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W NUMERZE:

03/2012
Lista krakowskich odremontowanych kamienic wydłuża się z każ-
dym rokiem, a właściciele coraz chętniej wykorzystują dostęp-
ne na ten cel dofi nansowania. Instytucją, dzięki której najwię-
cej kamienic odzyskuje blask, jest Społeczny Komitet Odnowy 
Zabytków – tylko w 2011 roku w jego ramach wyremontowano 
28 budynków mieszkalno-usługowych na łączną sumę 4,3 mln zł. 
Jak przeczytać możemy w najnowszym numerze „Krakowskiego 
Rynku Nieruchomości”, dużym problemem Krakowa pozostaje 
nieuregulowany stan prawny wielu kamienic, który powoduje 
znaczne ograniczenie podaży, komplikuje starania o dotację oraz 
uniemożliwia dokonanie jakichkolwiek prac budowlanych związa-
nych z odnową tego typu budynków. 

Ponadto publikujemy wywiad z Krzysztofem Janowskim, preze-
sem spółki KRN media, z którym rozmawiamy o szansach i za-
grożeniach w zawodzie pośrednika i zarządcy nieruchomości 
w kontekście nowych kierunków studiów podyplomowych organi-
zowanych przez spółkę KRN media i Wyższą Szkołę Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie. 

Życzymy przyjemnej lektury 
Redakcja



CMYK: 75 64 53 44 

CMYK: 15 53 100 2

CMYK: 79 53 0 0

Inwestor Wileńska Nokturn Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: Plac na Groblach  21, II piętro

Tel. 794-900-909, 693-422-809
www.wilenska4.pl, biuro@grupanokturn.pl





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 



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

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

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

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

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

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

SPRZEDAŻ
LOKALE PRZY UL. FELIŃSKIEGO/AL. 29 LISTOPADA

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

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



SPRZEDAŻ
Echo Investment

tel. 664 900 414
www.dompodslowikiem.pl

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

W parterowej części budynku, wzdłuż ulic Krasickiego i Orawskiej 
i od strony południowej 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 częściowo ogrodzony, 
monitorowany i wyposażony w system pełnej kontroli dostępu.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA 

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



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

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

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

budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

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

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

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

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

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

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

SPRZEDAŻ
LOKAL USŁUGOWY 

SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE 

Dom-Bud 
M. Szafl arski 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. Szafl arski A.Chlebowski Spółka Jawna

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



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 188,52 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
LOKALE HANDLOWO�USŁUGOWO�BIUROWE

INTER-BUD
30-392 Kraków

ul. Czerwone Maki 65
tel.: 728-429-607

ATRAKCYJNY LOKAL HANDLOWO�USŁUGOWY

Obiekt zlokalizowany przy ul. Czerwone Maki 65, przy głównym wyjeździe 
z Krakowa na Skawinę, obwodnica autostrady w odległości 4 km.
Oferowany lokal znajduje się na ternie firmy INTER-BUD w kompleksie 
budynków o charakterze biurowo-magazynowo-usługowym o wysokim 
standardzie wykonania.
Na powierzchnię lokalu składa się 338 m2 + 48 m2 antresoli (razem 384,5 m2). 
Do lokalu przynależy 5 miejsc parkingowych wliczone w cenę najmu. 
Dodatkowo możliwość korzystania z parkingu zewnętrznego.

Opłaty:
- cena najmu – 39 zł/m2
-  monitoring,całodobowa ochrona obiektu (system kamer z przesyłem 

obrazu do punktów monitoringu wynajmującego), sprzątanie terenu 
wokół budynku – 1000 zł

- opłata z tytułu partycypacji w podatku od nieruchomości – 1,6 zł/m2
- media opomiarowane
-  tytułem zabezpieczenia czynszu Najemca zobowiązany jest wpłacić 

kaucję gwarancyjną w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto

NOWE LOKALE USŁUGOWO�BIUROWE

Lokale zlokalizowane na parterze i I-wszym piętrze nieruchomości 
położonej przy ul. Grzegórzeckiej 67c na osiedlu „Wiślane Tarasy” 
z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, np. biura, 
kancelarie, gabinety lekarskie, salony kosmetyczne itp. Powierzchnia 
lokali do dowolnej aranżacji.

Inwestycja ta charakteryzuje się wysoką jakością materiałów wykonania 
jak i estetycznie zaprojektowaną architekturą zieloną.

Opłaty:
- cena najmu – od 58 zł/m2
- cena sprzedaży – 8600 zł/m2

http://www.mieszkania.inter-bud.pl/lokale-uzytkowe-w-krakowie

Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne „KRAKOIN” Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro sprzedaży: Rynek Główny 34, 31-010 Kraków

tel. (12) 421-37-37, (12) 423-00-10
www.krakoin.com.pl biuro@krakoin.com.pl

SPRZEDAŻ 
LOKALE USŁUGOWE

STARE MIASTO,  
UL. CZARNOWIEJSKA 9

Lokale użytkowe gotowe  
do odbioru 
Powierzchnie:  
48 m2, 64 m2, 181 m2 
W ofercie znajdują się trzy lo-
kale użytkowe położone w no-
woczesnej kamienicy przy ul. 
Czarnowiejskiej 9 (Stare Mia-
sto). Budynek został zrealizo-
wany od podstaw w miejscu 
dwóch wyburzonym kamienic 
czynszowych. Lokale użytkowe znajdują się na parterze oraz części pierw-
szego piętra. Pozostałe kondygnacje zajmują lokale mieszkalne. W części 
podziemnej kamienicy znajduje się wielostanowiskowa hala garażowa. Na 
sąsiadującej z budynkiem posesji znajduje się parking strzeżony. 



SPRZEDAŻ/WYNAJEM
NOWOCZESNE LOKALE NA BIURA, USŁUGI, HANDEL

SENTO S.A.
ul. Włościańska 2 B, 30 – 138 Kraków 

tel. 12 622 08 00, 12 622 08 08 
www.sentopark.pl, biuro@sentosa.pl

Inwestycja mieszkaniowo - usługowa (budynek B)
ul. Miłkowskiego 7, Kraków (Ruczaj)

Inwestycja w trakcie realizacji.  
Termin zakończenia budowy IV kw 2012 rok. 

DOSTĘPNE LOKALE W NOWOCZESNYM PASAŻU HANDLOWO � USŁUGOWYM

U1 pow. 192 m2 parter/I piętro

U3 pow. 269 m2 parter

U4 pow. 163 m2 parter

U5 pow. 158 m2 I piętro

U6 pow. 326 m2 I piętro

U7 pow. 326 m2 I piętro

U8 pow. 228 m2 I piętro

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.



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

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

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE USŁUGOWE/ GRUNTY KOMERCYJNE

LOKALE HANDLOWO- USŁUGOWE I GASTRONOMICZNE:

 Kraków, ul. Długa:1.  pow.: 253 m2+ 60 m2, cena: 28 000 PLN parter, 
duża witryna; tel. 796 891 008
 Krowodrza: 2. pow.: 740 m2, ok. 245 m2 na każdej kondygnacji, 
powierzchnia usługowo-biurowa, tel. 796 892 008
 ul. Dietla:3.  pow.: 166 m2, cena: 6 000 PLN, lokal handlowo – usługowy, 
duża witryna
 Rondo Mogilskie: 4. pow.: 230 m2, cena: 23 000 PLN, lokal handlowo-
usługowy, duży ruch pieszych
 ul. Kalwaryjska5. : pow.: 77 m2 , cena: 6 500 PLN, lokal handlowo-
usługowy, wejście z ulicy   

GRUNTY KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

1.  Kraków, Stare Miasto: pow.: 13 a, cena: 10 000 000 PLN WZ 
budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 3 000 m2 PUM

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

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 00 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

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

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

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

powierzchnia: 75 m2

liczba pokoi: 3
cena: 4000 PLN

lokalizacja: Kazimierz, Bocheńska 
powierzchnia: 56 m2

liczba pokoi: 2
cena: 2650 PLN

lokalizacja: Grzegórzki, Przemysłowa
powierzchnia: 30 m2

liczba pokoi: 1
cena: 2500 PLN 

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

lokalizacja: Stare Miasto, Grodzka
powierzchnia: 24 m2

liczba pokoi: 1
cena: 432 000 PLN 

lokalizacja: Krowodrza, Radzikowskiego
powierzchnia: 86 m2

liczba pokoi: 3
cena: 540 000PLN

lokalizacja: Podgórze, Nadwiślańska
powierzchnia: 113,88 m2

liczba pokoi: 3
cena: 1 366 560 PLN

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja:  Wola Justowska
ok. Kasztanowej

powierzchnia: 398 m2

liczba pokoi: 7
cena:  2 700 000 PLN

lokalizacja: Kraków, ok. ul. Kolejarzy
powierzchnia: 160 m2

Liczba pokoi: 5
cena: 1 000 000 PLN

lokalizacja:  Wola Justowska, 
ok. ul. Królowej Jadwigi

powierzchnia: 190 m2

liczba pokoi: 5
cena: 3 400 000 PLN

lokalizacja: ok. Ronda Mogilskiego
powierzchnia: 112,37 m2

przeznaczenie: biurowo-usługowy
cena: 13 €/m2 netto

lokalizacja:  Śródmieście, 
Al. 29 Listopada

powierzchnia: 105 m2

przeznaczenie: handlowo-usługowy
cena: 3700 PLN

lokalizacja: ul. Św. Tomasza 
powierzchnia: 100 m2

przeznaczenie:  handlowo - 
gastronomiczny

cena: 20 000 PLN

LOKALE WYNAJEM

KONTAKT Z NAMI:
 Zapraszamy 

do naszego biura:
ul. Szlak 50/320 

(budynek Angel City)
31-153 Kraków

 
Godziny otwarcia:

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

 
Telefon: +48 12 430 22 84 

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

tel. 12 430 22 84

LEADER IN PREMIUM 
MARKET

IN KRAKOW

www.eliteproperties.pl

lokalizacja: Swoszowice, ok. ul. Szczawnickiej
powierzchnia: 10 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 350 000 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





We speak 
English



FYI Real Estate należy do Grupa FYI | Licencje zawodowe nr:  3929, 5120, 6698, 16783

Doświadczona �rma FYI Real Estate, wchodząca w skład Grupy FYI, zajmująca się pośrednictwem w obrocie 
nieruchomościami i doradztwem inwestycyjnym, poszukuje do współpracy w nowym biurze w centrum 
Krakowa osób zdeterminowanych do osiągnięcia sukcesu, otwartych na nowe wyzwania i stale dążących  
do podnoszenia kwali�kacji.

Aktualnie poszukujemy osób do pracy w charakterze:
Doradca ds. Nieruchomości 
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami   Kontakt: biuro@biurofyi.pl

Dane adresowe �rmy:
FYI Real Estate, Biuro obsługi  

klienta, Kraków ul. Królewska 57 
(budynek Biprostal)

Tel. 12 293 45 85
Fax 12 293 45 84

E-mail: biuro@biurofyi.pl
www.biurofyi.pl

www.grupafyi.pl

OGŁOSZENIE

Kazimierz, ul. Starowiślna
62,80 m2, 2 pok. + kuchnia, 

ciche w o�cynie

Tel. 535 902 005
369 000 zł 
5878 zł/m2

Mogilany, Parkowe Wzgórze
dom wolnostojący, pow. użytkowa 
186 m2 (całk. 220 m2), działka 8 a

Tel. 535 902 005
1 450 000 zł

Pychowice, ul. Zakrzowiecka, 
osiedle Avalonu

62 m2, 3 pok., do wejścia, 
słoneczne, duży taras

Tel. 535 334 414
414 000 zł
6690 zł/m2 

Stare Miasto
pow. 105 m2, apartament,  
wysoki standard, kominek,  

dostępne od zaraz

Tel. 535 252 235 
899 000 zł
8561 zł/m2

Kraków - Sidzina,   
ul. Z. Nałkowskiej 

26 a, działka, wszystkie media,  
plan miejscowy

Tel. 535 252 235
100 000 zł
3850 zł/ar

Kraków - Sidzina, 
ul. Żyzna

13,25 a, działka, plan miejscowy, 
ostatnia linia zabudowy, pod lasem

Tel. 535 334 414
259 000 zł

19 500 zł/ar

Stare Miasto,  
ok. Placu Na Groblach

560 m2, kamienica, działka 242 m2. 
Aktualne WZ. Możliwość  

nadbudowy o 2 kondygnacje

Tel. 692 272 039
4 900 000 zł netto  

Bronowice
Nowy obiekt handlowo-

usługowo-biurowy. Ostatnie wolne 
powierzchnie. Lokale handlowe 

i biurowe od 45 zł/m2 mies. 
Komercjalizację obiektu prowadzi 

FYI Commercial Consulting
Tel: 692 272 039

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ



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
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nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615



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

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
58,2 m2, komfortowe mieszkanie w cichej i spokojnej dzielnicy. Blok ogrodzony 
z bramą na pilota, w cenie miejsce parkingowe

Cena 390.000 zł
Tel. 500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

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 i w sypialni szafy w zabudowie i mały schowek. 
Osiedle strzeżone, w pobliżu tereny zielone oraz korty tenisowe.

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

Kraków, ul. Białoprądnicka
130,0 m2, salon, kuchnia z jadalnią, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, 
łazienka, gabinet 12 m2, sypialnia ok. 15 m2, pokój ok. 10 m2, taras 19 m2. 
W cenie garaż 25 m2. 

Cena 999.000 zł
Tel. 668-550-691

Kraków, Bieżanów
49,5 m2, dwupokojowe po generalnym remoncie, na raty bez kredytu bankowe-
go. I wpłata 55% ceny – 163.000 zł, reszta w ratach od 46 do 300 miesięcy.

Cena do uzgodnienia
Tel. 604-692-263 lub 795-144-466 (po godz. 16.30)

Kraków, ul. Bociana
53 m2, IV p./VI p., ustawne mieszkanie w stanie deweloperskim. Duży pokój, 
sypialnia, oddzielna jasna kuchnia, łazienka, przedpokój oraz balkon (7 m2). 

Drzwi zewnętrze antywłamaniowe. W mieszkaniu nie ma gazu, ogrzewanie 
i ciepła woda z MPEC. Enklawa chroniona przez agencje ochrony 24 h. Istnieje 
możliwość dokupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym – 28.000 zł. 
Doskonała lokalizacja umożliwia łatwy i szybki dojazd do centrum.

Cena 340.000 zł
Tel. 602-69-73-59, e-mail: trader25@wp.pl

Kraków, ul. Bojki
48,7 m2, II p./IV p., 2 pokoje, łazienka, kuchnia, balkon. Do mieszkania przy-
należy piwnica. Mieszkanie jest po pożarze i wymaga generalnego remontu.

Cena 185.000 zł do negocjacji
Tel. 601-691-454, e-mail: bojki8@gmail.com

Kraków, Bronowice
100 m2, w pełni wykończony i umeblowany. Strefa dzienna – salon z częścią 
jadalną, kuchnia, hall, 2 łazienki, gabinet, sypialnia z częścią kąpielową, 
garderoba. Dwa miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz dwie komórki 
lokatorskie. Apartament znajduje się w budynku z ochroną oraz basenem. 

Cena 2.300.000 zł
Tel. 604-134-030

e-mail: dominikkepa@me.com

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. Dywizjonu 303
62,3 m2, I p., trzy pokoje, kuchnia, obszerny korytarz, łazienka i wc, duży 
balkon (ok. 8,6 m2). W cenie mieszkania piwnica 3,6 m2 oraz pomieszczenie 
gospodarcze na tym samym piętrze (3 m2).

Cena 345.000 zł
Tel. 660-711-798, e-mail: frankib@o2.pl

Kraków, ul. Fabryczna
31 m2, jednopokojowe mieszkanie z balkonem i widną kuchnią i łazienką. W ce-
nie mieszkanie + komórka lokatorska + boks garażowy pod budynkiem.

Cena 268.000 zł
Tel. 792-520-762

HOŻA
KOMFORTOWO URZĄDZONY SEGMENT  

NA STRZEŻONYM OSIEDLU  
W KRAKOWIE-BRONOWICACH  

SPRZEDA BEZPOŚREDNIO WŁAŚCICIEL 

 Tel. 664 900 695



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

Cena 239.000 zł
Tel. 501-650-350, e-mail: mietniow@interia.pl

Kraków, ul. 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 za-
mkniętą komorą spalania. Niski czynsz – naliczany od powierzchni użytkowej.

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

Kielce, ul. Kowalczeskiego
70 m2, trzypokojowe.

Cena 250.000 zł
Tel. 534-972-126

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

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

Kraków, Krowodrza
65 m2, wysoki parter, czteropokojowe, stan idealny. Mieszkanie odnowione, 
nowe płytki, panele drzwi i okna.

Cena 440.000 zł
Tel. 502-576-017, e-mail: makempart@interia.pl

Kraków, ul. Krzywa
73,0 m2, I p., dwa pokoje, kuchnia, łazienka + piwnica + pomieszczenie na 
strychu.

Cena 490.000 zł
Tel. 602-210-791

Kraków, ul. Lea
Lea Residence, sprzeda bezpośrednio właściciel w atrakcyjnej cenie.

Cena do negocjacji
Tel. 664-900-414 

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 łazienka 
wykończone w wysokim standardzie. W cenie miejsce parkingowe.

Cena 410.000 zł
Tel. 500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

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

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

Kraków, ul. Miłkowskiego
80 m2, dwupoziomowe. Cena 490.000 zł

Tel. 514-447-742

Kraków, ul. Nowosądecka
60 m2, II p./VII p., trzypokojowe, blok z 2001 r. Pokój dzienny z aneksem 
kuchennym ok. 28 m2, 2 pokoje po 9 m2, przedpokój oraz duża łazienka. Do 
mieszkania przynależy loggia o pow. ok. 7 m2. 

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

Kraków, ul. Oboźna
67 m2, atrakcyjne mieszkanie w budynku z 2001 r. 3 oddzielne pokoje i od-
dzielna kuchnia z oknem, str. południowo- wschodnia.

Cena 459.000 zł
Tel. 506-759-066, e-mail: mariuszs1@poczta.onet.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

LEA
LEA RESIDENCE, GOTOWE MIESZKANIE  

W ATRAKCYJNEJ CENIE  
SPRZEDA BEZPOŚREDNIO WŁAŚCICIEL

Tel.  664 900 414



Kraków, ul.Palacha
37 m2, II p., sprzedam lub zamienię na większe za dopłatą. 

Cena 265.000 zł
 Tel. 508-684-802

Kraków, ul. Podłęska
65 m2, przedpokój, salon, 2 sypialnie, oddzielna jasna kuchnia, taras z mar-
kizą. Ogrzewanie miejskie, opłaty miesięczne – ok. 300 zł

Cena 335.000 zł
Tel. 662-114-754, e-mail: p.cieszkowski@gmail.com

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

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

Kraków, Prądnik Biały
sprzeda właściciel, bez pośredników.

Cena 390 000 zł
Tel. 691-393-814

Kraków, ul. Radzikowskiego
58 m2, IV p./V p., trzypokojowe. Mieszkanie w stanie deweloperskim na no-
wym, pięknym osiedlu. Dobry dojazd. Odbiór mieszkania – grudzień 2011 r., 
sprzedaż na zasadzie cesji.

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

Kraków, Ruczaj/Łagiewniki
64 m2, dwupoziomowe, 3-pokojowe. I poziom: kuchnia, salon z balkonem, 
toaleta, hol. II poziom: dwie sypialnie, łazienka hol. Cicha, spokojna okolica. 
Niedaleko dwa centra handlowe, szkoły, przedszkola. 

Cena 398.900 zł
Tel. 794-000-851, e-mail: ggfd@onet.pl

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 czę-
ściowego 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, dwa nieprzechodnie 
pokoje, łazienka oraz niewielki przedpokój. Urządzone nowocześnie, do wej-
ścia 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 zamknię-
tym 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 wyposażona 
w pełne AGD klasy A. Miejsce parkingowe umiejscowione przed ogródkiem 
w cenie 15.000 zł (osobna KW).

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

Kraków, ul. Spółdzielców
37 m2, III p./X p., 2 windy. Mieszkanie składa się z sypialni, dużego pokoju 
(przechodniego), kuchni (z oknem do pokoju) i łazienki. W mieszkaniu są 
nowe, plastikowe okna, nowe instalacje, centralna ciepła woda i centralne 
ogrzewanie miejskie (opomiarowane). Zabudowana szafa wnękowa. Do 
mieszkania przynależy niewielka piwnica. Brak balkonu.

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

Kraków, os. Szkolne
47 m2, dwupokojowe, po generalnym remoncie. 

Cena 250.000 zł
Tel. 661-122-136

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

Cena 450.000 zł
Tel. 534-999-126

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

 Cena 370.000 zł
Tel. 697-777-520, e-mail: bursaj@interia.eu

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

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

„REALNOŚĆ” KANCELARIA PRAWNA,  
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami 

ulica Mazowiecka 117, tel: 12-6331549, tel/fax:12-6323796, 0601488071 

DWUPOKOJOWE ZADBANE 
MIESZKANIE  

DO SPRZEDAŻY 

Ulica Topolowa w Krakowie - 
ścisłe centrum Krakowa. 
Mieszkanie położone jest na 
III piętrze w zadbanej kamienicy,  
składa się z dwóch nieprzechodnich pokoi, umeblowanej kuchni 
i łazienki, po gruntownym remoncie, do wejścia, powierzchnia 
37,25m, własna Księga Wieczysta, bez zadłużeń – oferta na zasadach 
wyłączności, niskie opłaty miesięczne, centralne ogrzewanie elektryczne.
Cena: 255.000 złotych, 
zdjęcia: www.realnosc.eu 



Kraków, ul. Widok
53,2 m2, trzypokojowe mieszkanie w cichej okolicy. Do zamieszkania od 
zaraz. Urządzona i wyposażona jasna kuchnia, biała łazienka z umywal-
ką, wc i wanną, przestronny duży pokój z balkonem, dwie sypialnie oraz 
przedpokój.

Cena 389.000 zł
Tel. 600-728-138, e-mail: widok1825@o2.pl

Kraków, Wola Duchacka
64 m2, II p. piękne mieszkanie do wykończenia. Blok oddany do użytku 
w 2010 r., kameralny, super położony, z windą.

Cena 455.000 zł
Tel. 510-574-312

Kraków, Wola Justowska
77 m2, I p., nowe trzypokojowe z tarasem w kameralnym budynku, widok 
na Las Wolski.

Cena 549.000 zł
Tel. 501-249-540, e-mail: rtomaszewski@interia.pl

Kraków, ul. Zakrzowiecka
63,4 m2, salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka, przedpokój. 
W powierzchnię nie wliczone są dwa tarasy. Miesięczne opłaty czynszowe 
kształtują się na poziomie ok. 200 zł

Cena 449.000 zł
Tel. 600-728-138, e-mail: zakrzowiecka554@o2.pl, 

Kraków, ul.Zakrzowiecka
64 m2, I p., mieszkanie w stanie deweloperskim. Salon z aneksem kuchen-
nym, dwie sypialnie, jasna łazienka (pow. 6,9 m2) i przedpokój (pow. 6,6 m2), 
dwa balkony.

Cena 449.000 zł
Tel. 600-728-138, e-mail: marthadud@gmail.com

Miechów
57 m2 

Cena 225.000 zł
Tel. 609-648-966

Skawina
44 m2, 7,5 m2 piwnicy. Mieszkanie po remoncie, wysoki standard wykończenia, 
wyposażona kuchnia.

Cena 260.000 zł
Tel. 509-358-610, e-mail: katarzyna.stadnicka@interia.pl

Wieliczka
41 m2, funkcjonalne mieszkanie z balkonem, położone w cichej, atrakcyjnej 
okolicy. W pobliżu szkoła, przedszkole, sklepy, bardzo dobra komunikacja. 
Miejsce postojowe w cenie 18.000 zł

Cena 268.000 zł
Tel. 501-854-818, e-mail: j.gonet@interia.pl

DOMY

Bibice
139 m2, pół bliźniaka, do wykończenia.

Cena 580.000 zł
Tel. 602-632-409

Bibice
140 m2, do wykończenia, teren ogrodzony, kameralna zabudowa.

Cena 680.000 zł
Tel. 691-393-814, e-mail: Piotr.patko@videoboard.pl

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

Konary
163 m2, działka 28 a. Dom jednorodzinny, zbudowany w 1993 r., z pustaków, 
podpiwniczony, ocieplony, kryty blachą trapezową. Parter składa się z wiatrołapu, 
przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki Poddasze składa się z przedpokoju, 
trzech pokoi i łazienki. Woda z własnego ujęcia położonego w lesie na końcu 
działki (jest możliwość podłączenia się do wodociągu), ścieki do szamba.

Cena 399.000 zł
Tel. 698-638-856, e-mail: inarkiev@o2.pl

Koninki
300 m2, działka 17 a. Jeden z najładniejszych domów na atrakcyjnej działce.

Cena 950.000 zł
Tel. 506-457-609

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

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

Kraków, ul. Fryderyka Zolla
 145 m2, działka 4,25 ha, połowa bliźniaka. Istnieje możliwość wydzielenia 
poddasza jako osobne mieszkanie gdyż każde pomieszczenie posiada okno. 
Każdy pokój z dostępem do loggii. Wszystkie media podłączone do nierucho-
mości i odebrane.(doprowadzone do wnętrza domu ale nie rozprowadzone). 
Istnieje możliwość doprowadzenia do stanu deweloperskiego lub pod klucz 
po wcześniejszym uzgodnieniu.

Cena 473.000 zł
 Tel. 530-817-986, e-mail: janusz.pliszka@vp.pl 

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

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



Kraków, ul. Kustronia
170 m2, działka 3,6 a. Nowy bliźniak, stan surowy ,do odbioru w lipcu 2012. 
W cenie kostka oraz zagospodarowanie terenu. 

Cena 460.000 zł
 Tel. 605-111-185, e-mail: oroman.pabisek@interia.pl 

Kraków, Wola Justowska
220 m2, działka 8,4 a, wysoki standard.

Cena 2.350.000 zł do negocjacji
Tel. 12-425-14-18

Maciejowice
148 m2, działka 8,6 a, nowy, wykończony dom, ogrodzony, podjazd wybru-
kowany. Kominek, alarm, rolety. 

Cena 650.000 zł
Tel. 600-913-814

Michałowice
240 m2, działka 15 a, stan surowy otwarty. Odcinek drogi dojazdowej pry-
watnej utwardzonej, ok 28 m od ulicy asfaltowej. Część centralna: salon 
z jadalnią, z wyjściem na taras; otwarta kuchnia; przedpokój. Lewe skrzydło: 
sypialnia główna z łazienką i garderobą; sypialnia; gabinet; łazienka. Prawe 
skrzydło: sypialnia; łazienka; kotłownia; 2-stanowiskowy garaż (33 m2).

Cena 599.000 zł
Tel. 515-241-818 

Mogilany
163 m2, działka 28 a, dom jednorodzinny. Parter składa się z wiatrołapu 
(2,25 m²), przedpokoju (8,2 m²), dwóch pokoi (17,8 i 12,8 m²), kuchni (8,9 m²) 
i łazienki (4 m²). Poddasze składa się z przedpokoju (8,5 m²), trzech pokoi 
(16,8 ; 13,4 i 9,1 m²) i łazienki (4 m²), piwnica. Dodatkowo na działce znajduje 
się drugi garaż blaszany. Woda z własnego ujęcia położonego w lesie na końcu 
działki (jest możliwość podłączenia się do wodociągu), ścieki do szamba.

Cena 415.000 zł
Tel. 698-638-856, e-mail: inarkiev@o2.pl 

Niepołomice
162 m2, działka 7 a, dom wybudowany metodą tradycyjną – cegła. Istnieje 
możliwość zamieszkania dwóch rodzin, gdyż są osobne, niezależne wejścia 
na każdą kondygnację. Na każdym piętrze salon o pow. 26 m2 z aneksem 
kuchennym, pokoje, łazienka i garderoba.

Cena 770.000 zł
Tel. 603-477-970, e-mail: skipper@poczta.fm 

Niepołomice
236 m2, działka 7,6 a, 6 pokoi, 2 łazienki. Dużo miejsca w środku, niskie 
rachunki za ogrzewanie 450 zł/mies., ogrzewanie energooszczędne, ogrze-
wanie podłogowe, wyposażona kuchnia i łazienka, parking na 3 samochody 
plus garaż w budynku.

Cena 850.000 zł
e-mail: ukjarek@yahoo.co.uk

Ochojno
600 m2, działka 11 a, dwa mieszkania o pow. 100 m2 i 120 m2 z osobnym 
wejściem. Mieszkania nowe, komfortowe. Dodatkowo ok. 300 m2 z przezna-
czeniem na nieuciążliwą produkcję lub inne.

Cena 999.000 zł
Tel. 607-647-525, e-mail: alina.pabisek@interia.pl 

Raciborowice
176 m2, działka 3,2 a, pół bliźniaka, na zewnątrz stan deweloperski, w środku 
– surowy. Możliwość dokupienia działki rolnej.

Cena 444.000 zł
Tel. 661-333-518, e-mail: przemolwara@poczta.onet.pl

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

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

Sobolów
90 m2, działka 22 a, dom całoroczny w pięknej, malowniczej okolicy. Wokół 
cisza i zieleń, z dala od miejskiego zgiełku. Duża, pięknie zagospodarowana 
działka, ogrodzona. Dom do zamieszkania, wewnątrz częściowo wykoń-
czony, ocieplony, z zewnątrz wymaga wykonania elewacji. Parter – duży 
salon z miejscem na kominek, kuchnia z wyjściem na podwórze, łazienka, 
przedpokój, na poddaszu wolna przestrzeń z przeznaczeniem na dwa po-
koje 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 łazienki, 
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 łazienki, 
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 miesz-
kania, 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 da-
chówką. 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 „Lubczyk II”. 
W trakcie budowy, gotowe fundamenty, na widokowej działce, ok. 100 m do 
przystanku komunikacji miejskiej.

Cena 350.000 zł
Tel. 601-439-397

gm. Zabierzów, Rudawa
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, Bibice
139 m2, pół bliźniaka, do wykończenia.

Cena 580.000 zł
Tel. 602-632-409

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

Czernichów
budowlana, 9 a

Cena 77.000 zł
Tel. 518-180-337

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 Zako-
pianki. 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 Będkowską, 
150 m od lasu.

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

ok. Krakowa, Szczyglice
9–10 a, zbliżona do kwadratu, widokowa, przy sprzyjającej pogodzie widać 
Tatry. Wszystkie media w pobliżu (także internet, telefon). Całość ogrodzona, 
dojazd drogą asfaltową. Możliwa zamiana na mieszkanie w Krakowie (rej. 
ul. Kijowskiej, Wrocławskiej, Bratysławskiej).

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

Kraków, Kliny Borkowskie
ok. ul. Radnickiego; 3,25 a (13x25 m), budowlana, nieuzbrojona, pod bu-
downictwo jednorodzinne.

Cena 95.000 zł
Tel. 509-035-538

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, ok. ul. Radnickiego
3,25 a (13x25 m), budowlana, nieuzbrojona, pod budownictwo jednoro-
dzinne.

Cena 95.000 zł
Tel. 509-035-538

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

Cena do uzgodnienia
Tel. 664-198-007 

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

Cena 20.000 zł/a
Tel. 506-522-589

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 wolnostojącej lub w trakcie 
budowy. W niedalekim sąsiedztwie las, park z placem zabaw, przedszkole, 
szkoła oraz komunikacja miejska.

Cena 400.000 zł
Tel. 504-190-695, e-mail: anialesniak@o2.pl

ok. Michałowic, Maszków
56 a, komercyjna, budowlana, przy trasie E7 (Kraków – Warszawa), wszyst-
kie 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

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

Cena 120.000 zł
Tel. 603-195-041

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 base-
nami (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 pro-
stokąta.

Cena 6500 zł/a
 Tel. 516-471-386

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

Cena 100 zł/a
Tel. 12-415-22-97

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.

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

Sp. z o.o.
 lokale użytkowe lub kamienice 

zlokalizowane w centrum miast. 
Kontakt. 665 602 080,  

email: m.bros@helios.biz.pl

Cena 10.000 zł/a    Tel. 668-443-756



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

Cena 18.000 zł/a
Tel. 506-349-093

Siepraw
54 a, pod budownictwo i usługi, uzbrojona, dojazd asfaltowy, widokowa, 
bezpieczna.

Cena 8000 zł/a do negocjacji
Tel. 12-638-00-56

Wielka Wieś
13 a, pod uprawę lub rekreację.

Cena 55.000 zł
Tel. 503-802-565, e-mail: piotr.kaczmarczyk@autograf.pl 

Wrząsowice
10,6 a, media znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Dojazd należący 
do działki bezpośrednio z drogi asfaltowej Swoszowice - Świątniki Górne. 
Działka ma kształt zbliżony do prostokąta (wym. ok. 25x40 m). W odległości 
ok. 200 m duży sklep samoobsługowy oraz przystanek komunikacji miejskiej, 
sąsiedztwo lasu. Dojazd z Krakowa zajmuje ok. 10 minut. Na działce znajduje 
się garaż blaszany

Cena 170.000 zł
Tel. 509-358-610, e-mail: marcin.stadnicki@wp.pl 

INNE

Hala handlowo-produkcyjno-usługowa
Wadowice, przy drodze krajowej 52. Hala o pow. 240 m2, 2008 r., działka 15 a. 

Cena 1.200.000 zł netto do negocjacji
Tel. 531-700-838, 604-790-088 

e-mail: animax13@op.pl

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

Tel. 601-278-677, e-mail: any2@poczta.onet.pl

Lokal użytkowy
Kraków, ul. Piotra Michałowskiego, 84,5 m2, atrakcyjny lokal w przyziemiu 
wyremontowanej kamienicy w centrum Krakowa. Świetna lokalizacja, duże 
natężenie ruchu pieszych, 5 min do Rynku, po generalnym remoncie. Lokal 
składa się z trzech pomieszczeń, łazienki, korytarza i zaplecza. Wysokość 
pomieszczeń 3 m.

Cena 459.000 zł
Tel. 501-393-112, e-mail: sailor@poczta.onet.pl

Pensjonat
Rytro, 310 m2, działka 3,15 ha, pensjonat czterokondygnacyjny z możliwą 
częścią mieszkalną po remoncie w 2011 r. Nieruchomość położona w centrum 
Rytra nad rzeką Poprad z widokiem na zamek i okoliczne góry.

Cena 680.000 zł
Tel. 605-735-618, e-mail: nula3@op.pl

Pensjonat
Zakopane, 388 m2, działka 7,08 ha, pensjonat do generalnego remontu. 
Wydana jest decyzja na nadbudowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz 

nowy projekt. Po remoncie uzyskamy 20 pokoi z łazienkami. Wszystkie media 
są doprowadzone.

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

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 do-
datkową powierzchnię 22 m2. Przewidywana nadbudowa kamienicy o jedną 
kondygnację o pow. 100 m2. Planowana budowa windy, WZ na ww. zakres 
inwestycji, uregulowany stan prawny.

Cena 680.000 zł
Tel. 607-050-398

ZAMIANA

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

Tel. 600-487-267

Mieszkanie
Kraków, 50 m2, 2 pokoje, z garażem. Zamienię na dom w odległości do 
30 km od Krakowa

Tel. 606-160-841

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, Krowodrza, 50 m2, dwupokojowe z garażem podziemny. Zamienię 
na dom w odległości do 30 km od Krakowa.

Tel. 606-160-841

Mieszkanie 
Kraków, ul. Palacha, 37 m2, II p., dwupokojowe, zamienię na większe za dopłatą.

Tel. 508-684-802

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

Tel. 608-290-667

WYNAJEM

MIESZKANIA

Kraków, ul. Bobrowskiego
48 m2, po remoncie. Cena 1400 zł

Tel. 601-407-320



Kraków, ul. Bosaków
76 m2, salon z aneksem kuchennym, sypialnia 16 m2, garderoba 4 m2, łazien-
ka (jacuzzi + osobny prysznic) + osobne WC, taras 16 m2. W cenie czynszu 
miejsce postojowe w garażu.

Cena 2500 zł + media ok. 500 zł
Tel. 662-170-785, e-mail: piotrowski_pawel@poczta.fm 

Kraków, ul. Bujwida
38 m2, bezpośrednio od właściciela mieszkanie jednopokojowe na III piętrze w od-
nowionej, czteropiętrowej kamienicy. Duża, widna kuchnia, 2 balkony, ogrzewanie 
elektryczne, dwutaryfowe. Do wynajęcia od marca. Do ceny wynajmu należy do-
liczyć czynsz 200 zł, prąd i gaz wg zużycia oraz opcjonalną opłatę za internet.

Cena 1500 zł
Tel. 509-157-343, e-mail: pkonior@gmail.com 

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, ul. Eljasza Walerego Radzikowskiego
Prądnik Biały, 30 m2, piękne, nowe w pełni urządzone mieszkanie.

Cena 1000 zł
Tel. 508-378-723, e-mail:asik0600c@interia.pl 

Kraków, ul. Emila Godlewskiego
80 m2, trzypokojowy apartament położony na I piętrze w wolnostojącym, 
ogrodzonym 3-piętrowym bloku z 2007 r. Przy bloku znajduje się miejsce 
postojowe oraz podziemny garaż. Czynsz najmu 1900 zł + 500 zł czynsz 
administracyjny (koszty ogrzewania, zużycie wody) + media (prąd).

Cena 1900 zł + opłaty
Tel. 60-941-34-69, e-mail: lucy.pf@interia.pl 

Kraków, ul. Józefa Chełmońskiego
34 m2, kompletnie urządzone mieszkanie jednopokojowe, z balkonem, na 
poddaszu. W cenę najmu wliczony garaż oraz komórka lokatorska. Dobrze 
skomunikowane (okolice IKEA) z miastem oraz trasami wylotowymi. Szafa 
wnękowa/garderoba Indeco.

Cena 1200 zł + opłaty
Tel. 691-715-626, e-mail: jm.chillout@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, os. Kurdwanów
37 m2, jednopokojowe, po remoncie, parter, blisko parku.

Cena 750 zł + czynsz 200 zł + media
Tel. 500-677-976

Kraków, ul. Łokietka
53 m2, umeblowane, komfortowe mieszkanie w budynku z 2007 r. 
Kuchnia i łazienka w pełni wyposażone. Możliwość wystawienia faktury  
VAT.

Cena 2000 zł + czynsz + media
Tel. 503-954-502 

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, pl. Na Groblach
39 m2, mniejszy pokój o pow. 11 m2, większy 17 m2, przedpokój, kuchnia 
ciemna. Ogrzewanie elektr. akumulacyjne, licznik dwutaryfowy. Może być 

kolejno: 

1.  odpowiedni dla wybranej kategorii nierucho-
mości i transakcji (koniecznie WIELKIMI literami).

Sprzedaż Mieszkania 
Sprzedaż Domy 
Sprzedaż Działki 
Sprzedaż Inne 
Kupno Wszystkie 
Zamiana Wszystkie 
Wynajem Mieszkania 
Wynajem Domy 
Wynajem Inne 

-

a. Ogłoszenie ukaże się w 2 kolejnych, najbliższych wydaniach 
dwutygodnika. 

b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  
nie prowadzące działalności gospodarczej.

c. SMS nie może być wysłany z bramki internetowej ani z terenu 
kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

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

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 
wraz z KRN media zapraszają na

Studia podyplomowe:
• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

• Zarządzanie nieruchomościami

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!
Zajęcia od marca 2012 r.

Zajęcia w trybie zaocznym (soboty, niedziele) 
lub w trybie wieczorowym (poniedziałki i piątki)

Tylko u nas:
• Możliwość zdobycia dwóch licencji państwowych bez egzaminu 
• Możliwość ukończenia dwóch kierunków w ciągu roku
• Pomoc w odbyciu praktyk zawodowych

Więcej informacji – zobacz s. 150-151



wynajęte na pom. biurowe. Wynajem na min. 1 rok, z możliwością przedłu-
żenia na kilka lat.

Cena 1350 zł + opłaty + kaucja 1850 zł
Tel. 512-174-066, e-mail: california1954@tlen.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. Pędzichów
35 m2, kawalerka. 

Cena 1100 zł + media
Tel. 601-937-756

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

Cena 1100 zł
Tel. 508-378-723, e-mail: asik0600c@interia.pl 

Kraków, ul. Radziwiłłowska
84 m2, nowy apartament w pełni urządzony i wyposażony w najwyższym 
standardzie, gotowy do zamieszkania od zaraz. Salon, kuchnia, przedpokój, 
2 sypialnie, garderoba, łazienka z wanną, łazienka z prysznicem, pomiesz-
czenie gospodarcze. TV+ internet.

Cena 6900 zł
Tel. 604-614-475, e-mail: monikaz@onet.pl

Kraków, ul. Tuchowska
Podgórze Duchackie/Kurdwanów, 33 m2, ustawna, widna kawalerka, z ze-
wnętrznym miejscem postojowym oraz komórką lokatorską. Bardzo dobrze 
skomunikowana zarówno z centrum miasta (tramwaj, autobus), jak i z A4. 
Cena nie uwzględnia kosztów mediów.

Cena 900 zł
Tel. 502-575-840

 e-mail: mawest@poczta.fm

DOMY

Kraków, ul. Zolla
260 m2, działka 10 a. Dom wolno stojący na ogrodzonej i zagospodarowanej 
działce. Na powierzchnię domu składa się: salon (33 m2) z wyjściem na taras, 
gabinet (20 m2), sypialnia (18 m2), kuchnia (15 m2), łazienka (7 m2), garaż 
(22 m2), pralnia, kotłownia, i garderoba.

Cena 4950 zł
Tel. 602-574-042, e-mail: dick@poczta.wp.pl

INNE

Garaż
Kraków, ul. Miedziana, dawne tereny wojskowe.

Cena 250 zł
Tel. 601-937-756

Komórka lokatorska
Kraków, nowoczesny kompleks Angel City, 4 m2.

Cena 250 zł
Tel. 666-459-928

Lokal
Kraków, ul. Szlak, 42 m2, w podziemiu kamienicy, wejście bezpośrednio od 
ulicy. Dostęp dla pracowników jest z oddzielnego wejścia w dowolnych go-
dzinach, 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 komercyjny
Zakopane, Krupówki. Dwa poziomy (parter 80 m2, piętro 110 m2). Umowa 
długoterminowa, zabezpieczenie – kaucja lub gwarancja bankowa. Dodatkowo 
ok. 50 m2 ściany frontowej kamienicy do wykorzystania na wielkoformatowy 
baner

Cena 28.500 zł/m-c
Tel. 602-846-846, e-mail: sinecera@sinecera.pl 

Lokal handlowo-użytkowy
85 m2, witryny, miejsca parkingowe. 

Cena 100 zł netto/m2 + media
Tel. 513-008-571

Magazyn
Kraków, Bronowice Wielkie, rej. Ronda Ofi ar Katynia, 68 m2.

Cena 600 zł
Tel. 12-637-52-06
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Studia podyplomowe:

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• Zarządzanie nieruchomościami

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA
Zajęcia od marca 2012 r.

Zajęcia w trybie zaocznym (soboty i niedziele) 
lub w trybie wieczorowym (poniedziałki i piątki)

Tylko u nas:

  • Możliwość zdobycia dwóch licencji państwowych bez egzaminu.
  • Możliwość ukończenia dwóch kierunków w ciągu roku.
  • Autorski program studiów poszerzony o zagadnienia praktyczne związane  
     z wykonywaniem zawodu.
  • Pomoc w odbyciu praktyk zawodowych.
  • Wykładowcy to uznani eksperci w swoich dziedzinach oraz praktycy  
     z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.
  • Nasi absolwenci są gotowi do podjęcia pracy od zaraz, są przygotowani do  
     działania w zawodzie lub otworzenia własnej działalności, co gwarantuje realne    
     dochody.
  • Absolwenci mogą też podjąć dowolną pracę w innych zawodach związanych  
     z nieruchomościami: bankach, pośrednictwach finansowych, urzędach,  
     w działach nieruchomości dużych przedsiębiorstw.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZA NAJNIŻSZĄ CENĘ

Więcej informacji na:
 www.krn.pl

www.wszib.edu.pl

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – cena za dwa semestry 2700 zł (4 raty po 675 zł)
Zarządzanie nieruchomościami – cena za dwa semestry 2900 zł (4 raty po 725 zł)
Oba kierunki równocześnie – cena za dwa semestry 4850 zł (4 raty po 1212,5 zł)

Zapisz się on-line na stronie 
https://suszi.wszib.edu.pl/rekrutacja – studia podyplomowe

Kontakt w sprawie studiów: (12) 635 68 19
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Urzędy pracy  
nie pomogą wszystkim młodym

Premie dla pracodawców zatrudniających młodych, bony na szkolenia i naukę – to niektóre z propozycji resortu pracy,  
aby walczyć z bezrobociem młodych. „Obawiamy się, że urzędy pracy, bo to one mają aktywizować młodych,  

nie będą w stanie zrealizować tych zamierzeń” – mówi Małgorzata Rusewicz,  
dyrektorka departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

Propozycje programu „Twoja kariera – 
Twój wybór”, choć wydają się ciekawe, bu-
dzą wątpliwości co do ich realizacji. Urzędy 
pracy mają we własnym zakresie aktywizo-
wać młodych bezrobotnych. Ale wiadomo, 
że doradców zawodowych jest zbyt mało, 
aby mogli opracować indywidualne plany 
zdobycia zatrudnienia przez każdą mło-
dą osobę, która zgłosi się do publicznych 
służb. W tej chwili urzędy pracy zatrudniają 
ok. 3600 pośredników i 1700 doradców za-
wodowych, co oznacza, że na ok. 700 osób 
bezrobotnych przypada jeden pośrednik. 
Mniej niż 5 proc. osób zarejestrowanych 
uczestniczy w jakiejkolwiek aktywnej for-
mie aktywizacji zawodowej. Może to spo-
wodować, że urzędy pracy skoncentrują 
wysiłki tylko na tej grupie bezrobotnych, 
pozostawiając samym sobie innych poszu-

kujących pracy, np. niepełnosprawnych, 
50+ czy długotrwale bezrobotnych. 

Niezbędne jest w związku z tym włącze-
nie w ten program instytucji zewnętrznych, 
które wspierałyby publiczne służby zatrud-
nienia. Doświadczenia wielu krajów Unii 
Europejskiej, np. Wielkiej Brytanii, Niemiec 
czy Francji, we wdrażaniu nowych, wyso-
kiej jakości form aktywizacji we współpra-
cy z partnerami zewnętrznymi, powinny 
skłaniać również Polskę do ich przyjęcia.

Niepokoi również, że Ministerstwo Pra-
cy nie przewiduje innych zmian, które uła-
twiłyby wejście na rynek pracy osób mło-
dych. Lewiatan wielokrotnie wskazywał na 
potrzebę zmniejszenia obciążenia najniż-
szych wynagrodzeń podatkami i składka-
mi. Wzmocniłoby to motywację do pracy 
i zwiększyło mobilność osób młodych.

Nie bierze się pod uwagę rozwiązań, 
np. ułatwiających pracę zdalną (telepra-
cę), zmian w ustawie o praktykach absol-
wenckich czy możliwości wydłużenia mak-
symalnego okresu zatrudnienia w formie 
pracy tymczasowej do minimum 24 mie-
sięcy. Tymczasem odsetek ludzi młodych 
wśród wszystkich pracowników tymcza-
sowych w trzecim kwartale 2011 roku 
wyniósł 57 proc.

„Warto też zwrócić uwagę, że inne kra-
je europejskie, takie jak Włochy, Francja 
czy Hiszpania, już dziś przedstawiają dalej 
idące propozycje, widząc np. konieczność 
uelastycznienia przepisów kodeksu pracy 
czy wprowadzenia ulg dla przedsiębiorstw 
zatrudniających osoby młode” – dodaje 
Małgorzata Rusewicz.

Źródło: lewiatan.pl

Powszechnie wiadomo, że internet 
sprzyja anonimowej krytyce. Bezlitośnie 
wykorzystują to byli i obecni pracownicy, 
którzy zamieszczają w sieci negatywne 
komentarze na temat swoich firm. „Mądra 
polityka w zakresie zatrudnienia może zmi-
nimalizować ryzyko pojawienia się takich 
komentarzy” – uważają eksperci agencji 
doradztwa personalnego Work Express.

W naturze ludzkiej leży skłonność do 
krytykowania wszystkiego dookoła. Około 
70 proc. naszych prywatnych konwersacji 
to plotkowanie. Pracodawca jednak zawsze 
może postępować tak, żeby dawać jak naj-
mniej powodów do komentowania i plotek. 

„Prowadząc jasną i otwartą komuni-
kację z pracownikami w kwestii planowa-

nych i przeprowadzanych zmian, informu-
jąc o wydarzeniach w firmie oraz działając 
w zgodzie z tym, co ogłaszamy, możemy 
zminimalizować ryzyko pojawiania się gło-
sów krytyki – doradza Magdalenia Godyń, 
HR manager agencji doradztwa personal-
nego Work Express. – Należy po prostu 
pracowników traktować jak partnerów, 
na początku zatrudnienia przedstawić im 
jasne i stałe zasady współpracy, a potem 
rygorystycznie ich przestrzegać” – dodaje. 
Specjalistka Work Express podkreśla jed-
nak, że nawet takie działania nie wyklu-
czają możliwości pojawienia się negatyw-
nych komentarzy. Co zrobić w sytuacji, 
gdy w sieci już pojawiły się głosy krytyki 
na temat pracy w naszej firmie? 

Najważniejsza jest oczywiście wery-
fikacja takich sygnałów, bo anonimo-
we pomówienia mnożą się w interne-
cie każdego dnia i na ich podstawie nie 
warto podejmować pochopnych decyzji.  
„Przede wszystkim zapoznać się i bez 
zbędnych emocji przeanalizować takie 
komentarze – podkreśla Magdalena Go-
dyń. – Każda informacja zwrotna może 
być cenna, a zmiana rzeczy wzbudzają-
cych komentarze lub negatywne emocje, 
sprzyja budowaniu wizerunku dobrego 
pracodawcy”. 

„Zdecydowanie odradzam wdawa-
nie się w zajadłą polemikę, nawet jeżeli 
oskarżenia są niesłuszne, bo to dla po-
mawiającego największa satysfakcja. On 

Jak pracownicy  
oczerniają firmy w internecie



często żyje właśnie dla tej chwili triumfu, 
wywołanego czyjąś irytacją” – zauważa 
Artur Ragan, rzecznik prasowy agencji 
pośrednictwa pracy Work Express. 

Wszyscy wiedzą już, że do seryjnego 
publikowania anonimowych komentarzy 
i pomówień wystarczy dostęp do inter-
netu i trochę wolnego czasu. Dzięki temu 
znaczenie negatywnych komentarzy spa-
da z roku na rok, bo jest ich coraz więcej 
i następuje ich dewaluacja. Zyskują ser-
wisy rzetelnie oceniające pracodawców – 
zamieszczające rzeczowe opinie, które są 
podpisane imieniem i nazwiskiem.

Kandydaci też krytykują
Internauci krytykują nie tylko pracę 

w firmach, ale także formy rekrutacji sto-
sowane przez niektóre przedsiębiorstwa. 
Każda rzeczowa krytyka procesu rekru-
tacji powinna zostać rozpatrzona. Jeśli 
ktoś zgłasza informację, która może po-
móc lepiej obsługiwać kandydatów bądź 
klientów, to należy poprosić o konkrety 
i ewentualne propozycje zmian. W przy-
padku procesu rekrutacyjnego należy się 
przejmować, ale w sposób mądry. Jeśli 
mamy do czynienia z osobą, której w jakiś 

sposób uchybiliśmy, naszym obowiązkiem 
jest zbadać sprawę i wyciągnąć wnioski. 

„Najlepiej opisać kolejne etapy proce-
su rekrutacji i podać jego przebieg już na 
początku – sugeruje Magdalena Godyń. 
– Jeśli potem proces jest realizowany 
zgodnie z zapowiedziami, to jest to świa-
dectwo profesjonalnej rekrutacji. Oczywi-
ście w przypadku kandydatów, którzy nie 
otrzymali propozycji zatrudnienia, ważna 
jest informacja zwrotna – i to nie prosta 
regułka „dziękujemy za udział w rekruta-
cji”, ale jasna informacja, dlaczego kan-
dydat nie został wybrany. Wówczas kan-
dydaci mogą z tego wyciągnąć wnioski na 
przyszłość, dzięki tej wiedzy udoskonalić 
swoje CV i lepiej przygotować się do roz-
mowy. Na pewno to docenią” – mówi spe-
cjalistka agencji pracy tymczasowej Work 
Express.

Rozmowa kwalifikacyjna może być tak-
że dobrym momentem na zweryfikowanie 
wielu negatywnych opinii. 

„To doskonała okazja, aby dopytać 
o wiele kwestii i wyjaśnić je, nawet powo-
łując się na opinie znalezione w interne-
cie. Może komentarz napisał ktoś, kto nie 
potrafił porozumieć się ze swoim kolegą 

w pracy, ale z pracy w firmie był zado-
wolony?” – mówi Magdalena Godyń, HR 
manager agencji doradztwa personalnego 
Work Express.

Okazuje się, że firmy krytykowane są 
nie tylko przez byłych, obecnych i niedo-
szłych pracowników, ale także przez kon-
kurencję. Od czasu do czasu wychodzi na 
jaw, że niewielkie firmy używają pomó-
wień publikowanych masowo na forach 
w internecie, żeby np. odstraszyć klientów 
od dominującego na rynku konkurenta. 
Podobnie może być z pracodawcami, jeśli 
rywalizują o zamkniętą grupę kandydatów, 
którzy posiadają określone kwalifikacje.

Opłaca się grać fair
Zwolnieniu lub nieprzedłużeniu umo-

wy prawie zawsze towarzyszą negatywne 
emocje, które mogą eskalować i różnie 
się przejawiać. Jeśli osoba zwalniająca 
ma obiektywne powody z przykładami, 
które były podstawą zwolnienia pracow-
nika i zdaje sobie sprawę, iż każdy jest 
człowiekiem, a zwolnienie jest trudną 
sytuacją, wówczas łatwiej przeprowadzić 
proces derekrutacji. 

„Dobrze jest także z osobą zwalnianą 
przeprowadzić tzw. exit interview, aby 
dowiedzieć się o pozytywnych i negatyw-
nych aspektach pracy w firmie – podpo-
wiada Magdalena Godyń, specjalistka 
w dziedzinie HR z Work Express, certyfi-
kowanej agencji pracy tymczasowej. – Na 
tej podstawie można ulepszać wewnętrz-
ne procesy w firmie, a równocześnie za-
pewnić pracownikowi możliwość wypo-
wiedzenia się.

Klarowny system ocen i jednoznaczne 
reguły zatrudniania i zwalniania, oczy-
wiście konsekwentnie przestrzegane, 
najskuteczniej podnoszą zaufanie pra-
cowników i mogą zapobiec pojawieniu 
się głosów krytyki. Trzeba pamiętać, że 
stosunek pracy jest wzajemnym zobowią-
zaniem się stron do przestrzegania pew-
nych „reguł gry” – wypada w tej sytuacji 
grać uczciwie.

„Niestety Pracodawców, którzy grają 
fair z pracownikami i kandydatami, ciągle 
jest w Polsce zbyt mało, ale to jest cel, do 
którego warto dążyć. I najlepiej uzasadnia 
to rachunek ekonomiczny. Bycie rzetelnym 
pracodawcą, w dalszej perspektywie po 
prostu podnosi rentowość firmy” – uświa-
damia Artur Ragan z Work Express.

Źródło: praca.studentnews.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Jak zapobiegać negatywnym komentarzom:
•  Prowadzić jasną i otwartą komunikację w firmie.
•  Informować o planowanych i przeprowadzanych zmianach.
•  Dbać o spójność komunikatów z działaniami.
•  Traktować pracowników na zasadach partnerskich.
•  Wyznaczyć jasne i stałe zasady współpracy, a następnie ich przestrzegać.

W przypadku rekrutacji:
•  Opisać kolejne etapy procesu rekrutacji.
•  Podać jego przebieg na samym początku.
•  Wysłać informację zwrotną kandydatom, którzy nie otrzymali pracy,  

z uzasadnieniem takiej decyzji.
•  Podziękować za udział w rekrutacji,
•  Rozpatrzyć głosy krytyczne na temat rekrutacji,

W przypadku zwolnienia:
•  Podać jasne powody rozwiązania umowy,
•  Przeprowadzić z osobą zwolnioną exit interview, czyli zapewnić pracownikowi 

możliwość wypowiedzenia się,
•  Ulepszyć na tej podstawie wewnętrzne procesy,

Jak reagować gdy pojawią się negatywne komentarze:
•  Zapoznać się z komentarzami i przeanalizować je bez zbędnych emocji.
•  Nie podejmować pochopnych decyzji pod wpływem krytyki. 
•  Nie wdawać się w polemikę.
•  Budować wizerunek dobrego pracodawcy, poprzez zmianę rzeczy,  

które wzbudzają najwięcej kontrowersji.



WYJĄTKOWE WYJAZDOWE 
SZKOLENIE DLA NIERUCHOMISTÓW!

20-22 kwietnia 2012 r. 
ZAKOPANE
Doskonalenie zawodowe, wypoczynek oraz okazja  
do nawiązania nowych kontaktów. 

Tylko u nas:
 okazja zdobycia 24 godzin edukacyjnych obowiązkowego  ●
doskonalenia zawodowego

 harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem  ●
wszystkich aspektów pracy nieruchomisty

 profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami  ●
i doskonałymi dydaktykami

okazja zyskania nowych kontaktów biznesowych w branży ●
sposobność doskonałej zabawy i wypoczynku ●

Studium Doskonalenia  
Rynku Nieruchomości

www.szkolenia.helios.biz.pl 
szkolenia@helios.biz.pl

tel. 12 633 14 36 
tel. kom. 665 502 015

N a j l e p s z e   s z k o l e n i a   r y n k u   n i e r u c h o m o ś c i

Małopolskie Centrum Edukacji Budowlanej
ul. Skotnicka 252 A
30-394 Kraków   www.mceb.pl

Szkoła Dobrego Budowania
zaprasza

 FIRMY WYKONAWCZE ORAZ HANDLOWE 
 na szkolenia:

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdą Państwo na stronie www.mceb.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu 
na adres e-mail: kontakt@mceb.pl; tel. 695 901 599.

HARMONOGRAM NA  ROK 2012

DATA PRODUCENT SZKOLENIA DLA:

14 LUTY FAKRO + SCHIEDEL FIRM HANDLOWYCH

15 LUTY FAKRO+ SCHIEDEL WYKONAWCÓW

21 LUTY VELUX WYKONAWCÓW

28 LUTY SIKA WYKONAWCÓW

 6 MARCA BOTAMENT +MONIER WYKONAWCÓW

14 MARCA KREISEL WYKONAWCÓW

27 MARCA FAKRO WYKONAWCÓW



Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy budowlanej, występującej w roli 
Generalnego Wykonawcy inwestycji o wysokiej klasie technicznej, poszukujemy 
osoby na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie 
ilościowe, jakościowe i kosztowe rozliczanie etapów robót, sporządzanie kalkulacji 
roboczych, prognozowanie budżetu projektu oraz jego bieżąca kontrola, a także 
przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu sprzedaży 
etapów robót do zamawiającego.

Idealny kandydat posiada minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie rozliczeń 
kontraktów infrastrukturalnych w oparciu o procedury FIDIC. Od Kandydata 
wymagana jest również bardzo dobra znajomość MS Excel oraz znajomość język 
angielskiego.

Firma oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz możliwość wzięcia udziału 
w największych projektach infrastrukturalnych na terenie Polski.

Naszym Klientem jest deweloper powierzchni komercyjnych, który w związku 
z przystąpieniem do realizacji obiektu wielofunkcyjnego – centrum handlowe, 
biurowiec, hotel – poza granicami Polski, poszukuje obecnie do zespołu osoby na 
stanowisko Construction Project Managera. 

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za całościowe zarządzanie projektem 
w aspekcie budżetu, harmonogramu oraz rozwiązań technicznych. Construction 
Project Manager będzie aktywnie uczestniczyć w koordynacji biura projektowego, 
nadzorować będzie przetarg na podwykonawców. Do obowiązków Constrcution 
Project Managera należeć również będzie zarządzenie zespołem dedykowanym do 
projektu: Zastępca Project Managera, Design Manager, BHP Manager, Cost Manager. 

Osoba, która obejmie stanowisko Construction Project Managera będzie mięć 
wyższe wykształcenie techniczne (budownictwo bądź architektura) oraz posiadać 
będzie doświadczenie na podobnym stanowisku przy projekcie komercyjnym 
(centrum handlowe bądź biurowiec) zdobyte po stronie generalnego wykonawcy 
bądź dewelopera. Wymagana jest również bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego. 

Klient oferuje pracę przy prestiżowym projekcie 
w Europie. 

Kraków 

Dla naszego Klienta, międzynarodowego inwestora należącego do grupy 
kapitałowej działającej w sektorze budownictwa kubaturowego, infrastrukturalnego 
oraz energetycznego, poszukujemy osoby na stanowisko Starszego Inżyniera 
Kosztorysanta.

Miejscem pracy osoby zajmującej powyższe stanowisko będzie Kraków.

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

Preferowany kandydat posiada wyższe wykształcenie techniczne oraz przynajmniej 
2 letnie doświadczenie zdobyte przy kosztorysowaniu budów. Kandydat musi 
wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Dodatkowym atutem 
będzie doświadczenie zdobyte bezpośrednio na budowie. 

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

Dla naszego Klienta, firmy projektowo – budowlanej działającej na terenie całej 
Polski, poszukujemy osoby na stanowisko Menedżer ds. najmu. Miejscem pracy 
będzie Wrocław. 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie 
wynajem powierzchni handlowych, aktywne pozyskiwanie najemców, negocjacje 
umów oraz warunków najmu, przygotowywanie raportów i zestawień. 

Ponadto osoba ta będzie również odpowiedzialna za dbałość o dobre relacje 
z najemcami, renegocjowanie umów, odpowiedzialność na prawidłowe 
funkcjonowanie obiektów.

Idealny kandydat powinien posiadać min. 3 letnie doświadczenie w wynajmie 
powierzchni handlowych, negocjacji warunków i umów najmu. Wymagane jest 
również doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu najemców poparte sukcesami. 

Kandydat powinien mieć wysokie umiejętności interpersonalne oraz negocjacyjne. 

Wymagana jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie 
i w piśmie.

Firma oferuje pracę przy prestiżowym 
projekcie, atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
bogaty pakiet socjalny.
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