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W NUMERZE:

25/2011
Z okazji Świąt 

i zbliżającego się Nowego Roku 
składamy Państwu 

najserdeczniejsze życzenia 
oraz pragniemy podziękować 

za zaufanie i współpracę. 
Niech chwile odpoczynku 

w rodzinnym gronie 
dodadzą Państwu energii 
do tworzenia i realizacji 

nowych pomysłów.

Redakcja
„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”



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



SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE � „SŁONECZNY ZAKĄTEK”

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

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

Realizowana inwestycja mieszkaniowa „Słoneczny Zakątek” położona 

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

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

rekreacyjnych terenów Zakrzówka.

Atrakcyjność tego miejsca to doskonała komunikacja: połączenia 

autobusowe, od 2012 r tramwajowe oraz najlepsze tereny rekreacyjne 

Krakowa: Zakrzówek, Kopiec Kościuszki, Dolina rzeki Wilgi.

W bezpośrednim sąsiedztwie pełna infrastruktura usługowo- handlowa 

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

Projektowana zabudowa nie koliduje z istniejącą zielenią. Na działce 

zaprojektowano trawniki, krzewy ozdobne, drzewa. Istniejącą zieleń 

wysoką włączono w układ urbanistyczny założenia. Od strony wschodniej 

zaprojektowano rekreacyjno – spacerowy klomb z ławeczkami będący 

częścią zamkniętą osiedla.

Prezentowany budynek to 6-kondygnacyjny wielomieszkaniowy obiekt 

(73 mieszkania) z podziemnymi garażami dla każdego mieszkania. 

Budynek posiada 2 klatki schodowe z 2 windami osobowymi 

obsługującymi również garaż podziemny. 

Na parterze zaprojektowano lokale usługowe o wysokiej kondygnacji 

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

podziemna), stanowiska parkingowe dla 80 samochodów.

Termin realizacji IV kwartał 2011 

U1A 256,67 m2 wolny

U1B 227,02 m2 sprzedany

U2 116,57 m2 wolny

U3 142,49 m2 wolny 



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

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

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

budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAŻ
LOKAL USŁUGOWY 

SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE 

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

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

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

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



SPRZEDAŻ
Echo Investment

tel. 664 900 414
www.dompodslowikiem.pl

Niespełna dwa kilometry od Rynku Głównego, w Starym Podgórzu  
przy ul. Krasickiego 30 powstaje „Dom Pod Słowikiem” – nowoczesny  
i komfortowy projekt mieszkaniowy realizowany przez Echo Investment. 

W parterowej części budynku, wzdłuż ulic Krasickiego i Orawskiej 
zaprojektowano lokale usługowo-handlowe o powierzchni  
od 45 do 115 m kw. z możliwością łączenia. 

„Dom Pod Słowikiem” wyróżnia łatwy dostęp do miejskiej infrastruktury 
i świetna komunikacja. Budynek jest ogrodzony, monitorowany  
i wyposażony w system pełnej kontroli dostępu.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: lipiec 2012.

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są  
w Biurze Sprzedaży, tel. 664 900 414
www.dompodslowikiem.pl



Lokale znajdują się w budynku nr 3 i 4:  
- lokal w budynku nr 4 – gotowy 
- lokal w budynku nr 3 – gotowy 

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

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

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

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

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

SPRZEDAŻ
LOKALE PRZY UL. FELIŃSKIEGO/AL. 29 LISTOPADA

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

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



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
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.



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 



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

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

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
BUDYNEK WCZASOWO�SZKOLENIOWY W KRYNICY�ZDRÓJ

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

www.daglezja.info

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

biuro@tetnowski.pl

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.



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

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

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

WYNAJEM/ SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE/ GRUNTY KOMERCYJNE

LOKALE HANDLOWO-USŁUGOWE I GASTRONOMICZNE

1.  Kraków, ok. Sądu i Ronda Mogilskiego: pow.: 120,16 m2,  
cena: 25 €/m2, parter, duża witryna; tel. 796 092 008

2.  Krowodrza: pow.: 740 m2, ok. 245 m2 na każdej kondygnacji, 
powierzchnia usługowo-biurowa, tel. 796 892 008

3.  Stare Miasto: pow.: 380m2 cena: 25 000 PLN, lokal gastronomiczny, 
parter + piwnica

4.  Rondo Mogilskie: pow.: 230 m2, cena: 23 000 PLN 
lokal handlowo-usługowy, duży ruch pieszych

5.  ul. Kalwaryjska: pow.: 81 m2, cena: 4 800 PLN 
lokal handlowo-usługowy, wejście z ulicy

GRUNTY KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

1.  TEREN Z POZWOLENEM NA BUDOWĘ CENTRUM HANDLOWEGO 
Kraków, działka 3,5 ha, pow. użytkowa budynku: 10 000 m2

2.  Kraków, Prądnik Czerwony: pow.: 1 ha, cena: 23 000 000 PLN 
2 WZ: biurowiec, budownictwo wielomieszkaniowe

3.  Modlnica: pow.: 3 ha, cena: 13 500 000 PLN 
mpzp, przeznaczenie komercyjne: biura/magazyny/spedycja

4.  Kraków, Nowa Huta: pow.: 211 a, cena: 4 642 000 PLN 
mpzp, magazyny, spedycja, stacja paliw

5.  Kraków, ul. Balicka: pow.: 12 a, cena: 3 600 000 PLN,  
WZ, biurowiec (5 kondygnacji)

DLA NASZYCH KLIENTÓW PILNIE POSZUKUJEMY:

1.  DZIAŁKI POD BUDOWĘ HOTELU, centrum Krakowa, możliwość uzyskania 
powierzchni użytkowej: ok. 5 000 m2

2.  DZIAŁKI POD BUDOWĘ BIUROWCA: atrakcyjna lokalizacja, możliwość 
uzyskania powierzchni użytkowej min. 10 000 m2

3.  LOKAL HANDLOWY: atrakcyjna lokalizacja, parter, 
powierzchnia od ok. 30m2

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
KOMERCYJNYCH: 

602 805 014
796 891 008

www.eliteproperties.pl



IDEALNE MIEJSCE NA TWÓJ BIZNES!
Do wynajęcia od zaraz nowa powierzchnia biurowa w ŚWIETNEJ LOKALIZACJI 
w ramach kompleksu handlowo-biurowego o pow. łącznej 1 600 m2.
- samodzielny budynek z osobnym wejściem
-  dostępne opcje wynajmu:

poziom „0” – 190 m2

poziom „1” – 250 m2

poziom „0+1” – 440 m2, parking
- atrakcyjna cena: 29,99 zł/m2 + opłaty eksploatacyjne
Oferta skierowana jest do fi rm, dla których lokalizacja ich siedziby oraz 
standard wykończenia pomieszczeń biurowych odgrywają kluczową rolę 
w prowadzonej działalności. 
Zapraszam do rezerwacji poszczególnych opcji przedwstępną umową najmu!

Tel.: 509 580 818, 510 259 399

WYNAJEM 
PÓŁNOC Nieruchomości

Kraków, ul. Balicka 35
tel. 12 638 48 88

polnoc@polnoc.pl

NOWA POWIERZCHNIA 
BIUROWA UL. BALICKA 35 

W SUPER CENIE � 
TYLKO 29,99 ZŁ/M2. 

LOKALE DOSTĘPNE OD RĘKI!

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 fi rmy 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.
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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:  Stare Miasto, 
ul. Bogusławskiego

powierzchnia: 38 m2

liczba pokoi: 2
cena: 2100 PLN

lokalizacja: Grzegórzki, ul. Przemysłowa
powierzchnia: 30 m2

liczba pokoi: 1
cena: 2500 PLN

lokalizacja: Zwierzyniec, ul. Senatorska
powierzchnia: 50 m2

liczba pokoi: 2
cena: 1800 PLN 

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

lokalizacja:  Krowodrza, 
ul. Krowoderskich Zuchów

powierzchnia: 36 m2

liczba pokoi: 2
cena: 335 000 PLN

lokalizacja: Śródmieście, Al. Słowackiego
powierzchnia: 54 m2

liczba pokoi: 2
cena: 510 000PLN

lokalizacja: Łobzów, ul. Urzędnicza
powierzchnia: 57 m2

liczba pokoi: 2
cena: 473 100 PLN

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja:   Wola Justowska, 
ok. Kasztanowej

powierzchnia: 398 m2

liczba pokoi: 6
cena: 2 950 000 PLN

lokalizacja: Kraków, ul. Żułowska
powierzchnia: 160 m2

liczba pokoi: 6
cena: 1250 000 PLN

lokalizacja:  Wola Justowska, 
ok. ul. Królowej Jadwigi

powierzchnia: 190 m2

liczba pokoi: 5
cena: 3400 000 PLN

lokalizacja: ul. Św. Tomasza
powierzchnia: 200 m2

przeznaczenie:  klub muzyczny-
restauracja

cena: 9000 PLN

lokalizacja: ul. Św. Tomasza 
powierzchnia:100 m2

przeznaczenie:  gastronomiczno-
handlowy

cena: 20 000 PLN

lokalizacja: Piłsudskiego
powierzchnia: 520 m2

biurowo- handlowo- usługowa
cena: 20800 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, ok. ul. Wiosennej
powierzchnia: 6 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 378 000 PLN

lokalizacja: Rząska
powierzchnia:18 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 425 000 PLN

lokalizacja: Balice, Al. Jurajska
powierzchnia: 29 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 225 000 PLN

DZIAŁKI SPRZEDAŻ





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!



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

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 89 000 PLN 

OBOZOWA 
 50 m2, TBS, 2 osobne 
pokoje, jasna kuchnia z 

wyposażeniem, balkon, I/III.
Cena: 125 000 PLN

HALSZKI 
49 m2, 2-pokojowe, TBS, 

osobna, umeblowana, 
jasna kuchnia, I piętro, 

balkon. Cena 120 000 PLN 

NA KOZŁÓWCE  
PILNIE SPRZEDAMY –  
37 m2, 2 osobne pokoje,  

I/IV, do wejścia. 
Cena: 215 000 PLN

ALEKSANDRY
SUPER STANDARD 

z pełnym umeblowaniem – 
32 m2, 2 pokoje, I/IV.
Cena: 285 000 PLN

KRZESZOWICE  
39 m2, 2 osobne pokoje, 

jasna kuchnia, po 
remoncie, IV/IV.

Cena: 175 000 PLN

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: 379 000 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
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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, 1 200 000 zł 
Wola Justowska, działka 10 a, WZiZT, dom jednorodzinny, 500 000 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, 540 000 zł 
Bibice, działka 8 a, widokowa, 250 000 zł 
Kryspinów (Kraków), 49 a, WZiZT, dom jednorodzinny, media. Atrakcyjna oferta. 150 000 zł 
Kasztanowa, Wola Justowska, apartament 112 m2 (całe I p.) działka przynależna do 
mieszkania 6 a. 1 050 000 zł
Liszki (koło Kryspinowa), dom w stanie surowym, 475 000 zł
Bieżanów, dom 250 m2 + 130 m2, 10 a, pomieszczenia gospod. na działce, 800 000 zł

POŻYCZKI I KREDYTY
DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I DLA FIRM

100 % SKUTECZNOŚCI
Dostępność: 7 dni w tygodniu   TEL.: 698-055-084

Dział prawny Helios Investment Sp. z o.o.

przyjmuje zlecenia regulacji stanów prawnych 
nieruchomości

Brakuje Ci czasu i cierpliwości, nie masz wystarczającej wiedzy, aby uregulować stan prawny swojej 
nieruchomości? Zrobimy to za Ciebie!

Zajmujemy się doradztwem i pomocą w regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz zapewniamy 
pomoc prawną przy zawieraniu umów w obrocie nieruchomościami. 

Przyjmujemy zlecenia regulacji stanów prawnych nieruchomości, w szczególności związanych 
z księgą wieczystą, dziedziczeniem, zasiedzeniem nieruchomości, zniesieniem współwłasności. 

Każde zlecenie jest indywidualne. Cena jest ustalana z Klientem i uzależniona od specyfi ki zlecenia. 

Nie czekaj i napisz do nas już dziś. Oferta jest skierowana również do pośredników i zarządców nierucho-
mości i innych profesjonalistów.
Pamiętaj, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nie będzie przedmiotem ważnej 
czynności prawnej – „nie istnieje dla obrotu prawnego”.

Więcej na www.regulacjenieruchomosci.pl
Kontakt: Al. Słowackiego 39, Kraków

Tel.: 12/633-14-36
Tel. kom.: 665-60-20-80
regulacje@helios.biz.pl



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



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

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

Kielce, ul. Kowalczeskiego
70 m2, trzypokojowe.

Cena 250.000 zł
Tel. 534-972-126

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 zabudo-
wie 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 po-
kój, sypialnia, oddzielna jasna kuchnia, łazienka, przedpokój oraz balkon (7 
m2). Drzwi zewnętrze antywłamaniowe. W mieszkaniu nie ma gazu, ogrze-
wanie i ciepła woda z MPEC. Enklawa chroniona przez agencje ochrony 24 
h. Istnieje możliwość dokupienia miejsce parkingowego w garażu podziem-
nym – 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. Bosaków
76 m2, duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia, garderoba, łazienka 
(jacuzzi + osobny prysznic), taras 16 m2. W pobliżu sklep spożywczy 
Alma, CH Krokus, Multikino i Aquapark. Łatwy dojazd do centrum 
komunikacją miejską. W przypadku dłuższego wynajmu możliwość 
wydzielenia trzeciego pokoju.

Cena 2500 zł + media
Tel. 662-170-785, e-mail: piotrowski_pawel@poczta.fm

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, ul. Cegielniana
47 m2, I p., inwestycja „Cegielniana Residence”, stan deweloperski, 
balkon, winda. Dobry dojazd do centrum, w otoczeniu niska zabudowa, 
nowoczesne budownictwo.

Cena 395.000 zł
Tel. 509-120-945, e-mail: stoklosa75@gmail.com

Kraków, os. Centrum A
31 m2, wysoki parter, jednopokojowe z jasną kuchnią, łazienką 
i przedpokojem (wnęka na szafę garderobianą). W mieszkaniu zostały 
wymienione: 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. 
Wygodne, 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

UL. MAZOWIECKA/ŁOBZÓW
41m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 

loggia, II p.

cena 
305.000 zł

tel. 
607 518 032



Kraków, ul. Długa
piękne czteropokojowe mieszkanie w odrestaurowanej, zabytkowej 
kamienicy, 5 min. pieszo do Rynku Gł., strefa B, nie ma problemów 
z parkowaniem. Komunikacja miejska, przedszkola, szkoły, uczelnie. 
Mieszkanie o niepowtarzalnym klimacie, utrzymane w starym stylu, 
zajmuje całe piętro. Wysokość 3,5 m, drzwi dwuskrzydłowe, nowe okna 
drewniane, indywidualne CO.

Cena 1.260.000 zł
Tel. 607-050-398

Kraków, ul. Drukarska
36 m2, IV p./VII p. w bloku z 2005 r. Pokój z kuchnią + komórka lokator-
ska. Standard mieszkania bardzo wysoki. Kuchnia w pełni umeblowana 
i wyposażona w sprzęt renomowanej firmy De Dietrich. W budynku 
winda, domofon oraz monitoring. Ogrzewanie centralne MPEC.

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

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 bezprzewodowym internetem. Dojazd do Rynku 10 min. 
W klatce dwie windy, na każdym piętrze suszarnie. Do mieszkania 
przynależy piwnica.

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

Kraków, ul. Jerzmanowskiego
43,4 m2, V p./X p., dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką, dużą loggią 
i przynależną piwnicą. W pobliżu: szkoła, sklepy, plac targowy, przy-
chodnia, 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, flizy, terakota, instalacje wod.-kan., centralnego 
ogrzewania, elektryczne 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. Kordiana
Kurdwanów, 50 m2 (pow. całkowita 98 m2). Mieszkanie składa się z dużej 
jasnej kuchni połączonej z jadalnią, łazienki, salonu, sypialni i pokoju. Na 
podłogach flizy i drewno. Indywidualny system ogrzewania – nowy piec 
dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Niski czynsz – naliczany 
od powierzchni użytkowej.

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

Kraków, Kozłówek
38 m2, III p./IV p., dwupokojowe z jasną kuchnią, kompletnie ume-
blowane.

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. Łokietka
58 m2, I p., komfortowe mieszkanie w bloku z 2006 r. Jasna ekspozycja 
południowo-zachodnia. Na podłogach deska barlinecka, kuchnia i łazien-
ka 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. 
Zlokalizowane w pobliżu Parku Wodnego, Multikina, CH Krokus oraz 
OBI. Dostępne od zaraz. Miejsce postojowe na ogrodzonym terenie 
w cenie 5000 zł.

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

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

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



Kraków, ul. Miłkowskiego
80 m2, dwupoziomowe.

Cena 490.000 zł
Tel. 514-447-742

Kraków, os. Na Stoku
dwupokojowe.

Cena 239.000 zł
Tel. 602-620-093

Kraków, ul. 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, ekspozycja 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 ogrodzo-
ny, cicha i spokojna okolica.

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

Kraków, ul. Radzikowskiego
30 m2, przepiękne, nowe, w pełni urządzone mieszkanie, z narożną 
wanną, na chronionym zamkniętym osiedlu.

Cena 1100 zł
Tel. 508-378-723, e-mail: asik0600c@interia.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 
widokowe, 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 
częściowego remontu).

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

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

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

Kraków, ul. Sodowa
69 m2, trzypokojowe z przynależnym ogródkiem, zlokalizowane na 
zamkniętym osiedlu nieopodal kampusu UJ oraz Zakrzówka. Osiedle 
położone jest w bezpośrednim 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 miesz-
kaniu 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 wykoń-
czone, sprzedawane z całym wyposażeniem. Doskonała lokalizacja, dużo 
zieleni, doskonały dojazd do centrum.

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

Wieliczka
40,1 m2, pokój z aneksem kuchennym i sypialnia. Kuchnia z meblami 
oraz szafa wnękowa. Mieszkanie w ścisłym centrum Wieliczki, doskonały 
dojazd do Krakowa. Do zamieszkania od zaraz.

Cena 225.000 zł
Tel. 609-086-303, e-mail: tp211@wp.pl

DOMY

ok. Ciężkowic i Bobowej, Siedliska
130 m2, działka 30 a. Komfortowy dom drewniany (dworek) z pięknym 
kamiennym tarasem. Parter (90 m2): pokój gościnny z kuchnią, spiżar-
nia, 2 sypialnie, łazienka, duży hall z garderobą, wiatrołap z pomiesz-
czeniem 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

gm. Jerzmanowice-Przeginia, Gotkowice
56 a, budowlano-rolna, przy drodze asfaltowej, media (kanalizacja) 
obok.

Cena 80.000 zł
Tel. 12-357-14-89

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

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

Kraków, ul. Homolacsa
270 m2, działka 2,5 a, nowy dom w stanie deweloperskim niepełnym. 
Tynki wewnętrzne, wszystkie media doprowadzone do budynku, insta-
lacja alarmowa, tv, prąd rozprowadzony w całym budynku. Trzy pozio-
my 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

Kraków, 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 ko-
minkowy 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 po-
mieszczeń.

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

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.

 nowy dom, 
  pow.użytkowa 

190 m2, 
  widokowa 

działka 10 a

Cena 599.000 zł Tel. 607 518 032

GMINA ZIELONKI



Kraków, ul. Jadwigi Majówny
230 m2, działka 5 a, zabudowa bliźniacza, 5 pokoi, salon, kuchnia, 2 ła-
zienki, 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, komu-
nikacja 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, jadal-
nia, 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 oraz z projektem budowlanym. Działka po-
łożona jest niedaleko historycznego wzgórza Grodzisko, widok na klasztor.

Cena 20.000 zł/a
Tel. 506-522-589

Kraków, os. Wróżenice
240 m2 (mieszkalna 160 m2), działka 23 a. W budynku gaz, woda, prąd, 
ogrzewanie gazowe. Przydomowa oczyszczalni ścieków, ogrzewanie 
gazowe, garaż pod połową domu na 2 samochody, podpiwniczony.

Cena 750.000 zł
Tel. 12-645-09-48

Maciejowice
10 km od Krakowa, 148 m2, działka 8,6 a. Nowy dom, wykończony na 
zewnątrz, wewnątrz do wykonania: malowanie ścian, montaż podłóg.

Cena 600.000 zł
Tel. 600-913-814, e-mail: marianp-62@wp.pl

Michałowice
228 m2, działka 10 a, projekt Pigwa (Archeton) z podwójnym gara-
żem, stan deweloperski. 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 Budow-
lany. 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 Bu-
dowlany. 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, 
nieogrodzonej, nachylonej w stronę południową działce. Zbudowany 
w 1993 r. z pustaków, podpiwniczony, ocieplony, kryty blachą trape-
zową. 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 zagospodarowa-
na, częściowo zadrzewiona. Miejsce bardzo dobrze skomunikowane  
z Krakowem.

Cena 420.000 zł
Tel. 698-638-856, e-mail: inarkiev@o2.pl

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

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



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 pomiesz-
czenia 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 za-
gospodarowana działka, ogrodzona. Dom do zamieszkania, wewnątrz 
częściowo wykończony, ocieplony, z zewnątrz wymaga wykonania ele-
wacji. 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 320.000 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 560.000 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 ła-
zienki, garderoba, 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 ła-
zienki, garderoba, 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 

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 
standard. 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 „Lub-
czyk 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
182 m2, działka 39 a, dom wolnostojący, lata 70., zmodernizowany, 
wszystkie media, ogrzewanie gaz.+ węgiel, garaż.

Cena 590.000 zł
e-mail: dom@xwh.pl 793776673

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

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 nieruchliwej drodze. Dojazd do każdej z działek. 
Cena 10.000 zł/a        Tel. 668-443-756



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

Bębło
23 a, 15 km od Krakowa, uzbrojona.

Cena 165.000 zł
Tel. 696-605-546

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 lot-
niska 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 

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

Cena 140.000 zł
Tel. 603-195-041

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 Będ-
kowską, 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, Braty-
sławskiej).

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

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 
jednorodzinne.

Cena do uzgodnienia
Tel. 664-198-007 

Kraków, ul. Wodna
100 m od ul. Wielickiej. Działka komercyjna o pow. 9,3 a (wieczysta 
dzierżawa) z WZ i ZT, badania geologiczne, wizualizacja budynku.

Cena 800.000 zł
Tel. 602-311-521, e-mail: monika2010@wp.pl

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 położona jest w cichej i przyjaznej okolicy z daleka 
od spalin i szumu samochodów. W sąsiedztwie znajdują się domy 
w zabudowie wolno stojącej lub są w trakcie budowy. W niedalekim 
sąsiedztwie las, park z placem zabaw, przedszkole, szkoła oraz ko-
munikacja 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/a
Tel. 604-433-935

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

Cena 120.000 zł
Tel. 603-195-041

ok. Morawicy
 4 a, prawo do użytkowania działki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
„Witaminka” 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: podłą-
czony 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 nieruchliwej drodze. 
Dojazd do każdej z działek. 

Cena 10.000 zł/a 
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

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

Cena do negocjacji
Tel. 12-451-87-71 

 e-mail: jeron1982@o2.pl



Trasa 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 Kraków – Warszawa
20 km od Krakowa, 80 a, budowlana, ładnie położona, graniczy z lasem. 
Możliwość podziału, znakomita na zabudowę szeregową lub wolnostojącą.

Cena 200.000 zł
Tel. 506-262-556 

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. Zabierzów, Rudawa
budowlana, 9 a, wszystkie media, ogrodzona, dojazd drogą powiatową, 
asfalt.

Cena 139.000 zł
Tel. 793-776-673, e-mail: dz@xwh.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
Kraków, ul. Starowiślna, 374 m2, I p., wysoki standard, idealny na 
biura.

Cena 4.500.000 zł netto
Tel. 794-562-965

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. 
Wydana jest decyzja na nadbudowę i rozbudowę istniejącego budyn-
ku 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

Strych
Kraków, ul Długa, 128,7 m2, przeznaczony do adaptacji i rozbudowy 
o dodatkową powierzchnię 22 m2. Przewidywana nadbudowa kamienicy 
o jedną kondygnację o pow. 100 m2. Planowana budowa windy, WZ na 
w/w zakres inwestycji, uregulowany stan prawny.

Cena 680.000 zł
Tel. 607-050-398

ZAMIANA

Działka
ok. Krakowa, Szczyglice, 9-10 a, zbliżona do kwadratu, widokowa, 
przy sprzyjającej pogodzie widać Tatry. Wszystkie media w pobliżu 
(także internet, telefon). Całość ogrodzona, dojazd drogą asfaltową. 
Zamienię 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 Kra-
kowa.

Tel. 600-487-267

DZIAŁKA 30 a, WZiZT, ZABUDOWA 
SZEREGOWA JEDNORODZINNA 

OKOŁO 1700 m2.
UL.WOJNICKA 

TEL.502-274-043



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

Tel. 505-493-663

Mieszkanie
Kraków, ul. Rusznikarska, 60,4 m2, dwupokojowe z loggią, widokowe, 
ostatnie VII p. Budynek z cegły, wszystkie udogodnienia, zadbane, gar-
deroba, loggia, wolne miejsca parkingowe, przyjazne dzieciom, w pobliżu 
dwa parki. Zamienię na mniejsze.

Tel. 608-290-667

KUPIĘ

Mieszkanie
na południu Krakowa, dwupokojowe z kuchnią.

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

Mieszkanie
trzypokojowe, ok. 60 m2, os. Ruczaj, na rynku wtórnym (wykończone), 
bez pośredników.

Tel. 698-644-339

Mieszkanie
trzypokojowe, bez prowizji, w Krakowie.

Tel. 604-362-407

WYNAJEM

MIESZKANIA

Kraków, ul. Białoprądnicka
50 m2, nowe budownictwo, osiedle strzeżone (ochrona). Bardzo dobry 
dojazd, blisko park i Dworek Białoprądnicki, plac zabaw, poczta, sklep, re-
stauracja. Widok z balkonu na ogród (sad). Mieszkanie bardzo ciepłe, niskie 
koszty eksploatacji. Bardzo słoneczne. Otwarta kuchnia (osobna) i prze-
stronny 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 parkingowe 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 
balkonowym i balkonem (ok. 3 m2). Kuchnia i łazienka w pełni wyposażone. 
Podziemny monitorowany garaż z bramą wjazdową na pilota. Teren monitoro-
wany 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 te-
lewizor. 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 
wyposażone w telewizor, pralkę, lodówkę i zmywarkę. Media są opomia-
rowane. 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 bezpośrednio od właściciela.

Cena 1150 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



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, ul. Rusznikarska
61 m2, budownictwo z 2000 r., piękne duże mieszkanie dwupokojowe 
o podwyższonym standardzie. Umeblowane, w pełni wyposażone, 
zmywarka, garderoba, pokoje zamykane, loggia, miejsca parkingowe, 
bardzo dobra lokalizacja.

Cena 1700 zł + opłaty 450 zł
Tel. 608-290-667

Kraków, Wola Justowska
wydzielony zespół domków, mieszkanie 30 m2, pokój, kuchnia, łazienka, 
loggia + garaż. Całość umeblowana i wyposażona.

Cena 1400 zł
Tel. 12-267-05-33

ok. Michałowic, Kończyce,
100 m2, działka 10 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

Wieliczka
nowy dom o pow. 170 m2, działka 4 a. Salon, kuchnia, WC, 3 pokoje 
z balkonami, 2 garderoby, łazienka, kotłownia z pralnią, garaż.

Cena 2500 zł + media
Tel. 664-611-473, e-mail: piesek234@interia.pl

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: 
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salon z kominkiem, kuchnia z jadalnią, łazienka, duży taras, garaż. Piętro: 
4 sypialnie, łazienka. Wokół domu zagospodarowany ogród i dodatkowe 
miejsca parkingowe.

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 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. Felicjanek 4, centrum Krakowa, na biuro lub mieszkanie.

Cena do uzgodnienia
Tel. 695-877-377

Lokal biurowy
Kraków, ul. Kapelanka 17, 122,5 m2; 85,5 m2 w atrakcyjnym budynku, 
przeszklone pomieszczenia, winda, klimatyzacja, ochrona, bezpłatny 
parking, garaże, bezpłatny okres adaptacji.

Cena 41 zł/m2 + VAT + opłaty
Tel. 694-434-101, e-mail: abk.biuro@o2.pl

Lokal biurowy
Kraków, ul. Karmelicka, 150 m2, I p. Cena 4000 zł netto

Tel. 0049-151-119-586-43

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

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

Lokal biurowy
Kraków, ul. Lwowska, parter, 48 m2, duży balkon, odrestaurowana ka-
mienica, osobne wejście.

Cena 1600 zł + opłaty licz. 
Tel. 601278677

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



Rynek pracy cudzoziemców  
oczami pracodawców i pracowników  

– raport EWL
90 procent pracodawców uważa braki ka-

drowe na polskim rynku pracy za istotny pro-
blem, wpływający na decyzję o zatrudnieniu 
pracowników z zagranicy. W raporcie agencji 
EastWestLink „Rynek pracy cudzoziemców 
2011” przedstawione zostały wyniki badania 
rynku pracy przeprowadzonego przez anali-
tyków EWL na grupie polskich pracodawców 
zatrudniających obcokrajowców i na zatrud-
nionych w Polsce cudzoziemcach.

W ciągu ostatnich 3 lat zaobserwować 
można prawie dwukrotny wzrost liczby cu-
dzoziemców zatrudnianych na terytorium RP. 
Badania przeprowadzone przez EastWestLink 
przygotowane zostały z myślą o miarodaj-
nym odzwierciedleniu sytuacji na rynku pracy 
obcokrajowców w odniesieniu do głównych 
czynników świadczących o rosnącym zapo-
trzebowaniu na pracę. W oparciu o wyniki 
badań przedstawiono rozwiązania dla naj-
ważniejszych zagadnień dotyczących relacji 
między polskimi pracodawcami a zatrudnia-
nymi przez nich cudzoziemcami. Z badań wy-
nika, że do kluczowych problemów, na które 
zwracają uwagę pracodawcy, należą braki 
kadrowe na rynku pracy oraz niedostateczne 
kwalifikacje rekrutowanych pracowników.

W 2011 r. pogłębieniu uległ deficyt kadro-
wy, wynikający z lepszej niż to miało miejsce 
w latach 2009/2010 koniunktury gospodar-
czej, jak również z otwarcia nowego, chłon-
nego rynku pracy w Niemczech. Brak satys-
fakcjonujących ofert dla pracowników nie 
wpłynął pozytywnie na zainteresowanie ze 
strony polskich kandydatów, niechętnie po-
dejmujących gorzej płatne i mniej atrakcyjne 
posady. Pracownicy z zagranicy, zwłaszcza 
z krajów Europy Wschodniej, stali się alter-
natywą, z której korzystać zaczyna coraz 
więcej pracodawców. Łatwiejsza procedura 
zatrudnienia, oparta na wnioskach o zamia-
rze powierzenia pracy cudzoziemcom bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, 
umożliwia dużo szybszą legalizację pracy, niż 
w przypadku tradycyjnych zezwoleń. W bran-
żach charakteryzujących się wysoką sezono-
wością, jak rolnictwo i budownictwo, pozwala 
to pracodawcom na łatwiejsze dostosowanie 
się do koniunktury, bez obawy o braki kadro-
we na lokalnych rynkach pracy.

Biorąc pod uwagę dane prezentowane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w roku 
bieżącym liczba cudzoziemców zatrudnionych 
na terytorium RP może wzrosnąć o nawet 
50% w stosunku do liczby z ub.r. W 1. połowie 
2011 r. Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowa-
ły 163 984 wnioski o zamiarze zatrudnienia cu-
dzoziemca – w porównaniu do 119 tys. wnio-
sków zarejestrowanych w pierwszej połowie 
2010 r. to wzrost o ok. 40%. Zmiany w polskim 
prawie, wymuszone wprowadzeniem założeń 
dyrektywy sankcyjnej Unii Europejskiej, kładą 
z kolei większy nacisk na legalne zatrudnienie 
cudzoziemców w polskich firmach i powinny 
przyczynić się do zwiększonej liczby wniosków 
w ostatnich miesiącach roku.

W przeprowadzonych badaniach, na pyta-
nie “Co było głównym powodem zatrudnienia 
cudzoziemca?” aż 90% pracodawców uznało 
braki kadrowe na rynku pracy za istotne lub 
bardzo istotne. Ponad połowa (57%) uznała 
również oszczędności związane z zatrudnie-
niem obcokrajowców za czynnik istotny. Dużo 
mniejszą rolę w kształtowaniu popytu na pra-
cę kadr z zagranicy mają, według pracodaw-
ców, takie czynniki, jak łatwiejsza procedura 
zatrudnienia czy wysokie kwalifikacje pracow-
nika. Pracodawcy zapytani o argumenty prze-
mawiające za zatrudnianiem cudzoziemców 
zwracali przede wszystkim uwagę na niższy 
koszt pracy (aż 81% ankietowanych), a także 
na wysoką motywację pracowników (45%).

Pracodawcy zostali również poproszeni 
o podanie głównych przeszkód występują-
cych w procesie zatrudniania cudzoziemców. 
Dla zdecydowanej większości były to proble-
my w komunikacji z nowymi pracownikami, 
wynikające z istniejącej bariery językowej 
(77%). Ponadto, aż połowa badanych wy-
mieniła brak kwalifikacji u nowych pracobior-
ców jako czynnik problematyczny.

Pomimo pewnego niezadowolenia pra-
codawców z wymiaru komplikacji prawnych 
i licznych formalności związanych z zatrud-
nieniem obcokrajowców (36% responden-
tów), Polska jest jednym z najbardziej libe-
ralnych państw Unii Europejskich w kwestii 
polityki migracyjnej – kierunek, jaki polskie 
państwo obiera (prezentowany w takich do-
kumentach, jak opublikowany w tym roku 

raport MSWiA „Polityka migracyjna Polski”), 
zakłada dalsze otwieranie się Polski na śro-
dowiska cudzoziemców, przy jednoczesnym 
dążeniu do ograniczenia zjawiska szarej stre-
fy. Kluczowe dla powodzenia tych działań 
jest dalsze doprecyzowanie poszczególnych 
aspektów migracji, w szczególności kwestii 
legalizacji pracy i priorytetów w stosunku do 
branż, w których występuje największe zapo-
trzebowanie na pracę. Pewne aspekty polityki 
wizowej, zwłaszcza w przypadku wydawania 
wiz dla pracowników z krajów azjatyckich, 
również wymagają dopracowania.

Dla pracowników najistotniejszym po-
wodem podjęcia pracy na terytorium RP są 
czynniki zarobkowe – aż 66% pracowników 
wymieniło je w kwestionariuszach. Kolejnym 
istotnym powodem wymienianym przez nich 
są sprawy prywatne, podobnie jak brak per-
spektyw w miejscu zamieszkania i problemy 
ze znalezieniem pracy. Na Ukrainie stopa 
bezrobocia wynosi, według danych Między-
narodowej Organizacji Pracy, wynosi ok. 9%, 
jej faktyczny poziom jest prawdopodobnie 
jeszcze wyższy.

Wyniki badań wskazują na poprawę wi-
zerunku pracujących w Polsce imigrantów 
ze Wschodu, którzy coraz rzadziej są po-
strzegani jako niebezpieczna konkurencja 
dla polskich pracowników. Znacznie więcej 
pojawia się opinii o cudzoziemcach jako o al-
ternatywie stanowiącej uzupełnienie braków 
kadrowych na polskim rynku pracy. Praco-
dawcy oceniają również wykonywaną przez 
obcokrajowców pracę na równi z wykonywa-
ną przez polskich pracowników.

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

Źródło: ipis.pl



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



Uśmiechnięty, z białą brodą i obowiąz-
kowo lekko zaokrąglonym brzuchem. Cza-
sem nawet z podejrzanie czerwonym nosem 
i wypiekami na policzkach – Święty Mikołaj, 
jakiego znamy, w niczym nie przypomina 
swego pierwowzoru. Bowiem i jego zadania 
nieco ewoluowały – zamiast obdarowywać, 
swoją osobą ma skłonić innych do obdaro-
wywania (a ściślej mówiąc – do wydawania 
pieniędzy). W tym roku mija 80 lat, od kie-
dy Mikołaj we współczesnej, czerwonej wer-
sji ukazał się masowemu odbiorcy – podaje 
portal wynagrodzenia.pl. 

Mikołaja w czerwonej czapce z białym 
pomponem i lekką nadwagą (i butelką Coca 
Coli w ręce) wymyślił amerykański rysownik 
Haddon Sundblom. Od tego czasu święty za 
oceanem stał się bardzo przedsiębiorczy i za-
czął sam na siebie zarabiać. 

Popularny znaczy pospolity
Mikołaj w czerwonym kubraczku z brodą 

i workiem prezentów to już standard. Może 
nim zostać każdy. W Nowym Jorku Mikołaj 
„pospolity” może się realizować zawodowo na 
różne sposoby. Najbardziej popularny jest Mi-
kołaj zbierający datki na cele charytatywne. 
Na drugim miejscu jest pozowanie do zdjęć 
z dziećmi w obleganych w tym okresie cen-
trach handlowych. Odważnym i pewnym siebie 
osobom polecamy trzecią ofertę. W Nowym 
Jorku bowiem Mikołaj chętnie i często dorabia 
sobie na imprezach dla… dorosłych. Jeśli żad-
na z tych możliwości nie odpowiada potencjal-
nemu świętemu, może znaleźć angaż w rekla-
mie telewizyjnej – to czwarta pod względem 
popularności możliwość zarobkowania.

Z racji dużej liczby kandydatów stawki go-
dzinowe dla „pospolitego” Mikołaja nie są zbyt 
wysokie. Podobnie jak w Polsce, zależą one 
od daty. Najwięcej (40 USD za godzinę) moż-
na zarobić jednak nie w Wigilię, jak w Polsce 
(choć i tu stawka jest jedną z najwyższych), 
ale w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodze-
nia. 6 i 24 grudnia średnie stawki wynoszą 35 
USD za godzinę. W pozostałe dni Mikołaj może 
zarobić średnio 15–20 USD. Co ciekawe, naj-
mniej opłacany jest w drugi dzień Świąt i okres 
przed 5 grudnia – zaledwie 15 USD.

Most wanted
Nowojorski Mikołaj dawno już zdał sobie 

sprawę z faktu, że konkurencja jest ogrom-

na. Stąd w grudniu najbardziej liczą się kon-
cept i przedsiębiorczość. Rynek na szczęście 
jest w tym okresie niezwykle „mikołajochłon-
ny”. Z racji, iż Nowy Jork jest ogromną me-
tropolią, wiele instytucji ma zapotrzebowa-
nie na Mikołajów i inne świątecznie postaci. 
Wielkie korporacje z Wall Street, różne firmy, 
szkoły – wszędzie potrzebny jest Święty lub 
jego pomocnicy.

Bezwzględnym królem wśród Mikołajów 
w ogóle jest ten z wozem (a raczej saniami 
w wersji mobilnej) zaprzężonym w minimum 
dwa renifery. Taki Święty może w godzinę za-
robić nawet 160 USD. Trzeba pamiętać, że to 
zadanie nie dla każdego (przede wszystkim 
trzeba posiadać renifery). Poza ty, żeby zara-
biać w ten sposób, trzeba przebyć długą dro-
gę spoza centrum miasta i stać w korkach. 
Nie posiadamy informacji na temat kosztów 
parkowania świątecznych sań w centrum No-
wego Jorku.

Drugi w kolejności najlepiej zarabiających 
jest Mikołaj w wersji sexy. Są jednak pew-
ne obostrzenia – trzeba, jak sama nazwa 
wskazuje, być sexy, a do tego bardzo często 
wymagany jest wiek poniżej 30 lat. Takie-
go Świętego najczęściej można spotkać na 
wieczorach panieńskich. Stawka godzinowa 
to 125 USD na godzinę (choć w przypadku 
żeńskich Mikołajów zarobki mogą być jeszcze 
wyższe). Niepotrzebne są renifery ani wóz. 
Kostium również nie jest zbyt kosztowny.

Niezwykle pożądane w grudniowym okre-
sie są elfy. Jednak te w wersji amerykańskiej 
muszą spełniać jedno ważne kryterium – ce-
chować się niskim wzrostem. Niełatwo jest 
znaleźć osobę niskiego wzrostu, szczególnie 
do pracy w charakterze elfa w okresie świą-
tecznym. Porządny i szanujący się Mikołaj 
powinien zaś mieć u boku przynajmniej jed-
nego. Stawka dla elfa to średnio 80 USD za 
godzinę pracy. 

Cieszący się sporym zapotrzebowaniem 
jest Mikołaj w wersji jak najbardziej podob-
nej do oryginału. Piwosze i fani fast foodów 
są tu niezwykle cenieni. Posiadacz prawdzi-
wej siwej brody i brzucha może zarobić na-
wet dwa razy więcej niż Mikołaj „pospolity” 
z zarostem z waty i brzuchem z gąbki. Świę-
ty w rubasznej, staroświeckiej wersji może 
dostać około 40 USD za godzinę. 

Od Mikołaja popularnego lepiej może rów-
nież zarobić jeden z Trzech Króli. Stawka dla 

niego to około 25 USD za godzinę. Trzeba 
jednak posiadać piękny i wyjątkowy kostium. 
Płaca być może lepsza, ale inwestycja w strój 
na pewno bardziej kosztowna.

Jeśli w sklepach zabrakło czerwonych 
kostiumów i atrybutów Świętego Mikołaja, 
można spróbować szczęścia jako bałwanek. 
Trzeba się jednak liczyć z niewygodami, ja-
kie niesie za sobą całodzienne chodzenie 
w niewygodnym kostiumie. Bałwanka z re-
guły można spotkać przechadzającego się po 
sklepach albo po mieście. Stawka godzinowa 
to około 15 USD. Są jednak plusy – odpo-
wiednio dobrany strój gwarantuje anonimo-
wość. Chociaż z pewnością trochę pogrubia.

Co jednak zrobić, jeśli wszystkie świątecz-
ne kostiumy w mieście zostały wysprzedane, 
lub chętnego do grudniowego zarobkowania 
nie stać na taką inwestycję? Jest nadzieja – 
można zostać sklepowym „witaczem”. Praca, 
choć wydaje się nieskomplikowana, w rze-
czywistości jest bardzo wymagająca. Osoba 
taka wita gości sklepu i życzy im Wesołych 
Świąt. Niezbędne jest pozytywne nastawienie 
do świata, bo trzeba być miłym i uśmiechnię-
tym – do każdego.

Mikołaj mikołajowi nie równy
Nikogo nie powinno dziwić, że w Nowym 

Jorku sposobów na świąteczne zarabia-
nie jest tak dużo. Wielkie Jabłko to prze-
cież najbardziej zaludnione miasto Stanów 
Zjednoczonych. Jednak najwięcej Mikołaj 
w wersji „pospolitej” może zarobić w Los 
Angeles – 23 USD za godzinę. Dużo mniej 
w Atlancie w stanie Georgia (około 14 USD 
za godzinę); 10 USD za godzinę, czyli dwu-
krotnie mniej niż w Nowym Jorku, Miko-
łaj dostanie w Charleston w stanie West  
Wirginia.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypad-
ku prac dorywczych (maksymalnie do kilku 
dni) często nie są zawierane żadne formal-
ne (pisemne) porozumienia. Dopiero przy 
dłuższym angażu (gdy czas pracy liczy się 
w tygodniach) stosuje się formy zatrudnie-
nia w oparciu o umowę. Faktem jest również, 
że Ci najbardziej „eksluzywni” Mikołajowie, 
otrzymujący ponad 100 USD na godzinę, nie 
potrzebują długo pracować, by zarobić na 
prezenty dla bliskich.

Źródło: wynagrodzenia.pl

Ile zarabia Święty Mikołaj  
z Nowego Jorku?



Kierownik ds. Ofertowania
woj. małopolskie 
Nr ref.: 1018048

Dla naszego Klienta, firmy działającej w sektorze budownictwa infrastrukturalnego, 
w związku z rozwojem nowego działu, poszukujemy osoby na stanowisko 
Kierownik ds. Ofertowania.

Do głównych obowiązków osoby zajmującej powyższe stanowisko należeć będzie 
współtworzenie i realizacja strategii firmy w zakresie pozyskiwania nowego 
rynku – budownictwa hydrotechnicznego, wyszukiwanie nowych przetargów oraz 
koordynacja procesu ofertowania.

Idealny Kandydat na to stanowisko powinien posiadać wykształcenie wyższe 
(preferowane wydziały – melioracji wodnej oraz inżynierii środowiska) 
oraz doświadczenie w przygotowywaniu ofert do przetargów w obszarze 
hydrotechnicznym, szczególnie w budowie wałów przeciwpowodziowych 
i zbiorników retencyjnych. Posiadanie uprawnień hydrotechnicznych będzie 
dodatkowym atutem.

Klient oferuje pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku oraz duże 
możliwości rozwoju zawodowego.

Katowice
Nr ref.: 1018200

Dla naszego Klienta, międzynarodowego lidera specjalizującego się w zarządzaniu 
jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska oraz w usługach inżynierii 
przemysłowej i budowlanej poszukujemy osoby na stanowisko Business Developer. 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za rozwój portfolio klientów 
na rynku polskim oraz współudział w tworzeniu strategii produktowej w zakresie 
możliwego asortymentu usług w obszarze produktu. Ponadto do zadań należeć 
będzie identyfikacja potencjalnych ryzyk w obszarze oferty usługowej Spółki jak 
również prowadzenie prezentacji i szkoleń z zakresu zarządzanych produktów.

Idealny Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne energetyczne 
lub elektryczne oraz znajomość zagadnień dotyczących budowy i eksploatacji 
elektrowni lub elektrociepłowni.

Niezbędne jest kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży usług B2B, w tym min. 2 
lata doświadczenia w branży energetycznej oraz bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego.

Koordynator Projektów Biznesowych
Kraków
Nr ref.: 1018034

Dla naszego Klienta poszukujemy odpowiedniej osoby na stanowisko Koordynator 
Projektów Biznesowych. 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację działań 
projektowych realizowanych w ramach podmiotów wchodzących w skład dużej 
Grupy Energetycznej. Do zakresu obowiązków Koordynatora Projektów Biznesowych 
należeć będzie nadzór nad terminowością prac realizowanych w trakcie trwania 
poszczególnych faz projektu, nadzór nad zgodnością prac z założeniami projektu 
oraz celami firmy oraz ocena ryzyka, przygotowanie dokumentacji na potrzeby 
projektów oraz przygotowywanie propozycji projektów i opracowywanie strategii 
rekomendowanych rozwiązań na potrzeby Managera Projektów Biznesowych.

Od Kandydatów oczekujemy min. 2-letniego doświadczenia związanego 
z zarządzaniem projektami, wykształcenia wyższego technicznego, doświadczenia 
w koordynacji prac zespołów projektowych z różnych obszarów, znajomości 
standardów prowadzenia projektów a także znajomości języka angielskiego na 
poziomie co najmniej Upper Intermediate w mowie i piśmie. 

Projektant Konstrukcji Stalowych i Żelbetowych
Katowice 
Nr ref.: 1018080

Dla naszego Klienta, firmy projektowo – budowlanej działającej na terenie całej 
Polski, poszukujemy osoby na stanowisko Projektant Konstrukcji Stalowych 
i Żelbetowych.

Do głównych obowiązków osoby zajmującej powyższe stanowisko należeć będzie 
sporządzanie rysunków wykonawczych oraz sprawdzanie poprawności przyjętych 
rozwiązań projektowych. Będzie ona także sprawdzała sporządzone rysunki 
wykonawcze elementów konstrukcji oraz weryfikowała gotowe rysunki pod 
względem możliwości bezkolizyjnego wykonania projektowanego obiektu. 

Idealny Kandydat na to stanowisko powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz 
kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji wielkopowierzchniowych 
stalowych i żelbetowych. Nasz Klient poszukuje także osób z mniejszym 
doświadczeniem. Od Kandydata wymagana jest także znajomość języka 
angielskiego lub niemieckiego. 

Firma oferuje pracę w prężnym zespole oraz duże możliwości rozwoju.

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

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



„Co szef powie na moje zwolnienie cho-
robowe? Może lepiej jakoś się przemęczę, 
a przeziębienie samo przejdzie?” – tak myśli 
bardzo duża część Polaków. Według badań 
przeprowadzonych wśród ponad 1500 użyt-
kowników serwisu Praca.pl ponad połowa 
rodaków (55%) uważa, że nie może pozwo-
lić sobie na chorowanie i w związku z tym 
nieprzychodzenie do pracy. Przy drobnych 
przeziębieniach do pracy przychodzi 38% 
pracowników. Zaledwie 7% Polaków, kiedy 
czuje się źle, idzie do lekarza po zwolnienie 
chorobowe.

Oko szefa leczy 
Analizując wyniki ankiety serwisu Pra-

ca.pl, można odnieść wrażenie, że wzrok 
pracodawcy ma właściwości lecznicze. Aż 
43% badanych nie decyduje się na urlop 
chorobowy, gdyż przełożony na zwolnie-
nie z pracy patrzy niechętnie. Taki stan 
rzeczy potwierdzają obserwacje specjali-
stów. Lekarz internista Elżbieta Blicharz 
ze Scanmed Multimedis w Krakowie pod-
kreśla, że coraz częściej pacjenci odma-
wiają przyjęcia zwolnienia lekarskiego.  
Z ankiety serwisu Praca.pl wynika, że 15% 
pracowników nie przychodzi do pracy w cza-
sie choroby, ale zaledwie 7% idzie na zwol-
nienie chorobowe. Co robią pozostali? Biorą 
urlop wypoczynkowy, który nie jest nega-
tywnie oceniany przez pracodawcę. „Bardzo 
często w ramach praktyki zawodowej sły-
szę, że pacjenci wolą wziąć urlop, niż po-
zwolić się wysłać na odpoczynek w domu ze 
skierowania lekarskiego. Taki stan rzeczy to 
efekt napiętnowania pracownika, który idzie 
na zwolnienie, i obaw związanych z możli-
wością utraty pracy. Ten pierwszy element 
dotyczy w dużej mierze młodszych pra-
cowników, czyli tych obecnych dwudziesto-
parolatków i ludzi zaraz po 30. roku życia. 
Wyścig szczurów wymaga dyspozycyjności 
oraz pełnego zaangażowania w sprawy za-
wodowe. Z kolei pacjenci starsi, 50. roku ży-
cia, boją się utraty pracy. Ich perspektywa 
na rynku pracy nie jest atrakcyjna, zatem 
nie mogą sobie pozwolić na nieobecność 
w pracy, a już zupełnie nie wchodzi w grę 
zwolnienie lekarskie” – komentuje Elżbieta 
Blicharz.

Nie stać mnie na chorowanie
Jednym z ważnych powodów, dla któ-

rych pracownicy mimo choroby przycho-

dzą do pracy, są względy finansowe. Dla co 
dziesiątego sprawa jest prosta – absencja 
w pracy oznacza brak wynagrodzenia. 11% 
badanych w ankiecie Praca.pl wskazało 
jako powód przychodzenia do pracy chorym 
brak umowy o pracę. „Osoba, która pracu-
je w szarej strefie bądź jest zatrudniona 
w oparciu o umowę o dzieło, w przypadku 
choroby nie ma żadnego zabezpieczenia fi-
nansowego. Pracodawca nie zapłaci takiej 
osobie za czas nieobecności w pracy. Wiele 
osób z tej grupy nie ma zatem wyjścia. Jeśli 
chcą mieć na czynsz, w ich grafiku na cho-
rowanie nie ma miejsca” – wyjaśnia prezes 
Praca.pl Krzysztof Kirejczyk.

Na urlop chorobowy nie decydują się 
również ci, którzy umowę o pracę mają, ale 
niskie zarobki nie pozwalają na stratę na-
wet części wynagrodzenia. Dla co trzeciego 
pracującego Polaka fakt obniżenia wynagro-
dzenia do 80% płacy zasadniczej za czas 
choroby, wynikający z art 92 Kodeksu Pracy, 
jest wystarczającym powodem, by narażać 
zdrowie swoje i innych. 31% rodaków, nie 
chcąc dostawać niższego wynagrodzenia, 
wybiera pracę z gorączką. 

Chory, „chorszy”, trup 
Czy jednak zawsze i bezwzględnie pra-

cownik powinien iść na zwolnienie lekarskie, 
jeśli czuje się źle? Niekoniecznie. Nie każde 
przeziębienie jest na tyle silne, by absen-
cja i leżenie w łóżku było wymagane. „Jeśli 
nie ma objawów takich jak bóle mięśniowe, 
podwyższona temperatura, kaszel, przykry 
katar czy łzawienie oczu, pacjent może cho-
dzić do pracy. Organizm sobie sam dosko-
nale radzi z małym przeziębieniem” – wyja-
śnia Elżbieta Blicharz. Doskonale rozumie to 
38% pracowników, którzy z drobnymi pro-
blemami zdrowotnymi do pracy przychodzą. 
Grunt, by rozróżnić to, czy stan zdrowia 
pracownika jeszcze pozwala popracować, 
czy też już czas udać się do lekarza.

Chory w pracy – komu to się opłaca? 
Pracownik, który jest chory, nie pra-

cuje efektywnie. Zdaniem doktor Blicharz 
nie ma znaczenia to, czy choruje dyrektor 
oddziału, czy pracownik w urzędzie pań-
stwowym. Każdy chory pracuje gorzej, 
bez znaczenia, jakie stanowisko zajmuje. 
Zmniejszona efektywność pracy to nie je-
dyny minus bycia chorym. Do tego docho-
dzi jeszcze ryzyko przedłużenia się czasu 

choroby oraz zarażanie współpracowników. 
„Konsekwencje chodzenia do pracy w cza-
sie, gdy jesteśmy chorzy, można podzielić 
na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią 
oczywiście skutki zdrowotne, a zatem dłuż-
szy czas choroby oraz liczne i groźne powi-
kłania. Pamiętajmy także, że problem prze-
ziębienia nie dotyczy tylko nas, a stanowi 
kłopot dla osób, z którymi pracujemy – 
jedna chora osoba może zarazić wszystkich 
w firmie. Koszt choroby wszystkich pra-
cowników jest ogromny, większy niż koszt 
wysłania jednego pracownika na zwolnienie 
lekarskie” – tłumaczy ekspert krakowskie-
go Scanmed Multimedis. Z perspektywy 
pracodawcy, przychodzenie do pracy pra-
cownika z grypą czy silnym przeziębieniem 
jest zatem raczej kosztem niż zyskiem. 
Niestety, nie każdy pracodawca patrzy na 
problem choroby pracownika racjonalnie 
i nie każdy rozumie te konsekwencje. Sy-
tuacji nie poprawia fakt, iż wielu pracowni-
ków korzysta z tzw. lewych zwolnień – czyli 
symulując chorobę, naraża pracodawcę na 
koszty. „Z badania, które serwis Praca.pl 
przeprowadził w 2010 r. na swoich użyt-
kownikach, wynika, że co drugi Polak ma 
za sobą przygodę z fałszywym zwolnieniem 
lekarskim. Pracownicy korzystają z nich, by 
odpocząć od pracy, zrobić w domu remont 
lub zająć się pracą dodatkową. Trudno się 
zatem dziwić pracodawcom, że niekiedy 
powątpiewają w słuszność urlopu chorobo-
wego pracownika” – wyjaśnia prezes Praca.
pl Krzysztof Kirejczyk.

Z jednej strony mamy zatem do czynie-
nia z sytuacją, w której rzeczywiście chora 
osoba ze strachu przed utratą pracy lub niż-
szym wynagrodzeniem decyduje się na cho-
rowanie i pracowanie jednocześnie, z dru-
giej zaś symulantów, którzy wykorzystują 
pracodawców. „Problem choroby i zwolnień 
lekarskich jest złożony, a system rozlicza-
nia, jaki obecnie obowiązuje w Polsce, nie 
do końca się sprawdza. Kontrole ZUS są 
rzadkie i odbywają się dopiero przy dłuższej 
chorobie pracownika, stąd łatwość symu-
lacji. Niskie wynagrodzenia obniżane do-
datkowo w przypadku choroby oraz trudny 
rynek pracy z wysokim bezrobociem owo-
cują brakiem dbania o zdrowie wśród części 
pracowników” – komentuje wyniki badań 
przeprowadzonych przez serwis Praca.pl 
jego ekspert.

Źródło: praca.pl

Chory pracownik idzie do pracy
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