone w AGD. 
Zabudowane szafy, telewizja kablowa plus internet, miejsca parkingo-
we na terenie zamkniętym. Umowa najmu min. do czerwca 2012 r. lub  
dłuższa.

Cena 1150 zł
Tel. 602-755-904, e-mail: jpodoba@interia.pl 

Kraków, ul. Kremerowska
56 m2, po kapitalnym remoncie, w pełni urządzone. 

Cena 1900 zł + media
Tel. 606-950-011, e-mail: talagier@op.pl

Kraków, ul. Krowodrza
54 m2, dwa pokoje z kuchnią otwartą na pokój dzienny. Sypialnia z oknem bal-
konowym i balkonem (ok. 3 m2). Kuchnia i łazienka w pełni wyposażone. Pod-
ziemny monitorowany garaż z bramą wjazdową na pilota. Teren monitorowany 
z całodobową ochroną. Ogrzewanie centralne, woda ciepła centralna.

Cena 1800 zł + opłaty
Tel. 664-968-718, e-mail: juwa47@gmail.com

Kraków, ul. Lipska
52 m2, IV p., dwupokojowe z możliwością wydzielenia trzeciego pokoju. Nowe 
budownictwo, mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone w telewizor. Istnieje 
możliwość podłączenia kablówki i internetu.

Cena 1200 zł + media
Tel. 515-709-145

Kraków, ul. Malachitowa
55 m2, trzy nieprzechodnie pokoje, komfortowo urządzone. Mieszkanie wypo-
sażone w telewizor, pralkę, lodówkę i zmywarkę. Media są opomiarowane. Do 
osiedla dojeżdżają autobusy: 125, 183 oraz 143. W pobliżu dojazd do trasy S-7. 
Wymagana kaucja 1300 zł

Cena 1300 zł + czynsz 150 zł + media
Tel. 605-576-484 , e-mail: asiawron@wp.pl

Kraków, ul. Mireckiego
Borek Fałęcki, 32,5 m2, parter, pokój z kuchnią i łazienką.

Cena 249.000 zł
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

Kraków, ul. Na Szaniec
41 m2, II p./IV p., dwupokojowe z oddzielną kuchnią, przedpokojem i łazienką. 
Mieszkanie jest umeblowane, brak jedynie łóżek. Kuchnia w pełni umeblowana, 
wyposażona w kuchenkę i piekarnik oraz lodówkę. Ogrzewanie miejskie. Bardzo 
dobra lokalizacja.

Cena 1750 zł
Tel. 504-058-585, e-mail: slawomir_cichon@interia.pl

Kraków, ul. Niezapominajek
 46 m2, mieszkanie z ogródkiem.

Cena 800 zł + czynsz + media
Tel. 728-485-523, e-mail: kzlotko@interia.pl 

Kraków, ul. Pachońskiego
52 m2, IV p./VIII p., trzypokojowe z balkonem, całkowicie umeblowane. Nowy 
piec gazowy, okna PCV, parkiety. Budynek z windą, ocieplony. Wynajem bezpo-
średnio od właściciela.

Cena 1200 zł/m-c + opłaty
Tel. 506-369-320, e-mail: jadwiga67@hotmail.com

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

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

Kraków, ul. Radzikowskiego
50 m2

Cena 1500 zł
Tel. 509-601-335, e-mail: masb75@wp.pl

Kraków, Rondo Grzegórzeckie
garsoniera, 24 m2, po remoncie, umeblowana.

Cena 900 zł + czynsz 170 zł + gaz +prąd
Tel. 600-413-226, e-mail: swietlana579@poczta.onet.pl

Kraków, Ruczaj
60 m2, 2 pokoje, wyremontowane i umeblowane z garażem.

Cena 1450 zł + czynsz ok. 240 zł + media
Tel. 534-972-126

Kraków, os. Szklane Domy
29 m2, I p./VI p. z windą, jednopokojowe z wnęką sypialnianą, oddzielną kuchnią, 
przedpokojem i łazienką. Świeżo wyremontowane i gustownie urządzone. Miesz-
kanie wyposażone w dwie nowe, bardzo pojemne szafy wnękowe, nowe meble 
kuchenne IKEA, wersalkę, pralkę, lodówkę i kuchenkę gazową. Nowe okna.

Cena 900 zł
Tel. 604-127-679 , e-mail: artur.wroblewski@yahoo.pl

Kraków, ul. Ugorek
42 m2, dwupokojowe, w pełni wyposażone (m.in. zmywarka, lodówka, kuchenka) 
i umeblowane – do wejścia. Bardzo dobra lokalizacja. Z mieszkania rozpościera 
się widok na panoramę Krakowa, co bez wątpienia stanowi dodatkowy atut 
mieszkania.

Cena 1600 zł + opłaty
Kontakt e-mail: wynajemmieszkaniaugorek@gmail.com

ok. Michałowic, Kończyce,
100 m2, działka10 a, z ogrodem, garażem i miejscem postojowym. Samodzielne, 
komfortowe piętro domu z osobnym wejściem. Całość umeblowana i wyposażona 

w sprzęt. 3 pokoje z balkonami, łazienka, wc, hall.
Cena 1400 zł + media+ kaucja

Tel. 728-823-688

DOMY

Wieliczka
170 m2, pół bliźniaka, nowy. 3 sypialnie, 2 garderoby, salon, kuchnia, pokój 
biurowy, 2 łazienki, kotłownia z pralnią, garaż.

Cena 2700 zł/m-c + woda, prąd, gaz
Tel. 12-378-30-86

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

Cena 4200 zł + media
Tel. 668-318-877, e-mail: jola1301@interia.pl

INNE

Hala z zapleczem socjalno-sanitarnym
Kraków, ul. Goszczyńskiego, 170 m2 + biura z zapleczem 170 m2, parking.

Cena 8600 zł/mc + media
Tel.602-336-847

Lokal
Kraków, ul. Szlak, 42 m2, w podziemiu kamienicy, wejście bezpośrednio od ulicy. 
Dostęp dla pracowników jest z oddzielnego wejścia w dowolnych godzinach, dla 
klientów jedynie w godzinach 10–18.

Cena 2000 zł
Tel. 501-224-350, e-mail: szlak8a@orange.pl

Lokal
Kraków, ul. Floriańska, 111 m2, lokal z bardzo dobrą ekspozycją witryn. Posiada 
dwa wejścia, jedno bezpośrednio z ulicy. Ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu 
pieszego. Istnieje możliwość dodatkowo adaptacji piwnic.

Cena 34.000 zł, 
e-mail: florianska.krakow@gmail.com 
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Lokal
Kraków, ul. Floriańska, 16 m2, atrakcyjny lokal w pasażu handlowym na trakcie 
drogi królewskiej.

Cena 2000 zł
e-mail: fl orianska.pasaz@gmail.com

Lokal biurowo-handlowy
Kraków, ul. Floriańska, 96 m2, I p. w zabytkowej kamienicy. doskonale nadający 
się na kancelarię, prestiżowe biuro.

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

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 biurowo-usługowy
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 biurowy
Kraków, ul. Karmelicka, 150 m2, I p. Cena 4000 zł netto

Tel. 0049-151-119-586-43

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

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

Lokal biurowy
Kraków ul. Lwowska, parter, 46 m2, duży balkon, nowy budynek.

Cena 1600 zł/mc + opłaty
Tel. 798-051-352, e-mail:any2@poczta.onet.pl

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 handlowo-usługowo-gastronomiczny
Kraków, ul. Radzikowskiego, 54 m2, atrakcyjny, wykończony. Lokal na parterze, 
frontowy, narożny z dużymi witrynami i dwoma wejściami.

Cena 3900 zł
Tel. 602-755-930, mail: e.sapalska@interia.eu

Lokal handlowo-usługowy
Kraków, ul. Rynek Dębnicki, 70 m2, przyziemie kamienicy, 3 pomieszczenia, wc, 
pokój socjalny. Witryna od strony Rynku Dębnickiego oraz trzy okna od strony ul. 
Tynieckiej. W lokalu prąd, siła, linia telefoniczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie 
elektryczne akumulacyjne (3 piece), alarm.

Cena 3600 zł
Tel. 503-587-976, e-mail: semgeb@wp.pl

Lokale magazynowe
Kraków, ul. Saska/Krzywda, 90 m2, dogodny dojazd nową ul. Kuklińskiego. Teren 
magazynowy, parter, wjazd bezpośrednio z drogi, instalacja elektryczna.

Cena 900 zł
Tel. 602-272-15

 e-mail: daniel.czernecki@gmail.com 

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





Aż 90 procent pracodawców uważa braki 
kadrowe na polskim rynku pracy za istotny 
problem wpływający na decyzję o zatrud-
nieniu pracowników z zagranicy. W rapor-
cie agencji EastWestLink „Rynek pracy cu-
dzoziemców 2011” przedstawione zostały 
wyniki badania rynku pracy, przeprowa-
dzonego przez analityków EWL na grupie 
polskich pracodawców zatrudniających ob-
cokrajowców, jak i na zatrudnionych w Pol-
sce cudzoziemcach.

W ciągu ostatnich 3 lat zaobserwować 
można prawie dwukrotny wzrost liczby 
cudzoziemców zatrudnianych na teryto-
rium RP. Badania przeprowadzone przez 
EastWestLink przygotowane zostały z my-
ślą o miarodajnym odzwierciedleniu sy-
tuacji na rynku pracy obcokrajowców 
w odniesieniu do głównych czynników 
świadczących o rosnącym zapotrzebowaniu 
na pracę. W oparciu o wyniki badań przed-
stawiono rozwiązania dla najważniejszych 
zagadnień, dotyczących relacji między pol-
skimi pracodawcami a zatrudnianymi przez 
nich cudzoziemcami. Bazując na wynikach 
badań, do kluczowych problemów, na które 
zwracają uwagę pracodawcy, należą braki 
kadrowe na rynku pracy, a także niedosta-
teczne kwalifikacje rekrutowanych pracow-
ników.

W roku 2011 pogłębieniu uległ deficyt 
kadrowy, wynikający z lepszej niż to mia-
ło miejsce w latach 2009/2010 koniunk-
tury gospodarczej, jak również z otwarcia 
nowego, chłonnego rynku pracy w Niem-
czech. Brak satysfakcjonujących ofert dla 
pracowników nie wpłynął pozytywnie na 
zainteresowanie ze strony polskich kandy-
datów, niechętnie podejmujących gorzej 
płatne i mniej atrakcyjne posady. Pracow-
nicy z zagranicy, zwłaszcza z krajów Europy 
Wschodniej, stali się alternatywą, z której 
korzystać zaczyna coraz więcej pracodaw-
ców. Łatwiejsza procedura zatrudnienia, 
oparta o wnioski o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemcom bez konieczności uzy-
skania zezwolenia na pracę, umożliwia dużo 
szybszą legalizację pracy, niż w przypadku 
tradycyjnych zezwoleń. W branżach cha-
rakteryzujących się wysoką sezonowością, 
takich jak rolnictwo i budownictwo, pozwala 
to pracodawcom na łatwiejsze dostosowa-
nie się do koniunktury, bez obawy o braki 
kadrowe na lokalnych rynkach pracy.

Biorąc pod uwagę dane prezentowane 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-

nej, w roku bieżącym liczba cudzoziem-
ców zatrudnionych na terytorium RP może 
wzrosnąć o nawet 50% w stosunku do licz-
by z roku 2010. W pierwszej połowie 2011 
Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały 
163 984 wnioski o zamiarze zatrudnienia 
cudzoziemca – w porównaniu do 119 ty-
sięcy wniosków zarejestrowanych w pierw-
szej połowie 2010 roku to wzrost o około 
40%. Zmiany w polskim prawie, wymu-
szone wprowadzeniem założeń dyrektywy 
sankcyjnej Unii Europejskiej, kładą z kolei 
większy nacisk na legalne zatrudnienie cu-
dzoziemców w polskich firmach i powinny 
przyczynić się do zwiększonej liczby wnio-
sków w ostatnich miesiącach roku.

W przeprowadzonych badaniach, na 
pytanie „Co było głównym powodem za-
trudnienia cudzoziemca?” aż 90% praco-
dawców uznało braki kadrowe na rynku 
pracyza istotne lub bardzo istotne. Ponad 
połowa (57%) uznała również oszczędno-
ści związane z zatrudnieniem obcokrajow-
ców za czynnik istotny. Dużo mniejszą rolę 
w kształtowaniu popytu na pracę kadr z za-
granicy mają, według pracodawców, takie 
czynniki, jak łatwiejsza procedura zatrud-
nienia czy wysokie kwalifikacje pracow-
nika. Pracodawcy, zapytani o argumenty 
przemawiające za zatrudnianiem cudzo-
ziemców, zwracali przede wszystkim uwa-
gę na niższy koszt pracy (aż 81% ankie-
towanych), a także na wysoką motywację 
pracowników (45%).

Pracodawcy zostali również popro-
szeni o podanie głównych, ich zdaniem, 
przeszkód występujących w procesie za-
trudniania cudzoziemców. Zdecydowana 
większość wymieniła jako główny powód 
utrudnień problemy w komunikacji z no-
wymi pracownikami, wynikające z istnie-
jącej bariery językowej (77% badanych). 
Ponadto, aż połowa badanych wymieniła 
brak kwalifikacji u nowych pracobiorców 
jako czynnik problematyczny.

Pomimo pewnego niezadowolenia pra-
codawców z wymiaru komplikacji praw-
nych i licznych formalności związanych 
z zatrudnieniem obcokrajowców (36% re-
spondentów), Polska jest jednym z najbar-
dziej liberalnych państw Unii Europejskich 
w kwestii polityki migracyjnej – kierunek, 
jaki polskie państwo obiera (prezentowa-
ny w takich dokumentach, jak opubliko-
wany w tym roku raport MSWiA „Polityka 
migracyjna Polski”), zakłada dalsze otwie-

ranie się Polski na środowiska cudzoziem-
ców, przy jednoczesnym dążeniu do ogra-
niczenia zjawiska szarej strefy. Kluczowe 
dla powodzenia tych działań jest dalsze 
doprecyzowanie poszczególnych aspektów 
migracji, w szczególności kwestii legali-
zacji pracy i priorytetów w stosunku do 
branż, w których występuje największe 
zapotrzebowanie na pracę. Pewne aspekty 
polityki wizowej, zwłaszcza w przypadku 
wydawania wiz dla pracowników z krajów 
azjatyckich, również wymagają dopraco-
wania.

Dla pracowników najistotniejszym po-
wodem podjęcia pracy na terytorium RP 
są czynniki zarobkowe – aż 66% pracow-
ników wymieniło je w kwestionariuszach. 
Kolejnym istotnym powodem wymienia-
nym przez nich są sprawy prywatne lub 
rodzinne, podobnie jak brak perspektyw 
w miejscu zamieszkania i idące za tym 
problemy ze znalezieniem pracy. Na Ukra-
inie stopa bezrobocia wynosi, według da-
nych MOP (Międzynarodowej Organizacji 
Pracy), około 9%, jej faktyczny poziom 
jest prawdopodobnie jeszcze wyższy, 
wpływając tym samym na nastroje oby-
wateli Ukrainy.

Wyniki badań wskazują na poprawę 
wizerunku imigrantów ze Wschodu pra-
cujących w Polsce, którzy coraz rzadziej 
są postrzegani jako niebezpieczna konku-
rencja dla polskich pracowników. Znacznie 
więcej pojawia się opinii o cudzoziemcach 
jako o alternatywie stanowiącej uzupeł-
nienie braków kadrowych na polskim ryn-
ku pracy. Pracodawcy oceniają również 
wykonywaną przez obcokrajowców pracę 
na równi z wykonywaną przez polskich 
pracowników.

„To bardzo pozytywny zwrot w ocenie 
cudzoziemców ze strony polskich pra-
codawców i jednocześnie znak, że polski 
rynek pracy dla pracowników z zagranicy 
nie osiągnął jeszcze nasycenia” – mówi 
Andrzej Korkus, prezes EastWestLink. – 
„Z drugiej strony nadal bardzo wiele zale-
ży od polityki migracyjnej polskiego rządu, 
a także od ogólnej koniunktury gospo-
darczej. W zależności od tego, jak wiele 
z planowanych działań mających na celu 
ocieplenie klimatu dla polityki migracyjnej 
przyniesie skutek, możemy spodziewać się 
dalszego wzrostu napływu pracowników do 
Polski”.

Źródło:MPiPS, East West Link

Rynek pracy cudzoziemców oczami  
pracodawców i pracowników – raport EWL



HAMILTON MAY

Real Estate Agents
Hamilton May is seeking Real Estate Agents to add to our 
growing team in Kraków. 

About Hamilton May

real estate in Kraków.

We offer

Please send CV and cover letter in English to: 
office@hamiltonmay.com

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



W trakcie konferencji przedstawiono rezulta-
ty badań dotyczących przedsiębiorczości, które 
dla Amway Europe przeprowadzono w 12 pań-
stwach europejskich. Wynika z nich, że 6 proc. 
Polaków posiada własną firmę. Istnieje wielka 
przepaść pomiędzy chęcią prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej (40 proc.) a rzeczywistą 
liczbą osób prowadzących firmę. Różnica ta 
w naszym kraju jest największa w porównaniu 
z pozostałymi państwami europejskimi. 

Średnio ponad jedna trzecia respondentów 
w Europie może wyobrazić sobie prowadzenie 
własnej firmy. W porównaniu do wyników ra-
portu z 2010 r., potencjał samozatrudnienia 
w Europie pozostaje na niezmienionym pozio-
mie – niezależnie od obecnych problemów go-
spodarczych i kryzysu finansowego. Najwyższy 
jest w Szwajcarii (51 proc.), Turcji (50 proc.), 
najniższy na Ukrainie (35 proc.) i w Niem-
czech (27 proc.). W Polsce jest średni i wynosi  
40 proc.

Dla Europejczyków najważniejszymi powo-
dami do rozpoczęcia działalności gospodarczej 
są „niezależność od pracodawcy” (46 proc.), 
w Polsce ten sam pogląd wyraziło 47 proc. oraz 
„samospełnienie, możliwość realizowania wła-
snych pomysłów” (38 proc.), w Polsce – 36 proc. 
Co czwarty Europejczyk, w tym także Polak 
(24 proc.), twierdzi, że powodem rozpoczęcia pro-
wadzenia własnej firmy jest „możliwość lepszego 
zrównoważenia życia rodzinnego, zawodowego 
i czasu wolnego”. Oznacza to, że samozatrudnie-
nie i życie rodzinne nie muszą wzajemnie się wy-
kluczać. Samozatrudnienie jest postrzegane jako 
model zatrudnienia przyjazny rodzinie w całej 
Europie: dla 42 proc. respondentów z dziećmi to 
realna alternatywa dla pracy na etacie.

69 proc. Europejczyków uważa, że edukacja jest 
bardzo ważna dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą. Tak samo uważa aż 68 proc. Polaków. 
Swoje wykształcenie i szkolenia, przygotowujące 
do prowadzenia działalności biznesowej, bardzo 

dobrze oceniają Austriacy (56 proc.) i Szwajcarzy 
(52 proc.). Bez względu na dostępne oferty 47 proc. 
respondentów z Europy (49 proc. Polaków) uważa, 
że nie są dobrze poinformowani o możliwościach 
edukacyjnych dla osób samozatrudnionych.

42 proc. Europejczyków (46 proc. Polaków) 
nie podjęłoby ryzyka związanego z prowadzaniem 
własnej działalności gospodarczej ze względu na 
brak wiedzy ekonomicznej. Więcej niż co trzecia 
osoba (35 proc. w Europie, 40 proc. w Polsce) ma 
wiele wątpliwości odnośnie do własnych umiejęt-
ności i wiedzy, nie czuje się przygotowana do pro-
wadzenia firmy; 59 proc. Europejczyków (66 proc. 
Polaków) twierdzi, że powinno być więcej progra-
mów edukacyjnych organizowanych przez instytu-
cje publiczne, przeznaczonych dla osób rozpoczy-
nających prowadzenie działalności gospodarczej.

Konferencja „Czy Polacy są na pewno przed-
siębiorczy?” odbyła się w ramach Światowego Ty-
godnia Przedsiębiorczości.

Źródło: pkpplewiatan.pl

Rzeczą jak najbardziej zrozumiałą jest fakt, 
że producenci batoników czy serków rywalizują 
ze sobą przy pomocy reklam – na tych rynkach 
mamy zazwyczaj do czynienia z dużą konkuren-
cją, sporą liczbą podmiotów występujących na 
rynku. Jednakże zastanawiające może być, dla-
czego na rynkach, na których działają dwa czy 
trzy podmioty, które zasadniczo równo podzieli-
ły między siebie rynek, reklama jest tak samo 
powszechna jak na rynkach konkurencyjnych. 
Zdrowy rozsądek mógłby nam podpowiadać, że 
skoro dane przedsiębiorstwamają pozycjętak 
mocno ugruntowaną, to po co wydają pienią-
dze na reklamę, pomniejszać jednocześnie zyski 
z działalności gospodarczej.

Jednak to zjawisko ma swoje ekonomiczne 
uzasadnienie, które postaram się wyjaśnić na 
przykładzie hipotetycznego rynku telefonii ko-
mórkowej, na którym funkcjonują trzej opera-
torzy. W posiadaniu każdego z nich jest jedna 
trzecia wszystkich abonentów telefonii komórko-
wej. Polityki prowadzone przez firmy są do siebie 
bardzo zbliżone. Każdy operator jest zadowolony 
z liczby abonentów, którzy zapewniają mu odpo-

wiednie zyski. Jednakże każda z firm prowadzi 
kampanie marketingowe, oferuje ciekawe pro-
mocje, jednym słowem – wydaje sporo pieniędzy 
na reklamę. Dlaczego tak się dzieje?

Otóż, firmy mając przed sobą dwie możliwo-
ści: reklamować się lub nie reklamować, wybiera-
ją pierwszą opcję. Ktoś pewnie pomyśli: dlaczego 
nie umówią się ze sobą, że nie będą się rekla-
mować, czyli nie poniosą nakładów na reklamę, 
a ich sytuacja nie ulegnie zmianie. Odpowiedzią 
na to pytanie jest niepewność i brak pełnego za-
ufania w stosunku do pozostałych podmiotów. 
Prześledźmy, co mogłoby się stać, gdyby doszło 
do takiego porozumienia, a któraś z firm złama-
łaby umowę. 

Dwie firmy nie reklamują się, nie ma ich 
w mediach. Trzecia postanawia złamać porozu-
mienie. Rozpoczyna wielką kampanię, która skut-
kuje tym, że spora część abonentów dwóch pozo-
stałych sieci przechodzi do trzeciej, co przekłada 
się na zysk firmy. Pierwsze dwa przedsiębiorstwa 
nie są w stanie błyskawicznie zareagować na ruch 
konkurencji i tracą klientów. Zwycięzcą okazuje 
się trzecia firma.

I właśnie z obawy przed tego typu sytuacją każ-
da z firm woli ponosić stałe koszty związane z re-
klamą, niż dopuścić do utraty klientów, co wiąże 
się z dużo większymi kosztami. Między innymi tego 
typu zjawiskami zajmuje się teoria gier. Omówiony 
powyżej przykład jest zbliżony do słynnego „dyle-
matu więźnia”, który w skrócie polega na tym, że 
powstaje sytuacja, w której oszustwo jednej stro-
ny daje jej znacznie większy zysk niż w przypad-
ku przestrzegania postanowień umowy, jednakże 
jednoczesne oszustwo obu stron skutkuje obniże-
niem ich korzyści, tak że stają się one mniejsze, niż 
w sytuacji przestrzegania ustalonych zasad.

To zjawisko jest istotne z punktu widzenia nas 
– konsumentów, gdyż to my pośrednio ponosimy 
koszty związane z taką strategią. Zmiana sytu-
acji może mieć miejsce, kiedy na rynku pojawi 
się nowy podmiot, który będzie w stanie znaczą-
co obniżyć koszty. Jednak, jak wiemy, pozycja 
nowego gracza jest zazwyczaj dużo słabsza niż 
podmiotów znajdujących się już na rynku. Dla-
tego w niektórych obszarach omawiane zjawisko 
jest niemożliwe do przezwyciężenia.

Źródło: www.nbportal.pl

Dlaczego przedsiębiorstwa  
tworzące oligopol reklamują się?

Współcześnie reklama jest wszechobecna. Firmy reklamują się, by zaistnieć na rynku, przyciągnąć nowych klientów, nie wypaść 
z interesu. Koszty związane z marketingiem często stanowią bardzo duży odsetek wydatków przedsiębiorstwa, a to właściwie 
oznacza, że my – konsumenci – płacimy za oglądanie reklam, płacąc więcej, niż gdyby ich nie było (w teoretycznej sytuacji).

40 proc. Polaków chciałoby założyć własną firmę
„Od 1 lipca br., po wprowadzeniu ułatwień przy zakładaniufirm, działalność gospodarczą zarejestrowało  

w Polsce 80 tys. osób. Nowi przedsiębiorcy najczęściej wybierali branże budowlaną i handlu elektronicznego”  
– poinformował Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,  

w czasie konferencji „Czy Polacy są na pewno przedsiębiorczy”, zorganizowanej przez PKPP Lewiatan i Amway Polska.



 

●

 ●

 ●

 ●
 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●
 ●
 ●
 ●

 ●

 ●

 ●

 ●
 ●
 ●

@

@

Pearl Hunters - Executive Search
nr Agencji Doradztwa Personalnego: 5209













@



Pogłoski o wracających do domu młodych 
Polakach stają się faktem. Według szacun-
kowych informacji w ciągu ostatnich 2 lat do 
kraju wróciło ok.0,5 mln rodaków pracujących 
za granicą. Na konkretne dane trzeba będzie 
jednak poczekać. Jak podaje Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, najbardziej kom-
pletnym ich źródłem o migracjach powrotnych 
po 2004 r. będzie raport z narodowego spisu 
powszechnego. Wstępne wyniki będą znane 
już na początku lipca. Do tego czasu Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznejpowołuje się na 
dane publikowane w Roczniku Demograficz-
nym GUS. Według nich liczba Polaków czaso-
wo nieobecnych z powodu wyjazdu za granicę 
na okres powyżej 3 miesięcy wynosiła w 2008 
r. 88,3 tys., a w 2009 r. – 68,8 tys. (dane za 
2010 r. nie są jeszcze dostępne). Liczba osób 
z obywatelstwem polskim, które wróciły z za-
granicy (zameldowanych na pobyt czasowy 
ponad 3 miesiące), wyniosła w latach 2008–
2009 odpowiednio 4,7 tys. i 5,6 tys. GUS poza 
statystykami opierającymi się na danych admi-
nistracyjnych opracowuje statystyki dotyczące 
migracji również na podstawie Badania Aktyw-
ności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zgodnie 
z „Informacją o rozmiarach i kierunkach emi-
gracji z Polski w latach 2004–2009”w 2008 r. 
emigracja z Polski na pobyt czasowy (powy-
żej 3 miesięcy) wynosiła 2210 tys. (co stano-
wi spadek w stosunku do roku poprzedniego 
o 60 tys.). W roku 2009 r. tendencja spadko-
wa nadal się utrzymywała, liczba emigrantów 
z Polski obniżyła się do 1870 tys. Na podstawie 
obserwowanego zmniejszenia rozmiarów emi-
gracji w kolejnych latach, można wnioskować 
o zwiększeniu liczby powrotów do Polski.

Wsparcie zarobkowych emigrantów 
Skutki recesji wywołanej globalnym kry-

zysem finansowym i potrzeba zwiększenia 
aktywności zawodowej Polaków to główne wy-
zwania dla polskiej gospodarki. Działania, jakie 
należy podjąć w sferze zatrudnienia, określa 
Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 
lata 2009–2011 uchwalony przez Radę Mini-
strów. W ramach działania „Tworzenie polityki 
migracyjnej dla potrzeb rynku pracy” nie wy-
odrębniono zadania poświęconego powrotom 
Polaków z emigracji zarobkowej –oznacza to, 
że mają oni takie same uprawnienia jak po-
zostałe osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
w Polsce. Niemniej od 2008 r. podejmowane 
są działania wspierające osoby wracające do 
kraju. W październiku 2008 r. został wydany 
„Powrotnik. Nawigacja dla powracających”, 
który informuje, w jaki sposób pokonać trud-

ności formalne i administracyjne związane 
z powrotem. Utworzony został również por-
tal internetowy www.powroty.gov.pl, którego 
użytkownicy mogą znaleźć aktualizowane i po-
głębiane informacje z „Powrotnika”. Prowadzo-
ne są także działania wspierające osoby, które 
podjęły decyzję o powrocie, m.in.: w zakresie 
pomocy w nauce dla dzieci reemigrantów, 
przeprowadzenia tzw. abolicji podatkowej czy 
zorganizowania szkoleń dla pracowników służb 
zatrudnienia, zajmujących się pracą z reemi-
grantami.

Są trudności? Jest rozwiązanie! 
Jak wynika z raportu „Powroty Polaków 

w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli 
pułapki migracyjnej”, emigranci z wykształce-
niem zawodowym i średnim po powrocie do 
Polski szukają pracy w swojej branży i naj-
częściejjejnie znajdują. Problemy z integracją 
do rynku pracy w tej grupie wynikają głównie 
z braku jego elastyczności. Z kolei emigranci 
z wykształceniem wyższym wpadają w pułap-
kę tzw. przerwy w życiorysie z powodu pracy 
zagranicą poniżej kwalifikacji. Rozwiązaniem 
kłopotów z powtórnym wejściem na rynek 
pracy w Polscemoże być praca tymczasowa. 
Agencje pracy tymczasowej pomagają określić 
kierunki rozwoju, uwzględniając kolejne kroki 
w ścieżce kariery. Począwszy od tymczasowego 
zajęcia stwarzają możliwość zawodowej reak-
tywacji, zwłaszcza osobom po długiej przerwie 
w pracy zawodowej, których duży odsetek sta-
nowią powracający z emigracji Polacy.

„Wszystkie strony współpracy czerpią z niej 
korzyści. Pracodawca, bez konieczności prze-
prowadzenia skomplikowanych procedur re-
krutacji, zyskuje personel, który wykonuje 
powierzone mu zadania na odpowiednim po-
ziomie. Są też korzyści podatkowe. Wszelkie 
obciążenia publicznoprawne płaci zafirmę-
agencja. Przedsiębiorstwo, które podpisało 
umowę z agencją pracy tymczasowej, nie jest 
zobowiązane odprowadzać za «przesłane-
go» pracownika zaliczki na podatek. Ponadto 
zakład pracy nie ma obowiązku wystawiania 
informacji PIT-11 po zakończeniu pracy przez 
pracownika tymczasowego. Wynagrodzenia 
płacone agencji pracy tymczasowej stanowi 
koszt uzyskania przychodów dla przedsiębior-
cy zatrudniającego pracownika tymczasowe-
go. Wydatki takie należy zaliczyć do kosztów 
pośrednich funkcjonowania firmy. Ponadto fir-
ma zatrudniająca pracownika tymczasowego 
nie musi prowadzić dla niego listy płac i innych 
ewidencji do rozliczeń z urzędem skarbowym 
i ZUS. Obowiązki związane z rekrutacją i obsłu-

gą kadrową pracowników przejmuje agencja, 
co pozwala przedsiębiorcy uniknąć rozliczeń 
z instytucjami publicznymi, a także zwalnia 
z konieczności prowadzenia uciążliwej doku-
mentacji osobowej (listy płac, deklaracji do 
ZUS, przelewów zaliczek na podatek do urzędu 
skarbowego). Pracownik z kolei może zdobyć 
potrzebne doświadczenie i wiedzę praktyczną, 
które pozwolą przełamać barierę niepowodzeń 
związaną z poszukiwaniem pracy, co przyczy-
nia się do wznowienia jego aktywności zawo-
dowej”– wylicza Grażyna Chmielowska Dyrek-
tor Sprzedaży i Operacji Adecco Poland.

W wielu przypadkach następnym krokiem 
po podjęciu pracy tymczasowej jest zatrudnie-
nie na stałe. Jak wynika z rynkowych doniesień, 
agencje pracy tymczasowej zwiększają szanse 
pracowników na rynku pracy. Już dziś w Polsce 
blisko 20 proc. osób pracujących za ich pośred-
nictwem znajduje stałe zatrudnienie.

„Pracodawca woli zatrudnić już przeszko-
lonego i wykwalifikowanego pracownika, któ-
ry zna firmę i sposób jej funkcjonowania. To 
bardzo wygodna metoda kształcenia przy-
szłej kadry i efektywnego rozwijania struktur” 
– wyjaśnia Grażyna Chmielowska z Adecco  
Poland.

Zatrudnianie specjalistów od zatrud-
niania specjalistów ma sens 

Dane na temat rozwoju krajowego rynku 
pracy tymczasowej (26 proc. wzrost w 2011 r., 
za Eurociett) pokazują, że firmy szybko uświa-
damiają sobie, jak wiele korzyści płynie z za-
trudnienia czasowego, zarówno dla firm, jak 
i pracowników.Przedsiębiorcy doceniają zalety 
outsourcingu pracowniczego, m.in. szybkie 
i skuteczne reagowanie na zmiany sytuacji 
gospodarczej czy elastyczne dopasowywanie 
kadry do aktualnych potrzeb firmy. Z kolei 
pracownicy chwalą sobie uczestnictwo w kom-
pleksowym procesie rekrutacji, specjalistyczne 
szkolenia i profesjonalne doradztwo w zakre-
sie zatrudnienia.

„To pozwala przypuszczać, że agencje za-
trudnienia będą miały coraz większe znaczenie 
na rynku pracy w Polsce, a wracający do kraju 
zarobkowi emigranci łatwiej odnajdą się na ro-
dzimym rynku pracy” – podsumowuje Grażyna 
Chmielowska. 

Źródło: www.ipis.pl

W artykule wykorzystano fragmenty odpo-
wiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 
interpelację nr 20501 w sprawie „Wysokiego 
bezrobocia w Polsce i braku perspektyw zatrud-
nienia dla młodych, wykształconych Polaków”.

Polacy wracają do pracy w Polsce
Wielu Polaków, którzy wyemigrowali zarobkowo po otwarciu granic, obawia się powrotu do kraju.  

Głównym powodem jest wysoka stopa bezrobocia i związane z nią trudności ze znalezieniem pracy.  
To jednak mit, który czas obalić.



MŁODSZY INŻYNIER KOSZTORYSANT 
BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE 

Młodszy Inżynier Kosztorysant
Kraków
Nr ref.: 1017101

Dla naszego Klienta, firmy będącej częścią międzynarodowej grupy inżynieryjnej 
działającej w sektorze budownictwa kubaturowego, infrastrukturalnego oraz 
energetycznego, poszukujemy osoby na stanowisko Młodszy Inżynier Kosztorysant.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pracowała w dziale przetargowym. 
Do jej głównych zadań należało będzie przygotowanie ofert przetargowych 
i zapytań do potencjalnych podwykonawców oraz analiza ofert.

Idealny Kandydat na to stanowisko powinien posiadać wyższe wykształcenie 
techniczne, dobrą znajomość języka angielskiego oraz roczne doświadczenie 
zdobyte w działach administracyjnych.

Nasz Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku, w młodym prężnie 
rozwijającym się zespole oraz możliwość zdobycia licznych doświadczeń 
zawodowych.

STARSZY INŻYNIER KOSZTORYSANT
NADZORUJ PRACE ZESPOŁU
Starszy Inżynier Kosztorysant
Kraków
Nr ref.: 1017104

Dla naszego Klienta, międzynarodowego inwestora należącego do grupy 
kapitałowej działającej w sektorze budownictwa kubaturowego, infrastrukturalnego 
oraz energetycznego, poszukujemy osoby na stanowisko Starszy Inżynier 
Kosztorysant.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Inżyniera 
Kosztorysanta należeć będzie przygotowanie ofert przetargowych oraz koordynacja 
procesu przygotowania ofert przetargowych wraz ze sprawowaniem nadzoru nad 
młodszymi inżynierami, tłumaczami oraz prawnikami. 

Idealny Kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie techniczne oraz 
przynajmniej 2-letnie doświadczenie zdobyte przy kosztorysowaniu budów. 
Kandydat musi wykazywać się także bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. 
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte bezpośrednio na budowie. 

Nasz Klient oferuje pracę w międzynarodowym środowisku oraz możliwość zdobycia 
licznych doświadczeń zawodowych. 

KIEROWNIK PROJEKTU
ZARZĄDZAJ REALIZACJĄ PROJEKTU
Kierownik Projektu

Nr ref.: 1017181

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy do zarządzania projektami 
budowlanymi poszukujemy osoby na stanowisko Kierownika Projektu.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za formalne przygotowanie 
inwestycji, prowadzenie przetargów, zarządzanie realizacją oraz kosztami inwestycji 
na wszystkich etapach jej realizacji.

Idealny Kandydat powinien posiadać doświadczenie przy realizacji obiektów 
komercyjnych lub przemysłowych, wykształcenie wyższe budowlane, umiejętności 
negocjacyjne, umiejętności dobrej organizacji pracy własnej oraz mobilności. 
Ponadto zatrudniona osoba musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu 
bardzo dobrym.

KIEROWNIK BUDOWY
NADZORUJ PROCES BUDOWY OBIEKTU
Kierownik Budowy
Łódź
Nr ref.: 1014367

Dla naszego Klienta, znanej firmy generalnego wykonawstwa, w związku 
z pozyskaniem wartościowych kontraktów w woj. łódzkim poszukujemy obecnie 
doświadczonych inżynierów na stanowisko Kierownika Budowy

Poszukiwania prowadzone są w związku z pozyskaniem przez firmę kontraktów 
na budowę kilku odcinków drogi klasy GP w woj. łódzkim. Wartość robót na 
kontraktach to ponad 2 mld PLN. 

Idealny Kandydat powinien dysponować min.5-letnim stażem w pełnieniu funkcji 
Kierownika Budowyna kontraktachbudowy lub przebudowy dróglub ulic klasy A, 
S lub GP lub mostów w ciągu tych dróg o wartości co najmniej 175 mln PLN netto. 
Zachęcamy do aplikowania także osoby posiadające krótsze doświadczenie bądź 
referencje z kontraktówo niższych wartościach, ponieważ Klient może zaoferować 
im współpracę na innych odcinkch inwestycji.

Nasz Klient oferuje rynkowe warunki wynagrodzenia, możliwość pracy na 
prestiżowych kontraktach infrastrukturalnychoraz stałe zatrudnienie przy realizacji 
także kolejnych kontraktów realizowanych przez firmę.

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

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

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

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



www.dwutygodnik.krn.pl
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