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Na potrzeby projektu przygotowaliśmy wskaźnik Nowoczesnego Modelu Pracy 

(NMP), dzielący badane osoby na dwie kategorie:

• Osób „wyznających” Nowoczesny Model Pracy

• Osób prezentujących postawę tradycyjną.

Wskaźnik oparty jest na odpowiedziach w pytaniu C7:

• Lubię gdy w miejscu pracy oprócz zwykłych biurek w zamkniętych biurach 

znajdują się także różnorodne miejsca pracy w otwartej przestrzeni, pobudzające 

kreatywność

• Nastrój i aktualne zadania do wykonania mają wpływ na wybór mojego miejsca 

pracy 

• Nie mam ścisłego podziału na pracę i życie prywatne, sfery te przenikają się

• Mam nieregulowany czas pracy – elastyczne godziny pracy

• Lubię jednego dnia pracować z domu, drugiego dnia z kawiarni, 

a kolejnego dnia z biura. 

Jeśli badany zgodził się z minimum trzema z powyższych stwierdzeń został 

zaliczany do NMP.

Nowoczesny Model Pracy - wskaźnik

NMPTradycyjni

42%
58%

W raporcie, w niektórych miejscach wskazujemy 

różnice między NMP a tradycyjnym podejściem 

do pracy.
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Preferencje pracowników dotyczące przestrzeni pracy
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 Więcej niż co drugi badany byłby skłonny zmienić przestrzeń w jakiej pracuje. Najbardziej skłonne do tego byłyby osoby do 40 roku 

życia

 Prawie 40% deklaruje, że często zdarza im się pracować w grupie współpracowników, by znaleźć wspólne rozwiązanie. Niewiele mniej

osób, bo 36% w czasie wolnym często zajmuje się obowiązkami zawodowymi. Co trzeciemu zdarza się często pracować w domu

 Dobrą efektywność w pracy większość osób osiąga dzięki dobrze sprecyzowanemu zadaniu do wykonania (65%). Kolejnymi aspektami,

dzięki której badani są efektywni w pracy są: możliwość wyznaczania sobie samemu tempa pracy oraz praca w lubianym przez siebie 

zespole. Te same elementy okazały są najważniejsze, gdy badani musieli wskazać, jak lubią pracować

 Dwóch na trzech badanych najchętniej rozpoczynałaby pracę o 7 lub 8 rano (67%)

 Zdecydowana większość, bo aż 77% osób deklaruje, że najbardziej pasuje do nich uporządkowane biurko, na którym jest laptop, 

lampka, ergonomiczne krzesło

 Więcej niż co drugi badany deklaruje, że efektywnie pracuje jedynie przez 4-6 h w ciągu dnia

 Więcej niż jedna trzecia badanych twierdzi, że przy biurku pracuje 5-7 h w ciągu dnia.

Preferencje pracowników dotyczące przestrzeni pracy - podsumowanie
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Na osi poziomej opisana jest ważność – im dalej 

dany aspekt wysunięty jest w prawo tym 

ważniejszych jest dla badanych. Na osi pionowej 

opisana jest ocena – im wyżej jest, tym jest lepiej 

oceniany.

Najważniejsze są dla badanych pracowników: 

ogólna atmosfera pracy, właściwe warunki 

pracy oraz wygodny dojazd. 

Ważność i ocena aspektów

środowiska pracy

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ważność

Ocena

Wygodny dojazd do miejsca pracy

Zaplecze kuchenne w miejscu pracy

Parking przy miejscu pracy

Lokalizacja biura w pobliżu 

przedszkoli/szkół
Lokalizacja w pobliżu 

punktów gastronomicznych

Miejsca, w których można 

odpocząć i się zrelaksować

Przestrzeń, w której  istnieje możliwość 

czasowego odizolowania się

Dostęp do urządzeń typu stoły 

ping-pongowe, konsole do gier etc.

Miejsce sprzyjające kontaktom 

z innymi ludźmi

Właściwe warunki pracy 

(wentylacja, oświetlenie etc.)
Prestiżowy budynek, 

w którym znajduje się biuro

Wyposażenie i prawidłowa 

aranżacja samego stanowiska

komputerowego

Ogólna atmosfera 

pracy
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Ważność i ocena aspektów środowiska pracy

NMP

Tradycyjni

Miejsca, w których można odpocząć i się 

zrelaksować

+18pp

Lokalizacja w pobliżu punktów 

gastronomicznych

+11pp.

Dostęp do urządzeń typu stoły ping-pongowe, 

konsole do gier

+11pp.

Miejsce sprzyjające kontaktom z innymi ludźmi +11pp.

Możliwość odizolowania się +10pp.

Prestiżowy budynek, w którym znajduje się biuro +7pp.

Różnica w ocenie ważności poszczególnych 

aspektów w obu grupach:

+10pp. oznacza, że NMP oceniali ten aspekt 

jako ważny o 10 punktów procentowych 

częściej niż Tradycyjni pracownicy. 
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Ponad połowa badanych byłaby skłonna do zmiany miejsca pracy

 Osoby w wieku 51 i więcej lat byłyby najmniej 

skłonne do zmiany aktualnego miejsca pracy 

(biura). Jedynie 36% z nich zadeklarowało, że 

byliby do tego raczej lub zdecydowanie skłonni

 Z kolei osoby w wieku 25-40 lat byłyby najbardziej 

skłonne zmienić biuro, w którym pracują.

Podstawa: Ogółem N=1000

P4. Czy w ogóle byłbyś/byłabyś skłonny/a zmienić biuro (nie firmę), w którym aktualnie pracujesz?

6% 20% 21% 37% 16%

Czy byłbyś skłonny zmienić biuro w którym aktualnie pracujesz?

 [1] Zdecydowanie nie  [2] Raczej nie  [3] Ani tak ani nie  [4] Raczej tak [5] Zdecydowanie tak
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Pracowanie kreatywnie w grupie współpracowników by stworzyć 

wspólnie jakieś rozwiązanie

W czasie wolnym zajmowanie się czynnościami związanymi z życiem 

zawodowym

Pracowanie z domu, wykonywać obowiązki zawodowe będąc w domu

Pracowanie w weekendy

Podczas pracy załatwianie prywatnych spraw (zakupy online, 

przeglądanie informacji, drobne sprawunki)

Przychodzenie wcześniej do pracy żeby wcześniej z niej wyjść

Pracowanie w weekendy żeby odebrać dzień wolny w tygodniu

W czasie pracy poświęcanie czasu na własne zainteresowania bądź 

zrelaksowanie się: drzemka, granie w gry itp.

Pracowanie z kawiarni (bądź innego punktu gastronomicznego)

30%

39%

49%

55%

49%

59%

73%

73%

84%

39%

36%

33%

28%

26%

19%

15%

12%

6%

„Home Office” popularne wśród pracowników - jednej trzeciej badanych zdarza się pracować 

z domu

Podstawa: Ogółem N=1000

P5. Jak często zdarzają Ci się poniżej wymienione sytuacje?

Bottom2boxes[nigdy/rzadko] Top2boxes [często]
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NMP częściej przyznają się do elastycznych form pracy

Podstawa: Ogółem N=1000

P5. Jak często zdarzają Ci się poniżej wymienione sytuacje?

Różnice między grupą NMP, 

a Tradycyjnych pracowników

NMPTradycyjni

51%

50%

48%

38%

33%

24%

23%

18%

11%

20%

25%

32%

20%

22%

16%

10%

7%

1%

 Pracowanie z domu, wykonywać obowiązki zawodowe będąc w
domu

 W czasie wolnym zajmowanie się czynnościami związanymi z
życiem zawodowym

 Pracowanie kreatywnie w grupie współpracowników

 Pracowanie w weekendy

Podczas pracy załatwianie prywatnych spraw (zakupy online,
przeglądanie informacji

 Przychodzenie wcześniej do pracy żeby wcześniej z niej wyjść

 Pracowanie w weekendy żeby odebrać dzień wolny w tygodniu

W czasie pracy poświęcanie czasu na własne zainteresowania
bądź zrelaksowanie się

 Pracowanie z kawiarni (bądź innego punktu gastronomicznego)

NMP

Tradycjonaliści
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Dwóch na trzech badanych czuje się najbardziej efektywnie w pracy kiedy ma dobrze 

sprecyzowane zadanie do wykonania

Podstawa: Ogółem N=1000

P6. Kiedy czujesz się najbardziej efektywna/y w pracy?

65%

61%

50%

46%

37%

28%

27%

13%

12%

10%

2%

Kiedy mam dobrze sprecyzowane zadanie do wykonania

 Kiedy sam mogę wyznaczać sobie tempo pracy

 Kiedy działam w zespole ludzi, których lubię

 Kiedy nikt mnie nie pogania i nie czuję presji

 Kiedy koncentruje się na jednej sprawie

 Kiedy otoczenie jest przytulne

 Kiedy mogę posłuchać muzyki w pracy

 Kiedy mogę zając się wieloma sprawami naraz

 Kiedy pracuję pod presją czasu

 Kiedy mogę zmieniać miejsce w którym pracuje w
zależności od nastroju

 Kiedy ktoś mnie ciągle kontroluje

 Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na 

dobrze sprecyzowane zadanie do wykonania 

(68% do 61%)

 Kobiety lubią też kiedy otoczenie jest przytulne i 

kiedy nikt ich nie pogania i nie czują presji

 Mężczyźni natomiast, bardziej niż kobiety, lubią 

koncentrować się na jednej sprawie.

Kiedy czujesz się najbardziej efektywny/a w pracy?
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Tak jak w przypadku efektywności w pracy, badani deklarują, że najbardziej lubią pracować 

kiedy mają dobrze sprecyzowane zadanie do wykonania

Podstawa: Ogółem N=1000

P6a. Jak najbardziej lubisz pracować?

64%

63%

51%

49%

38%

32%

29%

10%

9%

5%

1%

Kiedy mam dobrze sprecyzowane zadanie do wykonania

 Kiedy sam mogę wyznaczać sobie tempo pracy

 Kiedy działam w zespole ludzi, których lubię

 Kiedy nikt mnie nie pogania i nie czuję presji

 Kiedy koncentruje się na jednej sprawie

 Kiedy otoczenie jest przytulne

 Kiedy mogę posłuchać muzyki w pracy

 Kiedy mogę zając się wieloma sprawami naraz

 Kiedy mogę zmieniać miejsce w którym pracuje w zależności
od nastroju

 Kiedy pracuję pod presją czasu

 Kiedy ktoś mnie ciągle kontroluje

 Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni 

wskazują na przytulne pomieszczenie

 Wśród najmłodszej grupy wiekowej (25-30 lat) 

posiadanie dobrze sprecyzowanego zadania do 

wykonania jest wskazywane najczęściej spośród 

innych czynników, ale najrzadziej w porównaniu z 

pozostałymi grupami wiekowymi. 

 Wraz ze wzrostem wieku czynnik ten jest częściej 

wskazywany. Taka sama sytuacja dotyczy 

samodzielnego wyznaczania sobie tempa pracy –

wraz ze wzrostem wieku czynnik ten staje się 

coraz ważniejszy.

Jak najbardziej lubisz pracować?
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Badani najchętniej rozpoczynaliby pracę między o 7 lub 8 rano

 Osoby większość czasu spędzające w domu 

chętniej niż pozostali zaczynaliby pracę o 10.00

 Osoby większość czasu spędzające w biurze 

chętniej niż inni zaczynaliby pracę o 7.00 lub 8.00

Podstawa: Ogółem N=1000

P7. Gdybyś mógł/mogła zaczynać pracę o dowolnej porze, zakładając pracę przez 8 godzin dziennie, zaczynałbyś/łabyś o

10% 34% 33% 17% 4%

1%

1% 1%

O której godzinie najchętniej zaczynałbyś/abyś pracę?

6.00  7.00  8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  15.00
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Zdecydowana większość badanych deklaruje, że najbardziej pasuje do nich uporządkowane 

biurko, na którym jest laptop, lampka, ergonomiczne krzesło itd.

 Im młodsi respondenci, tym częściej wskazywali 

na wygodny fotel z podnóżkiem. Aż 23% osób 25-

30 lat wskazało tę odpowiedź. Dla porównania, 

wygodny fotel wskazało jedynie 11% osób w 

wieku 51 lat i więcej

 Osoby spędzające większość czasu w biurze 

częściej niż pozostali wskazują na 

uporządkowane biurko, natomiast osoby 

pracujące najczęściej z domu częściej niż 

pozostali wskazują wygodny fotel z podnóżkiem.

Podstawa: Ogółem N=1000

P8. Które miejsce pracy najbardziej pasuje do Ciebie?

77% 17% 6% 1%

Które miejsce pracy najbardziej pasuje do Ciebie?

Uporządkowane biurko na którym jest laptop i lampka, ergonomiczne krzesło itp.

 Wygodny fotel z oparciem i podnóżkiem

 Duży stół przy którym zmieści się wiele osób

 Wysoki blat ze stołkiem barowym
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Prawie 60% badanych deklaruje, że efektywnie pracuje przez 4-6 godzin dziennie

 Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują, że 

efektywnie pracują 4-6 h dziennie

 Młodsi (25-30 lat) częściej deklarują, że 

efektywnie pracują 4-6 h dziennie. Natomiast 

najstarsi (41 lat i więcej) częściej niż młodsi 

wskazują, że efektywnie pracują 6-8 h dziennie.

Podstawa: Ogółem N=1000

P9. Ile godzin dziennie - wg Ciebie - efektywnie pracujesz?

5% 57% 31% 7%

Ile godzin dziennie pracujesz efektywnie?

mniej niż 4h dziennie  4-6h dziennie  6-8h dziennie  powyżej 8h dziennie

NMP

Odsetek NMP deklarujących, że może 

efektywnie pracować dłużej niż 8 godzin 

dziennie jest 3 razy wyższy niż u 

Tradycyjnych pracowników.

15



Prawie 40% badanych spędza dziennie przy biurku 5-7 godzin

 Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni 

deklarują, że spędzają przy biurku powyżej 7 h

 Mężczyźni natomiast częściej deklarują, że przy 

biurku spędzają 3-5 h dziennie

 Osoby w wieku 25-30 lat częściej niż pozostali 

deklarują, że spędzają przy biurku ponad 7 h 

dziennie

 Osoby spędzające większość czasu w biurze 

zdecydowanie częściej aniżeli pracujący w domu 

wskazują, że przy biurku spędzają więcej czasu w 

ciągu dnia.

Podstawa: Ogółem N=1000

P10. Ile czasu dziennie spędzasz przy swoim biurku?

4% 8% 21% 38% 29%

Ile czasu dziennie spędzasz przy swoim biurku?

1-2 h  2-3h  3-5h  5-7h  Powyżej 7h
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Nowoczesne rozwiązania - coworkig

2



 Aż 13 % słyszało kiedykolwiek o idei pracy we wspólnej przestrzeni

 Spośród wszystkich elementów tej idei, najatrakcyjniejszymi elementami wydają się: otoczenie przyjazne dla 

pracownika,  możliwość poznania ludzi z różnych branż i firm, niestandardowa aranżacja biura oraz dostęp do 

wydzielonych stref relaksu

 Ogólnie idea pracy we wspólnej przestrzeni wydaje się badanym atrakcyjna (dla 74% z nich).

 41% osób byłoby skłonnych pracować w biurze tego typu. Natomiast niespełna co piąty nie byłby do tego w ogóle 

skłonny.

 Badani uważają, że kreatywna praca wymaga równie kreatywnego otoczenia oraz kontaktu z ludźmi z innych branż/ 

światów oraz, że  w miejscu pracy oprócz zwykłych biurek w zamkniętych biurach powinny znajdować się także 

różnorodne miejsca pracy w otwartej przestrzeni.

 Najbardziej pożądanym elementem w miejscu pracy jest własne stałe biurko. Badani lubią też, gdy w miejscu pracy 

oprócz zwykłych biurek w zamkniętych biurach znajdują się także różnorodne miejsca pracy w otwartej przestrzeni, 

pobudzające kreatywność.

Co-working podsumowanie
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Co 10 osoba zna idee pracy we wspólnej  przestrzeni

 Najmłodsi (25-30 lat) nieco częściej niż pozostali 

słyszeli o idei co-creating space (prawie co piąty w 

wieku 25-30 lat słyszał)

 Osoby pracujące z domu częściej niż pracujący w 

biurze deklarują, że słyszeli o idei co-creating

space. O tej idei słyszało aż 21% z nich.

Podstawa: Ogółem N=1000

C1. Czy słyszałeś o idei 'co-creating space'?

13%

72%

15%

Tak  Nie  Nie wiem

NMPTradycyjni

18%9%
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Najatrakcyjniejszym elementem idei jest otoczenie przyjazne dla pracownika

Podstawa: Ogółem N=1000

C2. Które z elementów charakteryzujących co-creating space wydają Ci się najbardziej atrakcyjne?

35%

14%

12%

9%

8%

6%

5%

4%

2%

1%

5%

65%

41%

54%

43%

30%

25%

22%

25%

16%

1%

5%

Otoczenie przyjazne dla pracownika

 Możliwość poznania ludzi z różnych branż i firm, nawiązywanie nowych kontaktów

 Niestandardowa aranżacja biura

 Dostęp do wydzielonych stref relaksu na terenie biura

 Brak ujednoliconych ram zachowania

 Dostęp do wydarzeń i warsztatów biznesowych odbywających się w przestrzeni co-
creating

 Brak potrzeby przywiązywania się do danego biura, możliwość zmian, większa
elastyczność

 Możliwość skorzystania z atrakcji dostępnych w czasie przerw w pracy

 Współdzielenie przestrzeni biurowej z pracownikami innych firm, branż

 inne

 Żadne z powyższych elementów przestrzeni co-creating nie wydają mi się atrakcyjne

Najbardziej atrakcyjne elementy 

Najważniejszy

Ogółem
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Trzy czwarte badanych uważa, że idea jest atrakcyjna

 Przedstawicielom najmłodszej grupy wiekowej 

idea co-creating space wydaje się 

zdecydowanie atrakcyjniejsza niż pozostałym 

grupom wiekowym (aż 82% osób w wieku 25-

30 lat twierdzi, że idea jest raczej lub 

zdecydowanie atrakcyjna)

 Wraz ze wzrostem wieku, idea co-creating

space wydaje się badanym mniej atrakcyjna.

Podstawa: Ogółem N=1000

C3. Na ile atrakcyjna wydaje Ci się ogólnie idea co-creating space?

3% 7% 16% 51% 23%

Na ile atrakcyjna wydaje Ci się ogólnie idea co-creating space?

 [1] Zdecydowanie nieatrakcyjna  [2] Raczej nieatrakcyjna  [3] Ani atrakcyjna ani nieatrakcyjna

 [4] Raczej atrakcyjna [5] Zdecydowanie atrakcyjna

NMPTradycyjni

86%65%

21



Ponad 40% badanych byłoby skłonnych pracować w biurze typu co-create

 Najmłodsi zdecydowanie bardziej byliby 

skłonni pracować w biurze typu co-creating

space aniżeli starsi. W przypadku 

przedstawicieli grupy wiekowej 25-30 lat 

skłonność deklaruje 52% osób, natomiast w 

przypadku osób 51 i więcej lat skłonnych 

byłoby jedynie 33%.

Podstawa: Ogółem N=1000

C4. W jakim stopniu byłbyś/byłabyś skłonny/a pracować w biurze typu co-create?

17% 42% 41%

W jakim stopniu byłbyś skłonny pracować w biurze typu co-create?

Brak skłonności [1+2+3] Neutralni [4+5+6+7] Wysoka skłonność [8+9+10]

NMPTradycyjni

55%31%
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Kreatywna praca wymaga równie kreatywnego otoczenia oraz kontaktu z 

ludźmi z innych branż/ światów

W miejscu pracy oprócz zwykłych biurek w zamkniętych biurach powinny 

znajdować się także różnorodne miejsca pracy w otwartej przestrzeni

Nastrój i aktualne zadania do wykonania mają wpływ na wybór miejsca 

pracy

Starsi pracownicy nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń dotyczących 

środowiska pracy

Obecnie często pracownicy mają nieregulowany czas pracy - elastyczne 

godziny pracy, dopasowane do ich życia rodzinnego

Obecnie nie ma ścisłego podziału na pracę i życie prywatne, sfery te 

przenikają się

Obecnie coraz popularniejsze jest elastyczne podejście do pracy - ludzie 

jednego dnia pracują z domu, drugiego dnia z kawiarni, a kolejnego dnia z 

biura

5%

5%

7%

9%

15%

21%

18%

82%

79%

76%

75%

64%

61%

55%

Badani w największym stopniu zgadzają się z tym, że kreatywna praca wymaga równie 

kreatywnego otoczenia oraz kontaktu z ludźmi z innych branż/światów

Podstawa: Ogółem N=1000

C6. Powiedz na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami:

Bottom2boxes – [zdecydowanie się nie zgadzam +raczej się nie zgadzam]; Top2boxes – [zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam] 

Bottom2boxes Top2boxes
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Lubię posiadać swoje miejsca w biurze, swoje stałe biurko

Lubię gdy w miejscu pracy oprócz zwykłych biurek w zamkniętych 

biurach znajdują się także różnorodne miejsca pracy w otwartej 

przestrzeni, pobudzające kreatywność

Nastrój i aktualne zadania do wykonania mają wpływ na wybór 

mojego miejsca pracy 

Nie mam ścisłego podziału na pracę i życie prywatne, sfery te 

przenikają się

Mam nieregulowany czas pracy – elastyczne godziny pracy

Lubię jednego dnia pracować z domu, drugiego dnia z kawiarni, a 

kolejnego dnia z biura. 

4%

10%

26%

45%

51%

45%

84%

68%

56%

39%

37%

31%

Większość badanych lubi posiadać swoje stałe biurko w miejscu pracy

Podstawa: Ogółem N=1000

C7. Powiedz na ile zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi TWOJEGO sposobu pracy:

Bottom2boxes – [zdecydowanie się nie zgadzam +raczej się nie zgadzam]; Top2boxes – [zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam] 

Bottom2boxes Top2boxes
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Kim byli badani?

3



64%

10%
3%

13%

6%  Budowlana

 Handlowa

 Transportowa

 Przemysłowa

Usługowa

 Odmowa
odpowiedzi

Podstawa: Ogółem N=1000

Profil demograficzny (1/2)

18%

26%

40%

17%

25-30

 31-40

 41-50

 51 i
więcej

Płeć Wiek Główne miejsce pracy

8%

13%

80%

Dom

Inne miejsce

Biuro

Branża

77%

22%
1%

 Podstawowe /
Zasadnicze
zawodowe

 Średnie / policealne

 Wyższe

Wykształcenie

9%

28%

30%

24%

9%

Jedna (tylko
ja)

 Dwie

 Trzy

 Cztery

 Pięć i więcej

Wielkość gospodarstwa domowego

48%

52%

mężczyzna

 kobieta
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53%47%

Tak

 Nie

Profil demograficzny (2/2)

Dzieci w gospodarstwie domowym
Województwo

17%

10%

9%

8%

7%

7%

7%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

 Mazowieckie

 Śląskie

Dolnośląskie

 Wielkopolskie

 Łódzkie

 Małopolskie

 Pomorskie

 Kujawsko-Pomorskie

 Lubelskie

 Podkarpackie

 Podlaskie

 Warmińsko-Mazurskie

 Zachodniopomorskie

 Lubuskie

 Świętokrzyskie

 Opolskie

Podstawa: Ogółem N=1000

Wielkość miejscowości, w której pracuje

27%

15%

11%

9%

22%

16%

Wieś

 miasto poniżej 50
tysięcy mieszkańców

 miasto 50-99 tysięcy
mieszkańców

 miasto 100-199 tysięcy
mieszkańców

 miasto 200-499 tysięcy
mieszkańców

 miasto 500 tysięcy i
więcej

Miejsce pracy

35%

23%

19%

4%

2%

17%

Jestem pracownikiem średniej
wielkości firmy

 Jestem pracownikiem dużej,
międzynarodowej korporacji

 Jestem pracownikiem  małej,
kilkuosobowej firmy

 Wykonuję wolny zawód (architekt,
prawnik)

 Jestem freelancerem

 Inne

Łączny dochód netto wszystkich osób w gospodarstwie 

domowym

5%

20%

13%

17%

16%

16%

10%

3%
poniżej  2 000 zł

 2 000 - 2749 zł

 2750 zł - 3 999 zł

 4 000 zł - 4 999
ZŁ
 5 000 zł - 5 999 zł

 6 000 zł - 6 999 zł

 7 000 zł i więcej

 Odmowa
odpowiedzi
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Dziękujemy za uwagę!

Joanna Mancarz | Karol Kaczorowski


