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Para quem é este guia?

Estamos muito satisfeitos por podermos preparar este guia para você. Esta 

publicação contém uma coleção de todas as informações mais importantes 

sobre viver e trabalhar na Polônia. 

Você está pensando em trabalhar na Polônia? Você quer criar uma empresa ou 

criar uma StartUp na Polônia? Você tem parentes que foram ou são poloneses e 

quer conhecer o país deles? Você recebeu uma oferta de emprego atraente e está

se perguntando se deve aceitar a oferta?

Ou talvez você só queira morar na Europa e esteja procurando seu lugar no país 

do Papa João Paulo II? Esta publicação é uma valiosa fonte de conhecimento 

para quem respondeu SIM às perguntas acima pelo menos uma vez.
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Do que trata este guia?

Você está lendo uma coleção das informações mais importantes sobre viver e 

trabalhar na Polônia. Aqui você encontrará informações sobre como organizar sua 

vida. Também haverá informações legais que permitirão que você tome medidas para

encontrar um emprego. Se você é um empresário, encontrará aqui informações 

básicas sobre como administrar um negócio na Polônia.

Também estão incluídas dicas que ajudarão você a encontrar uma casa, apartamento, 

móveis, eletrodomésticos e um carro na Polônia. Se precisar obter uma permissão de 

trabalho, as informações que encontrará aqui serão valiosas para você.

Este guia ajudará a planejar sua chegada na Polônia com muito cuidado. Ele 

informará sobre a realidade de vida no país, o custo de vida e ensinará as atividades 

básicas necessárias para poder viver na Polônia. Você poderá verificar 

independentemente o mercado de trabalho e o mercado imobiliário. Você obterá as 

informações necessárias para criar um CV e uma carta de apresentação, durante o 

processo de recrutamento.

Também aprenderá uma maneira de proteger suas finanças contra um infeliz acidente

em um imóvel alugado. Se você quiser visitar a Polônia, pode encontrar as 

informações sobre viajar pelo país. Há muito mais do que isso, certifique-se de ler o 

índice.
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Por onde devo começar?

O mais importante é pensar no que você quer fazer na Polônia. Considere-o 

com base em suas habilidades, paixão, experiência de trabalho, vontade e o que 

você vai fazer.

Também leve em consideração se você gosta do mar ou é mais fã de alpinismo. 

Se nenhum desses dois te fascina, você pode querer considerar uma das 

principais cidades. Comece com isso - localize um lugar para você.

Como pode encontrar um lugar para você na Polônia? Você pode acessar o 

YouTube e inserir o nome de exemplo de grandes cidades que são habitadas por

brasileiros na Polônia, ou você pode usar o Instagram ou o Google Graphics e 

pesquisar por fotos.

Ao determinar a cidade em que gostaria de morar, comece a pesquisar o 

mercado de trabalho como próximo passo. É muito importante porque existem 

grupos específicos de profissões na Polônia. Você só pode fazer esses trabalhos 

em determinadas regiões (por exemplo, construtor naval, mineiro).

Depois de conhecer o mercado de trabalho e escolher uma cidade para você, 

encontre seu novo lar. Leve em consideração fatores como preço e distância do 
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local de trabalho. Observe também os preços de aluguel na área e se há 

engarrafamentos pesados no local de sua escolha durante a hora do rush.

Depois de selecionar esses fatores, você precisará ter em mente quais 

documentos valem a pena levar com você. É possível traduzi-los no Brasil (que 

pode ser um pouco mais barato do que na Polônia). Considere quais 

documentos serão relevantes para você. Vai estudar na Polônia? Talvez 

certificados de um trabalho anterior? Tudo o que pode ser necessário para você 

enquanto mora na Polônia.

Para algumas profissões, você precisará de um certificado de registro criminal 

obtido no Brasil. Pense nesses detalhes quando ainda estiver lá, para não ter que

se apressar mais tarde, quando já estiver no país.

O clima na Polônia varia dependendo das regiões e das estações. Há quatro 

temporadas principais e duas temporadas menores. De qualquer forma, ao fazer 

as malas, leve algo para a estação quente, quando estiver 30 graus, e para o 

inverno, quando estiver -10 graus ou até -15 graus. Esta não é uma regra, pois 

os invernos nos últimos anos não têm sido regulares. No entanto, vale a pena ter

pelo menos um conjunto básico de roupas. Você pode comprar o resto na 

Polônia.

Ao planejar sua rota, verifique como funciona a comunicação e o transporte 

público na Polônia. Em muitas cidades, as regras de uso do transporte público 

diferem umas das outras. Você precisa estar atualizado com a rota estimada, por

exemplo, do aeroporto até a cidade em que deseja morar.
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Sugiro que você também comece a aprender polonês, pelo menos um conjunto 

de palavras básicas. Isso é útil porque o conhecimento da língua inglesa, mesmo

que seja de alto nível, não é uma obrigação para todos os poloneses.

Muitas pessoas que viveram durante a República Popular da Polônia (PRL) não 

aprenderam inglês. As pessoas que experimentaram muitas coisas terríveis dos 

ocupantes de guerra muitas vezes tiveram que aprender alemão ou russo. 

Aconteceu que mesmo a língua polonesa não podia ser usada.

Se você acha que aprender polonês é difícil, não deixe de visitar nosso site e 

aproveitar as aulas e cursos gratuitos que oferecemos. Isso pode ser suficiente 

para você começar. Com o tempo, você terá que decidir por si mesmo se quer 

aprender polonês ou não.

A maioria dos poloneses estão acostumados com o fato de que os estrangeiros 

não conjugam terminações corretamente ou conjugam alguns verbos 

incorretamente. A Polônia é uma segunda casa para muitas pessoas que fogem 

da guerra. Existem vários milhões de habitantes da Ucrânia e da Bielorrússia na

Polônia.

Você pode ter certeza de que todos os residentes da Polônia apreciarão o fato de

você tentar falar polonês. Além disso, os poloneses o ajudarão a formar uma 

frase se você não souber como alterar certas frases. Tenha bom ânimo e lembre-

se que começamos cada mudança e lutamos na nossa cabeça, só então agimos.
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PARTE I. Informações básicas sobre a Polônia
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Capítulo 1. Onde fica a Polônia?

A Polônia está localizada nos hemisférios norte e leste. O país está localizado 

na Europa Central e seus vizinhos incluem países como Alemanha, República 

Tcheca, Eslováquia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia e Rússia. A área total da 

Polônia é de 322.575 km². A Polônia tem uma fronteira estadual total de 3.511 

km, sendo 3.071 km de fronteira terrestre e 440 km de fronteira marítima. No 

entanto, o litoral tem 770 km de extensão.

O território da Polônia se estende desde a costa sul do Mar Báltico até as 

montanhas dos Cárpatos, as montanhas Tatra e os Sudetos. A maior parte está 

localizada na bacia dos rios Vístula e Oder. O centro geométrico da Polônia está

localizado na vila de Piątek (52°04′08″N, 19°28′46″E), 15 km a leste de 

Łęczyca, 19 km ao sul de Kutno e 33 km ao norte de Łódź.
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Capítulo 2. Estações e temperatura

A Polônia está situada em um clima temperado, quente e de transição. As 

estações do ano na Polônia e no Brasil diferem significativamente. Esta é a 

influência do clima temperado. O ano começa no inverno ou no início da 

primavera (dependendo do clima atual). O início da primavera (Przedwiośnie), 

esse tipo incomum de estação, começa quando as temperaturas variam de 0°C a 

5°C. A primavera é o período entre 20 de março e 21 de junho. A temperatura 

durante este período varia de 5°C a 15°C.

A próxima estação do ano é o verão, que começa em 21 de junho e dura até 23 

de setembro. No verão, os termômetros na Polônia indicam uma média de 15°C

a 25°C. Nos últimos anos, as temperaturas subiram para cerca de 40°C (mas 

estes foram dias únicos). Na maioria dos casos está em torno de 25°C a 30°C. A

temperatura varia entre si devido à localização geográfica da Polônia. As 

temperaturas à beira-mar e nas montanhas são ligeiramente diferentes.

O outono dourado polonês começa em 23 de setembro. Este é o período em que

as folhas começam a mudar suas cores para tons mais quentes como amarelo, 

marrom, laranja e todos os tons que acompanham essa paleta de cores. Até 21 

de dezembro, podemos esperar flutuações de temperatura de 15 ° C a 5 ° C.
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Antes do inverno chegar na Polônia, ainda é antes do inverno (Przedzimie). 

Esta é uma época incomum do ano. Caracteriza-se pelo fato de que a 

quantidade de chuvas é muito maior do que nas outras estações do ano. Você 

também pode esperar rajadas de vento. Na maioria dos dias o céu está nublado 

e, portanto, menos raios solares chegam até nós. Muitas vezes, a temperatura 

que sentimos é semelhante à do início da primavera, ou seja, de 5 ° C a 0 ° C. 

Este é o momento perfeito para beber chocolate quente e passar o tempo lendo 

um bom livro, assistindo a um filme ou saindo com os amigos.

A partir de 21 de dezembro, temos o inverno. Este é o momento em que você 

pode não apenas esperar a queda de neve, mas também experimentar o Natal 

mágico nesta bela aura de neve. Prepare, no entanto, um cachecol quentinho, 

gorro e casaco quentinho, pois as temperaturas no inverno chegam a -15°C. Não

se preocupe, estes são apenas períodos selecionados. Na maioria das vezes está 

em torno de -5°C a 0°C.

Você quer saber onde é mais quente no verão e no inverno? A tese de que o 

verão é o mais quente no sul da Polônia é confirmada com mais frequência. O 

verão mais frio é à beira-mar. No entanto, no caso do inverno, a situação é 

exatamente o oposto. É mais quente à beira-mar (o mar emite calor) e nas 

montanhas é mais frio.
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Se você ama o sol, dê uma olhada na lista que preparamos para você. Aqui 

estão as 10 cidades mais ensolaradas da Polônia:

1. Jelenia Góra (178 horas por mês em média)

2. Wrocław (175 horas por mês em média)

3. Zielona Góra (170 horas por mês em média)

4. Opole (168 horas por mês em média)

5. Lublin (164 horas por mês em média)

6. Koszalin (164 horas por mês em média)

7. Łódź (164 horas por mês em média)

8. Poznań (162 horas por mês em média)

9. Szczecin (161 horas por mês em média)

10. Kielce (160 horas por mês em média)

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com



Capítulo 3. Divisão administrativa da Polônia

Qual o tamanho da Polônia? A área do país (312.679 km2) é um pouco maior 

que a do Rio Grande do Sul (281.734 km2). Sendo assim, a Polônia pode ser um

dos estados brasileiros quando se trata de área.

O país é dividido em unidades territoriais chamadas voivodias (Województwa). 

Existem 16 deles e esta divisão foi introduzida em 1999. Cada voivodia é 

dividida em poviats, dos quais existem 308 e 65 cidades com status de poviat na

Polônia. Em seguida, os poviats são divididos em comunas, das quais existem 

2.489.

Cada voivodia tem sua própria cidade de voivodia. É muito importante que 

você se lembre bem do nome da voivodia que irá visitar e onde está localizada a

cidade da voivodia. Na verdade, é o voivode (ou seja, o representante da 

voivodia) que concede uma autorização de trabalho para estrangeiros. Há 

também muitos outros assuntos importantes com os quais você pode ter que 

lidar. Por favor, preste atenção nisso agora. Abaixo vou apresentar-lhe uma lista

de províncias e cidades provinciais.
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 Dolnośląskie (Wrocław)
 kujawsko – pomorskie (cidade provincial Bydgoszcz, sejmik – a prefeitura 

Toruń)
 lubelskie (Lublin)
 lubuskie (cidade provincial Gorzów Wielkopolski, sejmik – a prefeitura 

Zielona Góra)
 łódzkie (Łódź)
 małopolskie (Kraków)
 mazowieckie (Warszawa)
 opolskie (Opole)
 podkarpackie (Rzeszów)
 podlaskie (Białystok)
 pomorskie (Gdańsk)
 śląskie (Katowice)
 świętokrzyskie (Kielce)
 warmińsko-mazurskie (Olsztyn)
 wielkopolskie (Poznań)
 zachodniopomorskie (Szczecin)

Na maioria das voivodias, o sejmik (a prefeitura) está localizada na mesma 

cidade onde reside o voivoda. Talvez você esteja se perguntando o que é a 

voivodia sejmik? A voivodia sejmik é o órgão de decisão e controle da 

voivodia. O mandato do conselho da voivodia é de 5 anos, contados a partir do 

dia das eleições.
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Capítulo 4. Conheça 10 cidades polonesas 
populares que são habitadas por brasileiros

Você certamente está interessado em quais cidades polonesas vivem o maior 

número de brasileiros. Por isso, preparamos para você um ranking de dez 

cidades que se tornaram a nova casa dos brasileiros aqui na Polônia. Talvez seja

útil se você ainda não decidiu em qual cidade quer morar.

Não vamos surpreendê-lo com a informação de que a cidade mais populosa dos 

brasileiros é a capital da Polônia. 13,68% (dados de 27 de janeiro de 2022) de todos 

os brasileiros presentes na Polônia moram em Varsóvia. As próximas cidades são 

Cracóvia 10,73%, Wrocław 5,69%, Poznań 3,01% e Łódź 2,86%. Estas são as 

primeiras 5 cidades escolhidas pelos brasileiros como sua nova moradia.

Estima-se que no momento cerca de 10.000 brasileiros vivam na Polônia. Portanto, é 

fácil calcular que só em Varsóvia há mais de 1.350 pessoas e em Cracóvia mais de 

1.000 pessoas. Wrocław é um novo lar para mais de 500 pessoas e Poznań para cerca 

de 300. Lodz abriga cerca de 250 pessoas. Trate esses dados como uma média, 

porque a situação política e econômica na Polônia é tão dinâmica que pode mudar a 

cada dia.

Se nenhuma das cidades mencionadas acima foi interessante para você, temos 

mais algumas sugestões. A sexta cidade que abriga 2,22% (mais de 200 
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pessoas) é Gdańsk. Cerca de 1,61% (ou seja, mais de 150 brasileiros) vivem 

em Katowice. Cerca de 1,55% (cerca de 150 pessoas) dos brasileiros vivem na 

fronteira alemã na cidade de Szczecin. Cerca de 100 brasileiros vivem em 

Gdynia 1,03% e Częstochowa 1,00%.

Nos capítulos seguintes você receberá ferramentas e todas as informações necessárias

para poder calcular o custo de vida estimado nas cidades acima mencionadas. Além 

disso, você poderá navegar no mercado de trabalho e fazer sua própria escolha. 

Esperamos que uma das cidades acima seja sua nova casa no futuro.

Ao final deste capítulo, apresentaremos uma lista simples das províncias nas quais as 

cidades acima mencionadas estão localizadas. Graças a isso, será mais fácil planejar 

todos os detalhes da sua chegada à Polônia.

A capital da Polônia, Varsóvia, está localizada na voivodia de Mazowieckie. 

Cracóvia está localizada na voivodia de Małopolskie e Wrocław na voivodia de 

Dolnośląskie. Poznań está localizada na voivodia da (Wielkopolskie) Grande 

Polônia e Łódź na voivodia de Łódzkie.

As cidades de Gdańsk e Gdynia estão localizadas à beira-mar, na voivodia da 

Pomerânia. Szczecin também está localizado à beira-mar, na voivodia da Pomerânia 

Ocidental (Zachodnio-Pomorski). Nas províncias costeiras se pode encontrar 

emprego e trabalhar com a pesca e nos navios. Katowice e Częstochowa estão 

localizadas na voivodia de Śląskie. É uma área com muitas siderúrgicas, minas e 

outras grandes fábricas. Abordaremos o tema sobre emprego na segunda parte deste 

guia.
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Capítulo 5. Dias não úteis e feriados na 
Polônia

Você está planejando viver em um país que é novo para você. Então você deve 

descobrir sobre tradições e feriados. Os feriados celebrados na Polônia não 

diferem muito dos celebrados no Brasil.

Alguns deles diferem apenas nas datas. O Dia dos Namorados (Walentynki) na 

Polônia é comemorado em 14 de fevereiro, o Dia das Crianças em 1 de junho. 

26 de maio é o Dia das Mães e 23 de junho o Dia dos Pais. O Dia da Vovó é 

comemorado em 21 de janeiro e o Dia do Vovô, no dia seguinte, em 22 de 

janeiro.

Os dias mencionados acima não são feriados. Então, vamos focar no que é 

importante, que são os dias de folga:

1 de janeiro – Ano Novo

6 de janeiro – Epifania

17 de abril – Páscoa (a data deste feriado muda a cada ano)

18 de abril – Segunda-feira de Páscoa (a data deste feriado muda a cada ano)
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1 de maio – Dia do Trabalho

3 de maio – Dia da Constituição

5 de junho – Pentecostes

16 de junho – Dia do Corpus de Christi

15 de agosto – Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria

1 de novembro – Dia de Todos os Santos

11 de novembro – Dia da Independência Nacional da Polônia

25 de dezembro – Natal

26 de dezembro – O segundo dia do Natal

Além disso, 24 de dezembro é um dia útil geralmente até às 13h30. No entanto, 

no dia 31 de dezembro, o trabalho é feito até por volta das 19h, horário 

máximo, mas não regulamentado por lei. Esta é a boa vontade dos 

empregadores e o acordo com os sindicatos.
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Capítulo 6. Custo de vida na Polônia

Uma das atividades mais importantes que devem ser feitas antes de vir para a 

Polônia é estimar o custo de vida, há muitos fatores a considerar. Nesta parte do

guia, estimaremos o custo de um apartamento localizado em Cracóvia. Os 

custos mais específicos de cada fator serão apresentados em capítulos 

posteriores deste guia.

O que incluímos no custo de vida?

1. Refeições (caseiras)

2. Taxa para alugar um apartamento

3. Taxa de aluguel para administração

4. A cobrança pela água utilizada

5. Taxa de eletricidade

6. Taxa de consumo de gás (se você for usá-lo)

7. Custos de deslocamento para emprego (bilhetes ou combustível para o carro)

8. Lazer, sair com amigos e excursões

9. Taxa de aquecimento (geralmente incluída na taxa administrativa)

10. Taxa de Internet e TV (se você quiser contratá-lo adicionalmente ao seu 

apartamento)

11. Babá
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Agora vamos tentar estimar os custos com base na lista de verificação. Para o 

nosso exemplo, suponha que calculemos o custo de vida de uma família com 

dois filhos em idade escolar. Também será um diagrama a partir do qual você 

poderá criar suas próprias estimativas. Mais adiante neste guia, você terá mais 

informações e ferramentas. Atalhos úteis no índice o ajudarão nessa tarefa.

1. Refeições (caseiras)

A base da vida fora do apartamento é comer. Para o nosso exemplo, vamos criar

um esquema simples onde as refeições são preparadas em casa. O custo médio 

das compras diárias é cerca de 50 zł. Durante o mês é 1 500 zł. Se você planeja 

sair para um restaurante ou pedir comida em casa, esse valor será maior.

2. Taxa para alugar um apartamento

O apartamento que escolhemos custa 1 900 zł. O proprietário enfatizou no 

anúncio que o preço era negociável. Então vamos supor que conseguimos 

negociar uma redução de preço de 100 zł, o que atualmente nos dá o valor de 1 

800 zł. O apartamento não está localizado no centro da cidade, é um bairro na 

periferia. Você deve se lembrar que quase todos eles exigem um depósito 

mensal no valor de um mês de aluguel. O depósito é devolvido após o aluguel 

do apartamento.
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3. Taxa de aluguel para administração

Além da taxa fixa, lemos no anúncio que você tem que pagar o aluguel à 

administração do prédio. O valor do aluguel é de 450 zł por mês. Muitas vezes, 

algumas taxas estão incluídas nesse valor. Pode ser uma taxa de esgoto e uma 

taxa de descarte de lixo.

4. A cobrança pela água utilizada

Em nosso anúncio, lemos que a taxa de água está inclusa no preço do aluguel 

administrativo. Claro, você tem que entender que isso é uma estimativa. Se 

você usar mais água do que a administração supõe, você terá que pagar mais. Se

menos, ele será devolvido a você no final do ano. Pode acontecer que em um 

mês a quantidade de consumo de água seja maior. A diferença será então 

deduzida do excedente anterior. Certifique-se de perguntar à pessoa que aluga o

apartamento qual a quantidade de consumo de água relacionada ao valor do 

aluguel administrativo. Pergunte também se no final do ano ou no final do 

período de locação, o excedente é devolvido.

5. Taxa de eletricidade

Os preços da eletricidade são uma questão individual. Pode-se supor que, para o

nosso exemplo, o custo de uma conta de energia elétrica para uma família de 4 

pessoas seja cerca de 300 zł por mês. O preço inclui um forno com eletricidade, 

geladeira, máquina de lavar, TV, radio e computador. Além disso, outros 

pequenos dispositivos, como carregador de telefone e iluminação.
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6. Taxa de consumo de gás (se você for usá-lo)

Você pode se deparar com apartamentos que abriram mão do gás e só usam 

eletricidade. Fogões de indução são bastante populares na Polônia - 

especialmente em apartamentos de estudantes. Você pode encontrar um 

apartamento que não tem gás. Suponha que o fogão consuma gás em nosso 

exemplo. O custo médio é de cerca de 150 zł por mês. Se você usar um cilindro 

de gás conectado a um fogão a gás, o custo mensal será de cerca de 90 zł.

7. Custos de deslocamento para emprego (bilhetes ou combustível para o 

carro)

O preço da gasolina na Polônia, na era da inflação, chega a 6 zł por litro. Muitas

vezes, o deslocamento para o trabalho é realizado por meio de transporte 

público. As grandes cidades têm a opção de comprar passagens metropolitanas 

ou cartões da cidade. Esse cartão pode permitir o transporte em ônibus urbanos, 

bondes, trólebus (ônibus elétrico), trem suburbano e metrô.

O preço médio de um bilhete de adulto para um pacote mensal de transporte é 

de 180 zł. Para uma criança em idade escolar, geralmente é metade desse preço,

ou seja, 90 zł. Existem várias cidades na Polônia que introduziram o uso 

gratuito de transporte público por crianças que frequentam a escola. Se 

deduzirmos esses dois ingressos e presumirmos que um dos membros da 

família precisa desse bilhete, o custo do deslocamento para o trabalho será de 

180 zł.
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8. Lazer, sair com amigos e excursões

Bem, aqui o ponto é bastante discutível, pois há pessoas que não saem com os 

amigos. Então, temos que criar algumas variantes. Escolha aquele que combina 

com você. Em média, sair com a família para a cidade custa de 100 zł a 150 zł 

para um almoço com sobremesa. Quando se trata de viajar com a família, o 

valor é semelhante, de 100 zł a 150 zł. Ir a uma boate custa de 50 zł a 100 zł.

Um bilhete de cinema custa cerca de 35 zł para um adulto e metade do preço 

para uma criança. No caso de ir ao teatro, o preço pode chegar a 150 zł por 

pessoa. A entrada para a piscina custa 20 zł para um adulto e metade desse 

valor para uma criança. O preço médio de uma academia é de cerca de 119 zł 

por mês. Você pode encontrar opções de preços mais baratas que dependem da 

frequência de entrada nas academias. Você também pode fazer atividades 

físicas gratuitamente. Tudo depende da sua criatividade e da sua capacidade de 

procurar oportunidades.

9. Taxa de aquecimento (geralmente incluída na taxa administrativa)

A taxa para aquecimento da casa e água quente na casa (se você não tiver um 

aquecedor elétrico ou a gás) varia de 100 zł a 150 zł. Tudo depende da área da 

casa e de quanto você quer que seu radiador aqueça. Você mesmo pode definir 

quanto aquecer seu radiador. Esse valor geralmente é incluído no outono, pré-

inverno, inverno e início da primavera.
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10. Taxa de Internet e TV (se você quiser contratá-lo adicionalmente ao seu

apartamento)

Além da água, o preço da internet e da TV também está incluso no aluguel 

administrativo. É um valor fixo e, ao contrário da cobrança de água, não é um 

pré-pagamento (pagamento antecipado). Se não estiver incluso no aluguel do 

seu apartamento, o valor da internet básica ilimitada é cerca de 39 zł por mês. 

No entanto, você deve levar em consideração que o contrato deve ser por um 

período mais longo (6 meses, 9 meses, um ano).

11. Babá

Para ser completamente honesto, pode haver momentos em que seus filhos 

precisem de cuidados extras. Se ambos estiverem no trabalho, uma babá pode 

prestar esse cuidado. O custo de uma hora de trabalho de uma babá na Polônia 

varia de 20 zł a 40 zł.

Não escrevemos aqui sobre compras em shoppings, porque é um assunto 

individual. Também não podemos estimar esses preços para que sejam precisos 

nesta publicação. Portanto, não vamos tocar neste assunto.

Tendo em mente o esquema acima, em breve você tentará planejar seus custos 

de vida na Polônia. Nos capítulos seguintes, fornecemos ferramentas úteis e 

sites que o ajudarão com isso.
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Ao contar suas possibilidades financeiras, lembre-se de levar em consideração o

valor líquido do seu salário, não o valor bruto. Desejo-lhe que a diferença seja 

sempre com resultado positivo.

ps. Sabemos que agora um grande número de pessoas trabalham remotamente. 

Leve a dedução dos custos de viagem para o seu local de trabalho como uma 

boa adição :-)
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Capítulo 7. Sistema político e informações 
diplomáticas

Para entender bem um país, você precisa saber que tipo de sistema político está 

em vigor. Neste capítulo, você aprenderá o básico de questões puramente 

políticas. Será um capítulo curto, mas bastante importante, se você planeja 

morar na Polônia por muito tempo.

O sistema político da Terceira República da Polônia consiste em organizações 

estatais especificadas na Constituição da República da Polônia. Cada 

organização está contida em uma estrutura estritamente definida. A constituição

foi adotada pela Assembleia Nacional em 2 de abril de 1997. As disposições da 

constituição definem a posição em relação ao tipo de sistema político na 

Polônia. De acordo com as disposições da Constituição, a Polônia é uma 

República Parlamentar, é uma nação independente, soberana e democrática.

Na Polônia, existe uma divisão tripartida de poderes, o Estado de direito, o 

pluralismo, a economia social de mercado e a dignidade inerente ao ser 

humano. A Polônia também é referida como um estado unitário, ou seja, 

internamente uniforme em sua estrutura. De acordo com a terceira divisão, o 

poder é exercido por:
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1. Legislativo

 Prefeitura

 Senado

2. Executivo

 Conselho de Ministros

 Presidente

3. Judicial

 Suprema Corte

 Tribunais

Finalmente, vamos mencionar uma coisa bastante importante. 1994 foi um ano 

bastante importante na política polonesa. Foi o ano em que começaram os 

preparativos para a adesão às estruturas da União Europeia. Após 10 anos de 

preparativos, em 2004, a Polônia tornou-se oficialmente membro da União 

Européia.
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Capítulo 8. A Embaixada do Brasil na Polônia 
e importantes instituições da administração 
pública que você precisa conhecer

O atual embaixador do Brasil na República da Polônia é Hadil da Rocha 

Vianna. A Embaixada da República Federativa do Brasil está localizada em 

Varsóvia, veja abaixo o endereço.

Endereço postal:

ul. Bajońska 15,

03-963 Warszawa

Telefon: +48 22 617 48 00

Site oficial da Embaixada: http://varsovia.itamaraty.gov.br/pt-br/

Informações de Contato: http://varsovia.itamaraty.gov.br/pt-br/contato.xml

Horário de funcionamento da Embaixada: das 09:00 às 16:00 (segunda a 
sexta-feira)

Tel (48) 22 617 4800
Fax (48) 22 617 8689
e-mail: brasemb.varsovia@itamaraty.gov.br
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Gabinete do Embaixador:

Tel: (48) 22 617-7177

Setor Consular:
Horário de atendimento: 9.30 - 12.30
e-mail: consular.varsovia@itamaraty.gov.br

Setor Comercial:
e-mail: secom.varsovia@itamaraty.gov.br

Setor Cultural:
e-mail: cultural.varsovia@itamaraty.gov.br

Abaixo estão algumas instituições e fundações importantes que podem ser úteis 

para você na Polônia.

Site da República da Polônia: https://www.gov.pl/

Escritório para Estrangeiros: https://udsc.prowly.com/

Fundação da Somália: https://fds.org.pl/

Fundação da Liberdade: https://www.fundacjadlawolnosci.org/

Fundação de Direitos Humanos de Helsinque: https://www.hfhr.pl/
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Bônus. Multas penais na Polônia - Como 
evitá-las?

Quando chegamos a um país estrangeiro, muitas vezes pensamos de forma 

diferente do que o nosso povo nativo. Não vamos entrar em detalhes legais 

muito profundamente. Neste capítulo, você conhecerá as 13 situações mais 

comuns que podem deixar você com um pouco menos de dinheiro na carteira. 

Não queremos que você perca dinheiro por causa dos mandatos na Polônia, por 

isso preparamos este capítulo.

1. Devido aos novos regulamentos na Polônia, numa faixa de pedestres a 

prioridade é dada à pessoa e não ao condutor do veículo. Por não parar em 

frente a uma faixa de pedestres, você pode receber uma multa de 1 500 zł.

2. No caso dos pedestres, muitas mudanças também foram feitas. Você pode ser

multado por tentar forçar um veículo a parar antes de uma faixa de pedestres. 

Uma pessoa que atravessa as ruas no último momento pode enfrentar uma 

multa de até 200 zł. Não atravesse de última hora!

3. Atravessando uma faixa de pedestres com o telefone na mão. Ao ler essa 

regra, você pode se surpreender no início. Mas o número de pessoas que 

morrem em uma faixa de pedestres com um telefone na mão é enorme. Trata-se 
   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com



principalmente de pessoas que não olham para os lados antes de entrar na faixa 

de pedestres e olham para a tela do telefone. A penalidade para esta ofensa é 

300 zł.

4. Atravessando um cruzamento ferroviário, quando a barreira é baixada 

(quando se espera que um trem passe). Se você cruzar a barreira da ferrovia, 

está ameaçado com uma multa de até 2 000 zł.

5. A partir de 2022, muitas mudanças foram feitas no valor das multas para os 

motoristas. A maioria delas está relacionada ao excesso de velocidade por parte 

do motorista. Por exemplo, por exceder a velocidade permitida de até 10 km/h, 

você pode ser multado em 50 zł. Em outros casos, será: 11 km/h – 15 km/h 

(100 zł); 16 km/h – 20 km/h (200 zł); 21 km/h – 25 km/h (300 zł); 26 km/h – 

30 km/h (400 zł); 31 km/h – 40 km/h (800 zł ou 1 600 zł se você fez isso de 

novo); 41 km/h – 50 km/h (1 000 zł ou 2 000 zł se você fez isso de novo 51 

km/h – 60 km/h (1 500 zł ou 3 000 zł se você fez isso de novo); 61 km/h – 70 

km/h (2 000 zł ou 4 000 zł se você fez isso de novo); mais de 70 km/h (2 500 

zł ou 5 000 zł se você fez isso de novo). Se ultrapassar a velocidade em 51 

km/h, pode perder a carta de condução durante 6 meses.

6. Se você não tiver um extintor de incêndio em seu carro, poderá ser multado de 20 

zł a 500 zł. A mesma situação pode acontecer com você quando seu extintor não é 

mais válido (verifique a data de validade no extintor).

7. Pela falta de um colete refletivo, você pode ser multado em até 500 zł. Trata-se de 

uma situação em que seu carro quebrou e você está fora da cidade e precisa deixar o 

carro.
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8. Continuando a situação de emergência acima na estrada, pela falta de um 

triângulo de advertência no carro, você pode receber uma multa de 20 zł a 500 

zł. Você pode ser multado em 150 zł por não usar este triângulo em caso de 

acidente ou quebra do carro.

9. Talvez isso seja óbvio, mas vale a pena lembra: conduzir um veículo sem os 

documentos necessários pode cobrar uma multa de 50 zł.

10. Dirigir um carro em um sinal vermelho é punível na Polônia uma multa de 

300 zł a 500 zł. Ao atravessar a faixa de pedestres em uma luz vermelha, a 

multa será de 100 zł.

11. Na Polônia, é obrigatório o uso de cinto de segurança no carro. O não 

cumprimento desta disposição é punível com uma multa de 100 zł. Obviamente,

isso se aplica a cada pessoa separadamente, portanto, no caso de 5 pessoas, o 

valor é de 500 zł. Também está relacionado ao transporte adequado da criança 

no carro com cadeiras especiais para crianças. Se você não tiver uma, poderá 

ser multado em 300 zł por cada criança.

12. Segurar um telefone celular ou um microfone de um fone de ouvido 

enquanto dirige é proibido. Na Polônia, pode utilizar um conjunto de 

altofalantes para os condutores, que permite ao condutor fazer uma chamada 

telefónica sem ter de segurar o celular. A multa por quebrar esta lei é de 500 zł.

13. Finalmente, vale a pena mencionar que andar de bicicleta ou scooter elétrica

na calçada, quando há uma ciclovia ao lado, pode resultar em uma multa de 50 

zł. Ao dirigir na rua, lembre-se de ter luzes de bicicleta na frente e atrás e ter 

elementos refletivos.
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PARTE II. Trabalhar na Polônia

https://pixabay.com/photos/building-construction-site-to-build-1510561/

Pixabay / 652234
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Capítulo 9.  Salário mínimo na Polônia

Desde 2018, o salário mínimo na Polônia vem aumentando a cada ano. Em 

2022, o salário mínimo aumentou em 210 zł. Um funcionário em tempo integral

em 2021 teve que receber um salário bruto de pelo menos 2 800 zł. A partir de 

1 de janeiro de 2022, cada funcionário deve receber pelo menos o valor bruto de

3 010 zł. A taxa de câmbio média do Real Brasileiro (BRL) para Zloty Polonês 

(PLN) no início de 2022 é de R$ 1 = 0,75 zł. Convertendo o salário mínimo 

para o Real Brasileiro, obtemos  o valor bruto de R$ 3.996,84.

O salário  em 2022 deve ser de pelo menos 19,70 zł bruto por hora de 

trabalho. Se você receber uma oferta de emprego pelo salário mínimo na 

Polônia, quanto dinheiro você receberá em sua conta bancária? Após deduzir 

todos os impostos, o valor líquido que você verá em sua conta será de 2 209,56 

zł. No capítulo anterior, contamos o custo de vida. Agora você tem uma 

imagem de qual é a realidade no mercado polonês. Se ambos trabalharem pelo 

menor salário, seu orçamento mensal será de 4 419,12 zł.

Na Polônia, o salário mínimo é um tema um tanto problemático. Isso se deve às

várias concessões que estão em vigor no país. Se o trabalhador for contratado 

por contrato de mandato e frequentar a escola ou os estudos, está isento do 

pagamento do seguro de saúde. O aluno está segurado dentro de sua escola, 
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então ele ou ela não precisa pagar novamente. Além disso, todas as pessoas com

menos de 26 anos estão completamente isentas de imposto de renda. Na prática,

um estudante de 25 anos recebe integralmente o salário bruto.

Se você estiver empregado na Polônia e ganhar pelo menos o salário mínimo, se

aceitar um trabalho adicional, também receberá um isenção. Para saber mais 

sobre subsídios e ganhos na Polônia, entre em contato com um consultor fiscal.
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Capítulo 10. Profissões populares na Polônia

Neste capítulo, você conhecerá as perspectivas do mercado de trabalho para 

2022 na Polônia. Compilamos uma lista de 17 profissões populares no país. Se 

você encontrar sua profissão aqui, pode se considerar uma pessoa de sorte. 

Claro, se sua especialização não estava nesta lista, isso não significa que não 

haja necessidade de outras profissões. Há muitas outras profissões com falta de 

pessoal. Exemplos incluem profissões como garçonete, assistente de loja ou 

assistente de cozinha em um restaurante. Vamos nos concentrar aqui em 

profissões bem remuneradas e aquelas em que é fácil encontrar emprego.

1. Especialista em TI / Programador / Administrador de banco de dados

O mundo moderno já mudou tanto que o uso de aplicativos instalados em 

celulares se tornou algo comum para nós. Pesquisar informações em sites, pedir

comida online e fazer pedidos em lojas online - isso já é a norma para nós.

A demanda por pessoas que desenvolvem e cuidam da segurança dos dados que

são processados em cada um desses aplicativos é enorme. O mercado não 

consegue atender às suas necessidades. O número de especialistas em TI 

necessários na Polônia é enorme. O rápido desenvolvimento desta indústria é 
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para você uma garantia total de trabalho bem remunerado no país. Muitas vezes

pode ser um trabalho remoto.

2. Biotecnólogo

Uma das profissões em desenvolvimento na Polônia. É uma profissão bastante 

popular na Europa Ocidental. Em breve será uma das profissões dominantes à 

medida que a quantidade de pesquisas sobre o desenvolvimento da medicina, 

farmacologia e proteção ambiental continua a aumentar.

A concorrência nesta profissão não é grande, pois ainda não há um grande 

número de trabalhadores qualificados neste segmento. Os ganhos são altos 

porque o trabalhador é reconhecido como um nicho, o que significa que ele é 

mais valorizado no mercado de trabalho. Um biotecnólogo desenvolve novas 

tecnologias que mudam significativamente o mercado e as oportunidades em 

vários setores. Trabalha principalmente com substâncias orgânicas, então é uma

gama muito ampla de possibilidades para pessoas criativas.

3. Trabalhador de logística

Centros de distribuição e armazéns logísticos na indústria FMCG (mercado de 

mercearia) e na indústria HoReCa (Hotéis, Restaurantes, Catering) estão em 

constante crescimento. No momento, a demanda por trabalhadores logísticos 

qualificados é enorme.

Os empregadores estão até dispostos a contratar um trabalhador não qualificado

com um contrato de 7 meses e enviá-lo para o treinamento necessário. Eles 
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estão dispostos a pagar-lhes quantias muito maiores do que poderiam ser 

obtidas trabalhando como trabalhador regular de armazém. É também um cargo

que tem maior responsabilidade pelos processos logísticos, supervisão e 

planejamento de transporte e entrega.

Em breve se desenvolverá uma nova profissão que podemos chamar de 

Planejador de Armazém. Esses serão funcionários que se concentrarão apenas 

nas atividades de planejamento e no trabalho no armazém. Eles também lidarão 

com o design espacial das mercadorias no armazém e seu caminho do produtor 

ao cliente.

4. Médico / Enfermeiro / Trabalhador de serviços médicos

Na Polônia, estamos nos aproximando do momento em que o boom 

demográfico começa a deslocar o mercado. Isso significa que o período em que 

os baby boomers estão se aposentando está apenas começando. O número de 

empregos está aumentando constantemente, e é por isso que a demanda por 

funcionários na indústria médica está começando a crescer. Eles não são apenas

médicos e enfermeiros em hospitais e clínicas. Eles também são funcionários de

um lar de idosos e outras instalações médicas. Atualmente, há um 

desenvolvimento muito forte na medicina estética na Polônia. Junto com o 

aumento da atividade física, a demanda por fisioterapeutas e massoterapeutas 

também continua aumentando.
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5. Treinador pessoal / Nutricionista

As pessoas compreendem cada vez mais a necessidade de uma alimentação 

saudável. Muitas pessoas não têm ideia do que comer e em que quantidades. É 

uma profissão com grandes oportunidades de desenvolvimento. Se você é uma 

pessoa criativa, pode fazê-lo sem grandes problemas. Basta usar as mídias 

sociais para começar a se promover e começar a construir sua comunidade 

comprometida.

6. Especialista financeiro / Consultor de finanças pessoais

No mundo de hoje, os pagamentos com cartão de crédito deixaram muitas 

pessoas incapazes de controlar suas despesas. Há também pessoas que caíram 

em uma espiral de dívidas e não conseguem lidar com isso. Outros que se 

beneficiaram e querem começar a investir seu dinheiro e precisam de ajuda. As 

oportunidades que se abrem para pessoas proficientes no mundo das finanças 

garantem oportunidades de desenvolvimento permanente na Polônia. Se você 

tiver as habilidades e conhecimentos apropriados na área bancária, no setor de 

investimentos e no setor financeiro, você se encontrará perfeitamente no 

mercado de trabalho polonês.

7. Analista de Big Data

Você já se perguntou o que o Facebook ou o Google fazem com os dados que 

coletam? Cada vez que você compartilhar uma postagem, deixar um comentário

ou clicar no emoticon de reação "Gostei!" faz com que a quantidade de dados 
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aumente constantemente. Todas as grandes empresas querem saber o que seus 

usuários estão fazendo no site. Onde e como eles navegam em outros sites e o 

que os interessa. O trabalho do Big Data Analyst é um bom trabalho para 

pessoas que gostam de economia, matemática, estatística e análise. Você gosta 

de analisar gráficos  e números? Este trabalho é para você!

8. Designer gráfico

A Polônia não é a única em que há uma grande demanda por computação 

gráfica. A demanda por computação gráfica está aumentando em todo o mundo.

Se você é uma pessoa criativa e tem senso de estética, o trabalho espera por 

você na Polônia. Muitas vezes será um trabalho remoto.

9. Cozinheiro / Chefe de cozinha

Uma das profissões mais procuradas na Polônia. Isso ocorre porque um grande 

número de poloneses mudou de indústria ou trabalha fora do país, que foram 

influenciados pela tendência de emigração para a Inglaterra por volta de 2008. 

Aproximadamente 2 a 3 milhões de poloneses deixaram de trabalhar na Polônia

após a crise bancária. Você pode encontrar emprego tanto à beira-mar quanto 

nas montanhas., casual e sazonal. Depende do que você vai escolher. Você pode

encontrar um emprego em um restaurante, hotel ou pequeno bistrô.

10. Contadores

Contadores independentes são mais necessários. Se você tem conhecimento na 

área de contabilidade e informática, também encontrará trabalho remoto. É uma
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das profissões mais necessárias na Polônia. É um emprego muito estável. A 

flexibilidade desta profissão poupa-lhe tempo de deslocação para o trabalho. 

Você também terá um padrão de trabalho bastante repetitivo. Este trabalho será 

um pouco difícil para você no início por causa do idioma envolvido. Com o 

tempo, quando você dominar o idioma polonês, se tornará um trabalho muito 

fácil.

11. Gestor de projetos

Você pode assumir a responsabilidade pela equipe, marketing e supervisão do 

trabalho de sua equipe? Você é responsável o suficiente para delegar tarefas às 

pessoas certas e consegue motivar sua equipe? Se você sabe estimar custos de 

mão de obra, custos de produção ou outros custos relacionados à 

implementação de tarefas específicas, deve se interessar por essa posição.

É um cargo de desenvolvimento na Polônia. Você pode se tornar um dos 

melhores, tudo o que você precisa fazer é conscientizar criativamente a empresa

de por que eles devem contratá-lo. A melhor maneira é "virar Gato com o 

rabo". Basta escrever para a empresa e fazê-los perceber o quanto estão 

perdendo porque ainda não lhe ofereceram um emprego. Seja direto e 

persuasivo sobre isso. Afinal, é assim que um Gerente de Projetos eficaz deve 

ser.

12. Gerente de marcas

Você não gosta de gerenciar a equipe e as tarefas de toda a equipe? Você só 

pode se concentrar na promoção de produtos específicos, relações públicas e 
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marcas. Trazer novos produtos ao mercado não é uma tarefa fácil, mas é bem 

remunerada. Se você é bom nisso e tem experiência, esta nova profissão no 

mercado de trabalho polonês certamente será um ótimo trabalho para você.

13. Engenheiro de Qualidade

Você presta atenção aos detalhes? Planejar a produção e cuidar da qualidade 

dos produtos manufaturados é uma ocupação que exige atenção e 

responsabilidade. Embora seja uma profissão bastante popular na Polônia, há 

necessidade de candidatos adequados para essa posição. Os clientes querem 

produtos e serviços da mais alta qualidade. Muitas vezes, uma pequena 

mudança pode fazer com que os níveis de satisfação do cliente aumentem 

significativamente. Você sabe o que é esse pequeno elemento? Se assim for, 

você definitivamente encontrará um emprego nesta profissão na Polônia.

14. Trabalhador do armazém

Além dos funcionários de logística, muitas vezes há a necessidade de 

funcionários que realizam tarefas menos exigente. Trabalhador de recebimento 

de mercadorias, funcionário do departamento de separação de mercadorias. Um 

funcionário que lida com a emissão de mercadorias. Estas são todas as tarefas e 

posições para as quais há uma enorme demanda. A tendência de vendas pela 

Internet na Polônia está crescendo fortemente, o que apenas impulsiona a 

demanda por trabalhadores de armazém.
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15. Motorista

Qual é essa profissão? Motoristas de caminhão, motoristas de ônibus e 

motoristas de ambulância de hospital, fornecedor de encomendas e fornecedor 

de pequenas compras. Ainda há demanda por motoristas, então se você gosta de

dirigir, essa profissão também será para você. Se você tiver uma carteira de 

motorista brasileira, terá que passar no teste teórico na Polônia para obter uma 

carteira de motorista polonesa e trabalhar como motorista.

16. Representante de vendas

Você pode construir um relacionamento com seu cliente? Você gosta de 

conhecer novas pessoas e sabe polonês? Se você sabe como vender, pode tentar 

ser um representante de vendas na Polônia. A demanda é e vai continuar, 

porque o mercado de trabalho polonês entende a necessidade de vender 

construindo relacionamentos com os clientes e a necessidade de buscar novos 

clientes.

17. Equipe de atendimento ao consumidor / Funcionário de suporte ao 

cliente

Se você está procurando um trabalho remoto e tem paciência suficiente com as 

pessoas, pode estar interessado na posição de funcionário de Atendimento ao Cliente 

ou de Suporte ao Cliente. Ambas as posições são muito semelhantes entre si. O 

primeiro mencionado foca em pessoas que estão se tornando nossos clientes. A 

segunda é para pessoas que já são nossos clientes e precisam de apoio no âmbito dos 
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serviços que prestamos. A língua polonesa é essencial aqui, a língua inglesa não é 

uma substituta e não é suficiente para esta posição.

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com



Capítulo 11. Quanto você pode ganhar na 
Polônia?

No capítulo anterior, descrevemos as profissões que estão em grande demanda. 

Agora vamos criar uma lista que pode ser bem parecida com a anterior. No 

entanto, nesta parte de nossa publicação, focaremos nos ganhos. Será uma 

compilação que o ajudará a tornar realidade sua ideia do mercado de trabalho na

Polônia. Tentaremos transmitir a imagem mais realista do que você pode 

encontrar lá.

1. Gestores de fundos (instituições financeiras) – 30 000 zł

No início, uma notícia muito boa para as pessoas que trabalham no setor 

financeiro. Se você é uma das pessoas que possui uma licença de consultor de 

investimentos, pode ganhar até 30 000 zł por mês. As licenças que 

mencionamos são concedidas pela Autoridade de Supervisão Financeira Polaca 

(Komisja Nadzoru Finansowego) que é uma confirmação de suas qualificações. 

Vale a pena fazer o exame e obter esse certificado, porque é um documento 

honrado em muitos lugares no país.
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2. Atuário líder na indústria – 24 000 zł

Um atuário é uma pessoa que avalia o risco e o valor dos projetos. Ele lida com 

tarefas muito responsáveis, que muitas vezes exigem certificação de 

competências com ensino superior. Como atuário, você pode ganhar até 24 000 

zł por mês. Esta é uma posição que pertence às profissões de confiança pública. 

Esta posição está sujeita a regulamentos legais especiais.

3. Advogado sênior no escritório de advocacia – 20 000 zł

O setor de advocacia na Polônia e em todo o mundo permite que você ganhe 

muito dinheiro, principalmente trabalhando para grandes corporações. Um 

advogado sênior é uma profissão lucrativa e pode ganhar cerca de 20 000 zł por 

mês. Nesse setor, você também pode ganhar muito mais dinheiro, por exemplo, 

como sócio de um escritório de advocacia. Esta é outra posição bem 

remunerada que exige um certificado de graduação e, neste caso, geralmente 

vários anos de experiência em uma posição semelhante.

4. Parceiro de negócios na indústria de TI – 20 000 zł

Uma pessoa nessa posição pode contar com ganhos de 20 000 zł por mês. Os 

deveres de tal funcionário são manter relações com o cliente de negócios e o 

departamento de TI da empresa. Pessoas que anteriormente trabalharam como 

programadores ou analistas de negócios têm as melhores chances de conseguir 

um emprego nessa posição.
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5. Consultor estratégico de clientes no banco – 18 000 zł

Você conhece as negociações comerciais? Você pode prever os próximos 

movimentos de seus clientes e aconselhá-los sobre serviços bancários e 

financeiros? Nesse caso, você pode ganhar até 18 000 zł por mês como 

consultor de um cliente estratégico no setor bancário. Para trabalhar nesta 

posição, você precisa de uma formação universitária específica. A confirmação 

de suas competências pela experiência profissional adquirida nesta posição será 

bem-vinda.

6. Contador chefe – 17 000 zł

No capítulo anterior, mencionamos que há uma grande demanda por contadores

e peritos contábeis. Se você tiver experiência e puder provar, poderá ser 

promovido ao cargo de contador chefe. Junto com a promoção, você receberá 

um aumento no salário, que pode chegar a até 17 000 zł por mês. Para obter tal 

posição, você deve levar em consideração a necessidade de aprimorar 

constantemente suas competências por meio de cursos e treinamentos regulares.

7. Conselheiro médico – 17 000 zł

Quem é um consultor médico? Uma pessoa que introduz produtos médicos 

inovadores no mercado. Ele analisa tendências, busca oportunidades e 

inspirações e apoia empresas no desenvolvimento de novas estratégias de 

vendas. Uma pessoa nesta posição deve ter um doutor em ciências médicas.
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8. Especialista em cibersegurança – 17 000 zł

Juntamente com o aumento das transações online, a demanda por funcionários 

de proteção de dados aumentou. É apenas uma das partes mencionadas do setor 

da economia que o trabalho como especialista em segurança cibernética diz 

respeito. Se você tem habilidades de pensamento analítico, pode prever o 

movimento de um hacker em potencial e tem a capacidade de preparar 

relatórios, talvez tenha interesse nesta área. A habilidade de conversação 

comunicativa em inglês será essencial aqui. Um funcionário nesta posição pode 

ganhar até 17 000 zł.

9. Projetista de sistemas de TI – 16 270 zł

Um designer de sistemas de TI, também conhecido como Arquiteto de Sistemas

de TI, lida com dois ramos de negócios. Essa é a pessoa que projeta e gerencia 

os assuntos de TI e os combina com informações essenciais de negócios. Graças

às pessoas empregadas nesta posição, são criados modelos de negócios como 

Google, Instagram ou YouTube. A programação, o conhecimento das mais 

recentes tecnologias e o uso de ferramentas de design e gerenciamento de 

projetos são habilidades muito valiosas aqui. Com essas habilidades, você pode 

ganhar 16 270 zł.

Todos os valores acima são valores brutos e são tetos de ganhos. Se você não for um 

dos melhores, poderá obter um valor menor do que o que escrevemos aqui. Queremos

mostrar a você quanto ganham os melhores, porque desejamos que você seja o 

melhor. Mais adiante nesta publicação, forneceremos ferramentas que lhe permitirão 

pesquisar o mercado de trabalho por conta própria.
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Capítulo 12. Tipos de contratos e 
informações sobre emprego

Existem três tipos de contratos na Polônia que são os mais usados. Dividimos 

esses contratos em direito civil e contratos de trabalho. O contrato de trabalho é 

uma relação de trabalho entre empregado e empregador. Todas as disposições 

relativas às possibilidades do empregador e privilégios do empregado podem 

ser encontradas no código do trabalho. O contrato de mandato e o contrato de 

trabalho específico são contratos de direito civil que são regulamentados pelo 

Código Civil.

1. Contrato de emprego

2. Contrato de mandato

3. Contrato para a execução do trabalhos

1. Contrato de emprego (Umowa o pracę)

É um contrato que define a relação de trabalho entre um empregado que se 

torna obrigado a realizar o trabalho especificado no contrato. Ele também é 

obrigado a ouvir seu empregador ou supervisor designado. O contrato de 

trabalho é dividido em três tipos básicos:
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a) Contrato de emprego para um período de teste (Umowa o pracę na 

okres próbny)

Este é o período de trabalho durante o qual o empregador verifica se o 

empregado em um determinado cargo está apto para o trabalho. Uma forma de 

segurança para o empregador para que ele possa escolher no futuro apenas os 

funcionários que julgar adequados. Também protege o empregado e lhe dá a 

oportunidade de solicitar um salário. O trabalhador também pode utilizar o 

serviço público de saúde e receber seguro de saúde conforme descrito no 

contrato de trabalho.

b) Contrato de emprego por um período limitado (Umowa o pracę na czas 

określony)

É um contrato que é referido como substituição de outro empregado, por 

exemplo, se um funcionário da empresa está doente. Também é usado quando 

uma mulher está grávida e o empregador não pode demiti-la. Essas mulheres, se

tiverem contrato por tempo indeterminado, são protegidas legalmente e seu 

contrato é protegido durante o período da gravidez. Às vezes pode ser uma 

proposta de trabalho apenas para um projeto específico.

c) Contrato de emprego por um período indefinido (Umowa o pracę na 

czas nieokreślony)

Este é um contrato sem data de término. Graças a este contrato, você pode 

solicitar um empréstimo bancário para comprar um apartamento. É também um 

acordo que regula a relação jurídica e garante um emprego seguro para o 
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empregado. O período de aviso prévio para tal acordo é geralmente de 3 meses. 

No entanto, quanto mais tempo você trabalha, maior o período de aviso prévio, 

às vezes pode ser até 6 meses.

2. Contrato de mandato (Umowa zlecenie)

O contrato de mandato é diferente do contrato de trabalho. No caso de um 

contrato de trabalho, um funcionário pode receber uma repreensão por 

desempenho indevido de funções (descumprimento de funções oficiais).

No contrato de mandato, o trabalhador recebe remuneração pelo trabalho que 

desempenha, independentemente do efeito final. O empregador não pode exigir 

o mesmo de um empregado por contrato de mandato, o que exige de um 

empregado por contrato de trabalho.

Muitas vezes, o contrato de mandato é concedido a estudantes e pessoas que 

trabalham em agências de trabalho temporário. O período de aviso para tal 

acordo é de 2 a 30 dias. Muitas vezes, é regulado por disposições relevantes no 

contrato.

3. Contrato para a execução do trabalhos (Umowa o dzieło)

Este é um contrato muito lucrativo porque se você é uma pessoa que não se 

qualifica para nenhum desconto (por exemplo, você tem mais de 26 anos), é o 

mais barato. Este contrato não exige o pagamento de todos os prêmios exigidos 

para um contrato de trabalho ou contrato de mandato.
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Para receber tal contrato, você deve realizar um trabalho específico. Isso pode 

ser, por exemplo, pintar um quadro, criar um site, construir uma piscina, 

repintar uma cerca. Um contrato de trabalho específico difere de um contrato de

mandato por não ter continuidade de trabalho. No caso de um contrato de 

mandato, muitas vezes você mantém a continuidade e repetibilidade de suas 

funções. No caso de um contrato de trabalho específico, você concorda em 

realizar um tipo específico de trabalho.

Estes são os tipos de contratos mais populares que você pode encontrar na 

Polônia. Estes não são todos os contratos que estão disponíveis. Se este é o seu 

primeiro emprego no mercado polaco, lembre-se que qualquer outro contrato 

deve ser consultado por um advogado. Outros tipos de contratos oferecem a 

possibilidade de fraudar  e prejudicar funcionários.

Os contratos acima são bastante estáveis. O contrato mais estável é o contrato 

de trabalho. Se lhe for oferecido um contrato de trabalho , certifique-se de 

entrar em contato com um consultor fiscal ou advogado. Nem todo contrato será

benéfico para você. Se não tiver a certeza do contrato que lhe foi apresentado, 

por favor contate as fundações que disponibilizamos nos capítulos anteriores. 

Eles ajudarão a proteger o seu emprego.
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Capítulo 13. Como obter uma autorização de 
trabalho na Polônia?

Agora vamos lidar com uma das coisas mais importantes que você terá que 

enfrentar. Neste capítulo, você aprenderá o básico para obter uma permissão de 

trabalho. Você aprenderá quais documentos serão necessários para obter essa 

autorização. Também lerá sobre o período pelo qual  recebe essa permissão e 

quais taxas você empregador terá que pagar.

A autorização de trabalho para estrangeiro é emitida pelo voivode a pedido do 

empregador. Para poder obter tal autorização, você deve obter um contrato com 

o valor do salário mínimo na Polônia. Alguns países têm um acordo que 

permite que você trabalhe na Polônia sob um regime de isenção de visto ou um 

acordo uniforme. Os brasileiros, no passado, puderam tirar proveito do Acordo 

Único. No entanto, os regulamentos mudam com bastante frequência, portanto, 

verifique o site oficial do governo para obter as informações mais atualizadas: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00212

Para poder trabalhar legalmente na Polônia, você deve solicitar uma autorização

de residência (não pode ser um visto de turista). Está tudo conectado, porque 

você faz uma parte do trabalho e seu empregador faz a outra. A solução mais 

certa será solicitar uma permissão de trabalho após consultar o seu empregador. 
   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00212


Usar soluções que mudam com muita frequência pode levar ao caos e a perda 

de tempo. Para agir rapidamente, é melhor usar o modelo tradicional de 

solicitação de autorização de trabalho na Polônia. Abaixo estão algumas 

informações básicas sobre uma permissão de trabalho.

O que está em uma permissão de trabalho?

a) Dados do empregador

b) Cargo ou tipo de trabalho desempenhado pelo estrangeiro

c) A menor remuneração que pode ser recebida por um estrangeiro para um 

determinado cargo

d) Quantidade de tempo de trabalho

e) Período de validade da permissão de trabalho

Em que momento a permissão de trabalho não será emitida?

a) Você não atende a um dos requisitos (por exemplo, salário inferior ao salário 

mínimo nacional)

b) Você foi punido por crimes que impossibilitam você de trabalhar na Polônia

c) Você foi inserido na lista de pessoas indesejáveis na Polônia

Quais são os tipos de permissão de trabalho?

Existem 5 tipos de autorizações de trabalho na Polônia. Eles estão marcados da 

seguinte forma: A, B, C, D e E. Os critérios de cada um deles diferem um do outro e, 

portanto, os procedimentos são ligeiramente diferentes. Descreveremos cada tipo 

abaixo para que você possa entender qual tipo de permissão é mais adequado para 

você.
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a) Permissão de trabalho tipo A

Este tipo da permissão será adequado se você tiver um contrato de trabalho com

uma empresa localizada na Polônia. Além disso, sua remuneração que lhe foi 

oferecida deve ser compatível à recebida por outros funcionários 

(independentemente da situação no mercado de trabalho). Esta permissão é 

emitida por até 3 anos. Este período pode ser encurtado se tal decisão for 

tomada pelo voivode. No caso de encurtamento do prazo da permissão de 

trabalho, segue os critérios de voivodia.

b) Permissão de trabalho tipo B

Este tipo da permissão de trabalho é válido para todas as pessoas que sejam 

membros do conselho de administração da empresa. Se você é acionista de uma

empresa que tem o status de pessoa jurídica e está inscrita no registro de 

empreendedores, esse tipo se aplica a você. Uma permissão de trabalho tipo B é

emitida por um período padrão, ou seja, até 3 anos. Se você faz parte de uma 

empresa que emprega mais de 25 pessoas, pode excepcionalmente solicitar uma

permissão de trabalho por um período de 5 anos.

c) Permissão de trabalho tipo C

O tipo C será para você se estiver empregado em uma empresa sediada fora da 

Polônia. É uma permissão de trabalho para pessoas que estão na delegação e 

trabalham em uma filial (ou criam uma filial) na Polônia. É importante lembrar 

que isso se aplica a você apenas se a sua estadia na Polônia durar mais de 30 

dias (em um ano civil).
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d) Permissão de trabalho tipo D

A permissão de trabalho do tipo D se aplica a pessoas que trabalham na Polônia

para uma empresa que não possui uma filial na Polônia. Além disso, esta 

empresa não está constituída na Polônia e não tem qualquer outra forma jurídica

organizada no país. Isso significa que você trabalha como representante de 

vendas, representante da empresa ou tem uma delegação sob a qual negocia um 

novo contrato para sua empresa.

Você pode ser empregado de uma empresa brasileira e vir para a Polônia com 

este tipo permissão de trabalho durante as negociações. Não é uma permissão 

de trabalho de longo prazo no país. A pessoa que solicita este tipo de permissão 

de trabalho deve fornecer informações detalhadas sobre o contrato sob o qual 

trabalhará na Polônia.

e) Permissão de trabalho tipo E

Se o objetivo da sua estadia profissional for diferente do caso das permissão de 

trabalho do tipo B, C e D, o tipo E será adequado para você. Isso se aplica a 

pessoas que trabalham para um empregador estrangeiro e você foi designado 

para trabalhar em uma delegação na Polônia. O período desta permissão deve 

ser superior a 3 meses.
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Quais direitos uma autorização de trabalho te oferece?

Uma permissão de trabalho dá a oportunidade de trabalhar apenas para o 

empregador que foi indicado na permissão. Para trabalhar em outra empresa, a 

própria empresa deve solicitar uma nova permissão de trabalho para você.

Responsabilidades do Empregador

Agora, abordaremos um problema que é menos preocupante para você, mas 

pode ser útil se quiser acelerar o processo de concessão da sua permissão de 

trabalho. O empregador que deseja contratá-lo deve:

a) Antes de começar a trabalhar, verificar se você possui uma autorização de 

residência válida (por exemplo, um visto)

b) Fazer uma cópia da autorização de residência válida que você recebeu e 

manter em seu escritório durante todo o seu emprego

c) Assinar um contrato nos termos descritos na permissão de trabalho que você 

recebeu

d) Apresentar o contrato em um idioma que você entenda (lembre-se disso, é 

um direito seu!).

e) O empregador deve fornecer-lhe uma cópia da permissão de trabalho, que 

recebeu do voivode (não apenas para inspeção, você deve recebê-la em sua 

casa)

f) O empregador deve notificá-lo sobre o processo de extensão ou redução de 

sua permissão de trabalho na Polônia. Ele também deve notificá-lo se a 

permissão de trabalho for recusada.
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g) O empregador deve apresentar-se ao voivode dentro de 7 dias se você não 

começar a trabalhar dentro de 3 meses após a permissão de trabalho inicial, ou 

se você deixar seu emprego por mais de 3 meses, ou se você terminar seu 

trabalho antes de 3 meses  do vencimento da permissão de trabalho.

As obrigações do seu empregador para com você

Se você está tem um emprego com base em uma permissão de trabalho, lembre-

se de que o empregador deve:

a) Contatar você à Instituição de Seguro Social (ZUS) no prazo de 7 dias após o

início do seu trabalho (isso é importante porque lhe dá a oportunidade de usar 

os serviços do serviço de saúde polonês)

b) Pagar as devidas contribuições a Instituição de Seguro Social (ZUS)

c) Obrigado a calcular e recolher o imposto de renda sobre seus rendimentos 

(lembre-se que no início de cada ano você tem direito à liquidação do imposto e

à restituição do pagamento).

d) Cumprir as disposições do Código do Trabalho

Um exemplo de formulário a ser enviado quando você solicita uma permissão 

de trabalho na Polônia: https://www.gov.pl/attachment/0a71b90f-ec68-4e98-

a7a5-bfd4b82be62e
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Taxa para obter uma permissão de trabalho

Você está definitivamente interessado em quanto custa obter uma permissão de 

trabalho na Polônia? Os valores não são muito altos e muitas vezes são cobertos

pelo próprio empregador. Se parece com isso:

a) Se o período do seu trabalho for superior a 3 meses, o valor será de 100,00 zł

b) Por um período inferior a 3 meses, o valor a ser pago é de 50,00 zł

Os pagamentos são feitos pela entidade que confia o trabalho ao estrangeiro 

(seu empregador) na conta da conta bancária apropriada pertencente ao 

Escritório de Voivodia.

Esta é a informação básica sobre como obter uma autorização de trabalho na 

Polônia. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de visitar o site: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0613
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Capítulo 14. Pesquisa e decisões sanitárias e
epidemiológicas

Um emprego na Polônia que exige que entremos em contato com alimentos tem

regulamentos especiais. Além das autorizações básicas de trabalho e 

permanência, devemos passar por exames sanitários e epidemiológicos 

especiais. A Inspeção Sanitária Chefe e seus escritórios subordinados na 

Polônia examinam a qualidade dos alimentos e verificam a saúde dos 

funcionários. Se você planeja trabalhar em um restaurante, mercearia ou mesmo

em um posto de gasolina, leia atentamente este capítulo e as regulamentações 

sanitárias em vigor no país.

Como é a Pesquisa Sanitária e Epidemiológica?

Realizamos testes em clínicas médicas com as quais nosso empregador 

colabora. Muitas vezes são alguns testes que fazemos em um dia. Aguardamos 

alguns dias pelos resultados dos exames. Exemplos de testes como amostragem 

de sangue, exame de tórax, entrevista médica e teste de amostra de fezes. 

Quando todos esses exames são realizados, recebemos um atestado de um 

médico do trabalho.
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Certificado Sanitário e Epidemiológico

O atestado médico permite que trabalhe em um local que exija que você entre 

em contato com alimentos. Isso ocorre porque é para evitar a propagação de 

Salmonella e muitas outras doenças que talvez não conheçamos. Os 

funcionários que manipulam produtos alimentícios devem estar livres de 

doenças que estão na lista do Inspetor Sanitário Chefe na Polônia.

Quanto custa a pesquisa Sanitária e Epidemiológica?

Os exames sanitários, na maioria dos casos, são gratuitos para você. Isso ocorre 

porque o empregador arca com os custos associados à realização da Pesquisa. 

No entanto, se você tiver que pagar por esses testes, o valor a pagar pode ser de 

até 600 PLN.

Por quanto tempo os resultados do teste são válidos?

Cada um dos testes tem um prazo de validade próprio, que é decidido pelo 

médico do trabalho. A renovação da pesquisa geralmente é supervisionada pelo 

departamento de recursos humanos da sua empresa ou pelo departamento de 

contabilidade (se não houver departamento de recursos humanos).
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Capítulo 15. Onde e como procurar emprego 
na Polônia?

Agora vamos começar as atividades práticas. A primeira coisa que faremos é 

apresentá-lo ao mercado de trabalho polonês. Façamos a nós mesmos esta 

pergunta simples e muito importante. Como procurar um emprego na 

Polônia?

Agências de emprego privadas

Começamos com agências de emprego privadas, mas queremos avisar que 

nosso plano era diferente. Tínhamos um plano para começar com a Secretaria 

Estadual do Trabalho, mas achamos que você não quer esperar 5 anos por uma 

oferta de emprego. Portanto, vamos nos concentrar nas empresas privadas que 

lidam com a colocação de ofertas de emprego. Nessas empresas, é prática 

comum receber remuneração semanalmente.

Há muito trabalho para Merchandising, ou seja, funcionários temporários. Não 

é um trabalho bem remunerado, mas se você quer ganhar um dinheiro extra e já 

tem um emprego, é uma solução bastante simples. Essas agências de emprego 

têm muitas ofertas relacionadas ao trabalho em lojas. Este guia destina-se a ser 

apenas um conjunto específico de informações. As empresas mais populares na 
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Polônia que oferecem trabalho temporário: Work In Group, Otto Work 

Force, Grupa Progres, Fall Work, Jobs Plus, Work Service, RandStad e 

Interkadra.

Para encontrar ofertas de emprego, utilize o site de busca ou as redes sociais e 

introduza o nome da empresa que escolher. Adicione também a cidade em que 

você está procurando um emprego. Após o nome da empresa, adicione também 

a palavra „Praca” e pesquise por anúncios. Por exemplo, pode ser assim: 

„Interkadra Kraków Praca”. Use este exemplo no futuro em mecanismos de 

busca populares (por exemplo, Google, Yahoo!, MSN).

Sites populares com ofertas de emprego

Os sites de emprego mais populares são Olx.pl, Praca.pl, Pracuj.pl, 

Gratka.pl, InfoPraca.pl, Gumtree.pl, Aplikuj.pl, Jobs.pl i Gowork.pl . Use 

o buscador de internet e comece a procurar ofertas de emprego. Para alguns dos 

sites que mencionamos, você terá que selecionar a categoria „Praca” ou 

„Oferty pracy”.

Mídia social

As ofertas de emprego nas redes sociais são uma alternativa cada vez mais 

popular na Polônia. Esses portais incluem grupos em LinkedIn, GoldenLine e 

Facebook. Ao pesquisar ofertas de emprego nas redes sociais, use esta fórmula:

„Praca Kraków”. Na primeira palavra colocamos a palavra „Praca”, enquanto 

no segundo, o nome da cidade que nos interessa. Em seguida, juntamo-nos aos 

grupos que nos são apresentados e navegamos pelas ofertas disponíveis.
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Seja mais rápido que o empregador

Essa é uma forma inovadora. Se você gosta de tais métodos em sua vida, não 

deixe de ler!

Imagine que você está administrando uma empresa e está procurando um 

gerente para sua empresa para um novo departamento que deseja criar. Você 

adiciona um anúncio a sites populares e, depois de um tempo, aparecem as 

primeiras ofertas com inscrições de pessoas dispostas a aceitar um emprego. 

Você postou um anúncio às 11:00 e decidiu fazer uma pausa no trabalho 

(porque afinal você é o chefe e ninguém vai te parar), então você vai almoçar.

Você volta às 13h e abre sua caixa de entrada com e-mails. Você pode ver que 

tem 60 novos e-mails e só esteve ausente por 2 horas. Você está feliz que há 

muito interesse e deixa o tópico de recrutamento para amanhã. Você chega ao 

seu escritório na manhã do dia seguinte e tem 250 curriculos para revisar. Você 

acha que isso é suficiente e fecha o recrutamento. Você começa a navegar pelos

curriculos e a cada hora que passa, os candidatos são cada vez menos atraentes 

para você. Após 100 inscrições, você exclui o restante e decide selecionar 

alguém do grupo de 100 currículos que recebeu primeiro. As 150 pessoas que 

você recusou nunca saberão que as recusou porque recebeu tantas inscrições.

Agora vamos parar neste ponto. Pergunte a si mesmo. Você realmente acredita que 

estará entre as primeiras 100 pessoas que enviarão uma inscrição com sucesso? Faça 

outra coisa! Pesquise nos sites de busca populares 50 empresas com as quais gostaria 

de colaborar e envie-lhes o seu CV. Escreva qual posição você deseja obter e por que 

eles devem contratá-lo. Como você aumentará o valor da empresa quando eles o 

contratarem. Adicione uma carta de apresentação e seja confiante.
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Capítulo 16. Atalho: Vagas de emprego 
disponíveis imediatamente!

Neste capítulo você encontrará links com ofertas de emprego atuais. No final 

deste capítulo, criaremos uma seção especial dedicada às ofertas de trabalho 

que exigem português. Devido ao fato de você ser um brasileiro nativo, será 

muito mais fácil conseguir um emprego. Queremos que o processo de procura 

de emprego na Polónia seja agradável para você.

Vamos começar do início, são as 19 cidades que selecionamos para você. Nossa

decisão se baseou principalmente na popularidade das cidades mais escolhidas 

pelos brasileiros na Polônia. As próximas posições são as maiores cidades do 

país. As ofertas de emprego são atualizadas automaticamente, o link deve estar 

sempre ativo.
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Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Warszawa:

https://www.olx.pl/d/praca/warszawa/

https://www.praca.pl/s-warszawa_d-7.html?m=Warszawa,%20

https://www.pracuj.pl/praca/warszawa;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/warszawa

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Warszawa&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/warszawa

https://www.jobs.pl/praca/warszawa

https://www.gowork.pl/praca/warszawa;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Kraków:

https://www.olx.pl/d/praca/krakow/

https://www.praca.pl/s-krakow_d-7.html?m=Krak%C3%B3w,%20

https://www.pracuj.pl/praca/krakow;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/krakow

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&d=5&lc=Krak%C3%B3w

https://www.aplikuj.pl/praca/krakow

https://www.jobs.pl/praca/krakow

https://www.gowork.pl/praca/krakow;l/5;km
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Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Wrocław:

https://www.olx.pl/d/praca/wroclaw/

https://www.praca.pl/s-wroclaw_d-7.html?m=Wroc%C5%82aw,%20

https://www.pracuj.pl/praca/wroclaw;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/wroclaw

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Wroc%C5%82aw&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/wroclaw

https://www.jobs.pl/praca/wroclaw

https://www.gowork.pl/praca/wroclaw;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Poznań:

https://www.olx.pl/d/praca/poznan/

https://www.praca.pl/s-poznan_d-7.html?m=Pozna%C5%84,%20

https://www.pracuj.pl/praca/poznan;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/poznan

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Pozna%C5%84&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/poznan

https://www.jobs.pl/praca/poznan

https://www.gowork.pl/praca/poznan;l/5;km
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Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Łódź:

https://www.olx.pl/d/praca/lodz/

https://www.praca.pl/s-lodz_d-7.html?m=%C5%81%C3%B3d%C5%BA,%20

https://www.pracuj.pl/praca/lodz;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/lodz

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=%C5%81%C3%B3d%C5%BA&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/lodz

https://www.jobs.pl/praca/lodz

https://www.gowork.pl/praca/lodz;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Gdańsk:

https://www.olx.pl/d/praca/gdansk/

https://www.praca.pl/s-gdansk_d-7.html?m=Gda%C5%84sk,%20

https://www.pracuj.pl/praca/gdansk;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/gdansk

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Gda%C5%84sk&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/gdansk

https://www.jobs.pl/praca/gdansk

https://www.gowork.pl/praca/gdansk;l/5;km
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Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Katowice:

https://www.olx.pl/d/praca/katowice/

https://www.praca.pl/s-katowice_d-7.html?m=Katowice,%20

https://www.pracuj.pl/praca/katowice;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/katowice

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Katowice&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/katowice

https://www.jobs.pl/praca/katowice

https://www.gowork.pl/praca/katowice;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Szczecin:

https://www.olx.pl/d/praca/szczecin/

https://www.praca.pl/s-szczecin_d-7.html?m=Szczecin,%20

https://www.pracuj.pl/praca/szczecin;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/szczecin

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Szczecin&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/szczecin

https://www.jobs.pl/praca/szczecin

https://www.gowork.pl/praca/szczecin;l/5;km
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Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Gdynia:

https://www.olx.pl/d/praca/gdynia/

https://www.praca.pl/s-gdynia_d-7.html?m=Gdynia,%20

https://www.pracuj.pl/praca/gdynia;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/gdynia

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Gdynia&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/gdynia

https://www.jobs.pl/praca/gdynia

https://www.gowork.pl/praca/gdynia;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Częstochowa:

https://www.olx.pl/d/praca/czestochowa/

https://www.praca.pl/s-czestochowa_d-7.html?m=Cz%C4%99stochowa,%20

https://www.pracuj.pl/praca/czestochowa;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/czestochowa

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Cz%C4%99stochowa&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/czestochowa

https://www.jobs.pl/praca/czestochowa

https://www.gowork.pl/praca/czestochowa;l/5;km
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https://www.gowork.pl/praca/czestochowa;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/czestochowa
https://www.aplikuj.pl/praca/czestochowa
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Cz%C4%99stochowa&d=5
https://gratka.pl/praca/czestochowa
https://www.pracuj.pl/praca/czestochowa;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/czestochowa/
https://www.gowork.pl/praca/gdynia;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/gdynia
https://www.aplikuj.pl/praca/gdynia
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Gdynia&d=5
https://gratka.pl/praca/gdynia
https://www.pracuj.pl/praca/gdynia;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?
https://www.olx.pl/d/praca/gdynia/


Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Koszalin:

https://www.olx.pl/d/praca/koszalin/

https://www.praca.pl/s-koszalin_d-7.html?m=Koszalin,%20

https://www.pracuj.pl/praca/koszalin;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/koszalin

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Koszalin&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/koszalin

https://www.jobs.pl/praca/koszalin

https://www.gowork.pl/praca/koszalin;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Olsztyn:

https://www.olx.pl/d/praca/olsztyn/

https://www.praca.pl/s-olsztyn_d-7.html?m=Olsztyn,%20

https://www.pracuj.pl/praca/olsztyn;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/olsztyn

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Olsztyn&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/olsztyn

https://www.jobs.pl/praca/olsztyn

https://www.gowork.pl/praca/olsztyn;l/5;km
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https://www.gowork.pl/praca/olsztyn;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/olsztyn
https://www.aplikuj.pl/praca/olsztyn
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Olsztyn&d=5
https://gratka.pl/praca/olsztyn
https://www.pracuj.pl/praca/olsztyn;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/olsztyn/
https://www.gowork.pl/praca/koszalin;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/koszalin
https://www.aplikuj.pl/praca/koszalin
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Koszalin&d=5
https://gratka.pl/praca/koszalin
https://www.pracuj.pl/praca/koszalin;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/koszalin/


Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Białystok:

https://www.olx.pl/d/praca/bialystok/

https://www.praca.pl/s-bialystok_d-7.html?m=Bia%C5%82ystok,%20

https://www.pracuj.pl/praca/bialystok;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/bialystok

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Bia%C5%82ystok&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/bialystok

https://www.jobs.pl/praca/bialystok

https://www.gowork.pl/praca/bialystok;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Bydgoszcz:

https://www.olx.pl/d/praca/bydgoszcz/

https://www.praca.pl/s-bydgoszcz_d-7.html?m=Bydgoszcz,%20

https://www.pracuj.pl/praca/bydgoszcz;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/bydgoszcz

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Bydgoszcz&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/bydgoszcz

https://www.jobs.pl/praca/bydgoszcz

https://www.gowork.pl/praca/bydgoszcz;l/5;km

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.gowork.pl/praca/bydgoszcz;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/bydgoszcz
https://www.aplikuj.pl/praca/bydgoszcz
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Bydgoszcz&d=5
https://gratka.pl/praca/bydgoszcz
https://www.pracuj.pl/praca/bydgoszcz;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/bydgoszcz/
https://www.gowork.pl/praca/bialystok;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/bialystok
https://www.aplikuj.pl/praca/bialystok
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Bia%C5%82ystok&d=5
https://gratka.pl/praca/bialystok
https://www.pracuj.pl/praca/bialystok;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/bialystok/


Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Zielona Góra:

https://www.olx.pl/d/praca/zielonagora/

https://www.praca.pl/s-zielona,gora_d-7.html?m=Zielona%20G%C3%B3ra,%20

https://www.pracuj.pl/praca/zielona%20gora;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/zielona-gora

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Zielona+G%C3%B3ra&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/zielona-gora

https://www.jobs.pl/praca/zielona-gora

https://www.gowork.pl/praca/zielona-gora;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Kielce:

https://www.olx.pl/d/praca/kielce/

https://www.praca.pl/s-kielce_d-7.html?m=Kielce,%20

https://www.pracuj.pl/praca/kielce;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/kielce

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Kielce&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/kielce

https://www.jobs.pl/praca/kielce

https://www.gowork.pl/praca/kielce;l/5;km
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https://www.gowork.pl/praca/kielce;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/kielce
https://www.aplikuj.pl/praca/kielce
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Kielce&d=5
https://gratka.pl/praca/kielce
https://www.pracuj.pl/praca/kielce;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/kielce/
https://www.gowork.pl/praca/zielona-gora;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/zielona-gora
https://www.aplikuj.pl/praca/zielona-gora
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Zielona+G%C3%B3ra&d=5
https://gratka.pl/praca/zielona-gora
https://www.pracuj.pl/praca/zielona%20gora;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/zielonagora/


Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Lublin:

https://www.olx.pl/d/praca/lublin/

https://www.praca.pl/s-lublin_d-7.html?m=Lublin,%20

https://www.pracuj.pl/praca/lublin;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/lublin

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Lublin&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/lublin

https://www.jobs.pl/praca/lublin

https://www.gowork.pl/praca/lublin;l/5;km

Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Opole:

https://www.olx.pl/d/praca/opole/

https://www.praca.pl/s-opole_d-7.html?m=Opole,%20

https://www.pracuj.pl/praca/opole;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/opole

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Opole&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/opole

https://www.jobs.pl/praca/opole

https://www.gowork.pl/praca/opole;l/5;km
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https://www.gowork.pl/praca/opole;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/opole
https://www.aplikuj.pl/praca/opole
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Opole&d=5
https://gratka.pl/praca/opole
https://www.pracuj.pl/praca/opole;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/opole/
https://www.gowork.pl/praca/lublin;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/lublin
https://www.aplikuj.pl/praca/lublin
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Lublin&d=5
https://gratka.pl/praca/lublin
https://www.pracuj.pl/praca/lublin;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/lublin/


Abaixo você encontrará as ofertas de emprego atuais em Rzeszów:

https://www.olx.pl/d/praca/rzeszow/

https://www.praca.pl/s-rzeszow_d-7.html?m=Rzesz%C3%B3w,%20

https://www.pracuj.pl/praca/rzeszow;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0

https://gratka.pl/praca/rzeszow

https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Rzesz%C3%B3w&d=5

https://www.aplikuj.pl/praca/rzeszow

https://www.jobs.pl/praca/rzeszow

https://www.gowork.pl/praca/rzeszow;l/5;km

Abaixo, você encontrará ofertas de emprego atuais na Polônia que exigem o 

idioma português:

https://www.olx.pl/d/praca/q-portugalski/?search%5Bdescription%5D=1

https://www.olx.pl/d/praca/q-portuguese/?search%5Bdescription%5D=1

https://www.praca.pl/s-portugalski,polska_d-7.html?p=portugalski&m=Polska,%20

https://www.praca.pl/s-portuguese,polska_d-7.html?p=portuguese&m=Polska

https://www.pracuj.pl/praca/portugalski;kw/ostatnich%207%20dni;p,7/polska;ct,1

https://www.pracuj.pl/praca/portuguese;kw/ostatnich%207%20dni;p,7/polska;ct,1

https://gratka.pl/praca/q/portugalski

https://gratka.pl/praca/q/portuguese
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https://gratka.pl/praca/q/portuguese
https://gratka.pl/praca/q/portugalski
https://www.pracuj.pl/praca/portuguese;kw/ostatnich%207%20dni;p,7/polska;ct,1
https://www.pracuj.pl/praca/portugalski;kw/ostatnich%207%20dni;p,7/polska;ct,1
https://www.praca.pl/s-portuguese,polska_d-7.html?p=portuguese&m=Polska
https://www.olx.pl/d/praca/q-portuguese/?search%5Bdescription%5D=1
https://www.olx.pl/d/praca/q-portugalski/?search%5Bdescription%5D=1
https://www.gowork.pl/praca/rzeszow;l/5;km
https://www.jobs.pl/praca/rzeszow
https://www.aplikuj.pl/praca/rzeszow
https://www.infopraca.pl/praca?dy=7&lc=Rzesz%C3%B3w&d=5
https://gratka.pl/praca/rzeszow
https://www.pracuj.pl/praca/rzeszow;wp/ostatnich%207%20dni;p,7?rd=0
https://www.olx.pl/d/praca/rzeszow/


https://www.infopraca.pl/praca?q=portugalski&sort=last_update&d=0&dy=7

https://www.infopraca.pl/praca?q=portuguese&sort=last_update&d=0&dy=7

https://www.aplikuj.pl/praca?keyword=portugalski

https://www.aplikuj.pl/praca?keyword=portuguese

https://www.jobs.pl/oferty/portugalski;k

https://www.jobs.pl/oferty/portuguese;k

https://www.gowork.pl/praca/portugalski;st/5;km

https://www.gowork.pl/praca/portuguese;st/5;km
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https://www.gowork.pl/praca/portuguese;st/5;km
https://www.gowork.pl/praca/portugalski;st/5;km
https://www.jobs.pl/oferty/portuguese;k
https://www.jobs.pl/oferty/portugalski;k
https://www.aplikuj.pl/praca?keyword=portuguese
https://www.aplikuj.pl/praca?keyword=portugalski
https://www.infopraca.pl/praca?q=portuguese&sort=last_update&d=0&dy=7
https://www.infopraca.pl/praca?q=portugalski&sort=last_update&d=0&dy=7


Bônus. Como criar um currículo? + Modelo 
de currículo em polonês

Neste capítulo, trataremos da criação de seu currículo em polonês. É uma boa 

prática usar as ferramentas que já estão disponíveis. Por isso que neste capítulo 

apresentaremos duas ferramentas que serão muito úteis para você no processo 

de criação de seu currículo em polonês. As soluções que oferecemos são 

utilizadas pelos poloneses também.

Tudo o que você precisa fazer é acessar um dos sites abaixo e inserir os dados 

pessoais necessários para que o sistema possa preparar automaticamente um 

modelo com seu currículo.

LiveCareer (idioma polonês)

https://www.livecareer.pl/kreator-cv

LiveCareer (idioma português – tradução automática pelo Google 

Tradutor)

https://www-livecareer-pl.translate.goog/kreator-cv?

_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
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https://www-livecareer-pl.translate.goog/kreator-cv?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://www-livecareer-pl.translate.goog/kreator-cv?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://www.livecareer.pl/kreator-cv


InterviewMe (idioma polonês)

https://interviewme.pl/kreator-cv

IntervievMe (idioma português – tradução automática pelo Google 

Tradutor)

https://interviewme-pl.translate.goog/kreator-cv?

_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
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https://interviewme-pl.translate.goog/kreator-cv?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://interviewme-pl.translate.goog/kreator-cv?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://interviewme.pl/kreator-cv


Bônus. Como escrever uma carta de 
apresentação? + Modelo de carta

A carta de apresentação é um documento bastante importante. Infelizmente, 

muitas pessoas não entendem o propósito de criar tal carta. Portanto, agora 

vamos responder a esta pergunta. Uma carta de apresentação nada mais é do 

que uma extensão detalhada, mas específica, do seu curriculo para corresponder

à oferta de emprego à qual você está respondendo. Seu objetivo é apresentar 

suas melhores qualidades.

Abaixo, apresentamos duas ferramentas que ajudarão você a criar uma carta de 

apresentação em polonês. Assim como da última vez, acesse um dos sites 

abaixo e insira as respostas necessárias para as perguntas para que o assistente 

possa preparar automaticamente um modelo com uma carta de apresentação em 

polonês para você.

LiveCareer (idioma polonês)

https://www.livecareer.pl/kreator-listu-motywacyjnego

LiveCareer (idioma português – tradução automática pelo Google 

Tradutor)
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https://www.livecareer.pl/kreator-listu-motywacyjnego


https://www-livecareer-pl.translate.goog/kreator-listu-motywacyjnego?

_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc

InterviewMe (idioma polonês)

https://interviewme.pl/kreator-listu-motywacyjnego

IntervievMe (idioma português – tradução automática pelo Google 

Tradutor)

https://interviewme-pl.translate.goog/kreator-listu-motywacyjnego?

_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
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https://interviewme-pl.translate.goog/kreator-listu-motywacyjnego?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://interviewme-pl.translate.goog/kreator-listu-motywacyjnego?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://interviewme.pl/kreator-listu-motywacyjnego
https://www-livecareer-pl.translate.goog/kreator-listu-motywacyjnego?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc
https://www-livecareer-pl.translate.goog/kreator-listu-motywacyjnego?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc


Bônus. Como se preparar para uma 
entrevista de emprego?

Neste capítulo trataremos da entrevista. Você aprenderá sobre as perguntas mais

frequentes dos recrutadores. Preparar uma resposta em polonês em casa 

permitirá que você evite situações embaraçosas que possam surgir durante a 

entrevista. Isso ocorre porque, em algumas situações, somos bloqueados pelo 

estresse. Quando você se preparar para a entrevista, será muito mais fácil passar

por essa fase de recrutamento e cometerá menos erros.

As perguntas mais comuns feitas pelos recrutadores

 1. O que seu último chefe diria sobre você?

 1. Co powiedziałby o Tobie Twój ostatni szef?

 2. Onde você se vê daqui a 5 anos?

 2. Gdzie widzisz siebie za 5 lat?

 3. Porque devemos contratar você?

 3. Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?

 4. Por que você quer trabalhar conosco?

 4. Dlaczego chcesz u nas pracować?

 5. Quais são seus pontos fracos?

 5. Jakie są Twoje słabe strony?
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 6. Conte-nos sobre você.

 6. Powiedz nam coś o sobie.

 7. O que você sabe sobre a nossa companhia?

 7. Co wiesz o naszej firmie?

 8. Como foi sua cooperação com os superiores anteriores?

 8. Jak układała się współpraca z poprzednimi przełożonymi?

 9. O que você não gostou no seu trabalho anterior?

 9. Czego najbardziej nie lubiłeś/aś w poprzedniej pracy?

 10. Quais são os seus pontos fortes?

 10. Jakie są Twoje mocne strony?

 11. Como você lida com o estresse e trabalhando sob pressão de tempo?

 11. Jak radzisz sobie ze stresem i pracą pod presją czasu?

 12. O que você mais gostou no seu trabalho anterior?

 12. Co najbardziej lubiłeś/aś w poprzedniej pracy?

 13. Como você descreveria seu estilo de trabalho?

 13. Jak opiszesz swój styl pracy?

 14. Por que você decidiu mudar de emprego?

 14. Dlaczego postanowiłeś/aś zmienić pracę?

 15. O que motiva você?

 15. Co Cię motywuje?

 16. Como tomou conhecimento desta oferta de emprego?
 16. Jak dowiedziałeś/aś się o tej ofercie pracy?

Responda a cada uma dessas perguntas escrevendo em um pedaço de papel. 

Abaixo está uma lista de atividades pré-entrevista que aumentarão muito suas 

chances.
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1. Comece lendo o perfil da empresa

2. Releia a oferta de emprego antes da entrevista

3. Prepare respostas para perguntas comuns em entrevistas

4. Prepare seu currículo e portfólio antes da entrevista

5. Pense nas perguntas que você fará ao recrutador. Por exemplo:

a) Como é um dia de trabalho típico nesta posição?

b) Quais são as responsabilidades deste cargo?

c) Quais são os objetivos e a estratégia de desenvolvimento da empresa?

d) Quantas pessoas trabalham em uma determinada equipe?

e) Como a empresa mede a eficácia dos funcionários?

f) Quais desafios me esperam em uma determinada posição?

g) Que estilo de gestão meu potencial supervisor tem?

6. Prepare suas roupas para a entrevista

7. Limite seus níveis de estresse antes da entrevista
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PARTE III. Morar e organizar a vida na Polônia

https://pixabay.com/photos/kitchen-home-interior-modern-room-2165756/

Pixabay / Skitterphoto
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Capítulo 17. Apartamentos, casas e quartos 
para alugar

Neste capítulo você encontrará informações sobre os tipos de apartamentos, 

casas e quartos para alugar na Polônia. Descreveremos brevemente cada tipo de 

propriedade que você pode alugar para fins residenciais.

Quartos para alugar

O mercado de quartos para alugar é o mais popular entre os jovens. Estudantes 

e pessoas que acabaram de chegar à Polônia e não têm família, escolhem um 

quarto para alugar como o primeiro lugar para morar. Isso ocorre porque o 

custo do aluguel de um quarto é muito menor em comparação com o aluguel do

apartamento ou da casa inteira. Além disso, quando você está na cidade pela 

primeira vez, pode não estar familiarizado com a área. Alugar um quarto é 

muito menos obrigações do que alugar uma casa ou apartamento.

As taxas básicas geralmente estão incluídas no preço do quarto. No entanto, 

você deve ter cuidado, pois alguns anúncios citam um preço base. Eles querem 

adicionar eletricidade, água e internet ao preço básico. Você lerá sobre isso na 

descrição - seja meticuloso sobre isso.
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Uma prática comum na Polônia é pagar um caução que deve ser devolvido 

quando você terminar de alugar o quarto. O valor do depósito é igual ao aluguel

mensal com contas.

Apartamento para alugar

O mercado imobiliário é dividido em mercado privado e mercado corporativo. 

Muitas vezes as grandes empresas têm dezenas de quartos diferentes e você é o 

cliente delas. Às vezes você pode acertar um anúncio privado. O preço do 

aluguel de um apartamento irá variar dependendo se o apartamento está sujeito 

a uma cooperativa. Se o apartamento pertencer a uma associação de habitação, 

terá de pagar uma renda administrativa adicional. Muitas vezes, será um prédio 

antigo com muitos apartamentos.

No caso de construção nova, os apartamentos para alugar não possuem 

cooperativa administrativa. Ao alugar um apartamento de "construção nova", o 

anúncio conterá a informação de que não é necessário pagar o aluguel 

administrativo. Ao alugar um apartamento, você também terá que pagar um 

caução de um mês de aluguel.

Casa para alugar

A maioria das casas na Polônia que estão disponíveis no mercado serão casas 

antigos após a renovação. Você deve saber que algumas casas não têm acesso 

permanente ao aquecimento urbano. Pode acontecer que a casa que você está 

alugando seja aquecida com gás. Se não tiver aquecimento permanente, você 

terá que cuidar do aquecimento da casa por conta própria.
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O fornecimento de madeira ou carvão para combustível estará do seu lado. 

Também será prática comum pagar um caução, que pode ser de até 3 vezes a 

mensalidade.

Outras informações sobre o aluguel de imóveis

Algumas propriedades têm garagem ou estacionamento incluído no preço. Você

também pode encontrar apartamentos com arrecadação (arrecadação para itens 

extras) ou sótão. No caso de casas novas, alguns apartamentos alocaram jardins 

de verão onde você pode fazer churrasco com seus amigos.

Os apartamentos antigos do bloco têm acesso a um despensa no porão. Às vezes

quarto para itens adicionais (por exemplo, uma bicicleta ou outro equipamento).

Pessoalmente, não recomendamos manter itens caros lá, pois o porão costuma 

ser vítima de ladrões. Às vezes pode acontecer que você tenha acesso a uma 

sala de secagem para sua roupa no preço do aluguel. O acesso ao ginásio 

incluído no preço do aluguel não é uma prática comum na Polónia. A maioria 

dos apartamentos também não tem condomínio ou piscina comum.
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Capítulo 18. Preços de flats e casas em 
cidades habitadas por brasileiros na Polônia

Se você está planejando vir para a Polônia, certamente contará com o custo de 

vida na cidade em que está interessado. Neste capítulo, trataremos dos preços 

de aluguel e compra de imóveis em 10 cidades que os brasileiros mais escolhem

para morar na Polônia. Cuidaremos dos preços de casas, apartamentos e 

quartos.

Imóveis em Warszawa

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 12 804 zł. O custo do aluguel de um 

quarto individual varia de 750 zł a 1 100 zł por mês. Um lugar em um quarto 

duplo custa de 580 zł a 950 zł por mês. Um lugar em um quarto triplo custa de

440 zł a 750 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 600 zł a 2 500 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

700 zł a 3 000 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 2 

300 zł a 4 500 zł por mês.
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Alugar uma casa com área de 35 m2 a 60 m2 custa a partir de 1 900 zł a 2 800 

zł. Você encontrará uma casa com área de 60 m2 a 80 m2 por um preço de 2 

300 zł a 4 000 zł. Casas maiores que 80 m2 mas menores que 100 m2 estão 

disponíveis no mercado de 2 500 zł a 4 000 zł. As casas mais baratas com uma 

área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 500 zł para cada mês + contas.

Imóveis em Kraków

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 11 062 zł. O custo do aluguel de um 

quarto individual varia de 550 zł a 1 200 zł por mês. Um lugar em um quarto 

duplo custa de 450 zł a 1 350 zł por mês. Um lugar em um quarto triplo custa 

de 450 zł a 850 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 400 zł a 3 300 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

500 zł a 5 000 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

900 zł a 10 000 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 500 zł 

para cada mês + contas.
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Imóveis em Wrocław

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 9 375 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 520 zł a 1 300 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 465 zł a 1 300 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 405 zł a 670 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 350 zł a 3 500 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

600 zł a 4 900 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 2 

200 zł a 8 500 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 000 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Poznań

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 8 863 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 500 zł a 1 200 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 505 zł a 1 250 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 400 zł a 720 zł por mês.
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O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 300 zł a 3 500 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

550 zł a 5 500 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

500 zł a 7 000 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 800 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Łódź

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 425 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 480 zł a 1 360 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 480 zł a 1 100 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 400 zł a 750 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 250 zł a 2 500 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

350 zł a 8 000 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 2 

100 zł a 7 900 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 2 500 zł 

para cada mês + contas.
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Imóveis em Gdańsk

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 10 609 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 500 zł a 1 550 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 500 zł a 1 900 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 400 zł a 850 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 100 zł a 4 100 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 2 

000 zł a 5 900 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 2 

350 zł a 7 900 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 5 500 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Katowice

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 608 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 400 zł a 1 200 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 350 zł a 1 300 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 440 zł a 800 zł por mês.
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O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 000 zł a 3 500 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

800 zł a 5 200 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 2 

200 zł a 8 000 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 000 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Szczecin

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 997 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 350 zł a 1 300 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 400 zł a 1 300 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 400 zł a 800 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 280 zł a 3 200 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

700 zł a 4 500 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

950 zł a 5 100 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 4 600 zł 

para cada mês + contas.
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Imóveis em Gdynia

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 11 186 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 350 zł a 1 250 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 480 zł a 1 200 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 500 zł a 850 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 200 zł a 3 200 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

600 zł a 4 400 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 2 

400 zł a 7 200 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 900 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Częstochowa

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 5 758 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 450 zł a 1 200 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 400 zł a 700 zł por mês. Um lugar em 

um quarto triplo custa de 550 zł a 1 000 zł por mês.
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O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 150 zł a 2 400 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

350 zł a 3 400 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

700 zł a 3 800 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 2 200 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Koszalin

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 6 949 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 350 zł a 800 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 320 zł a 700 zł por mês. Um lugar em 

um quarto triplo custa de 420 zł a 780 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 050 zł a 2 290 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

400 zł a 2 600 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

750 zł a 3 250 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 4 000 zł 

para cada mês + contas.
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Imóveis em Olsztyn

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 220 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 350 zł a 1 200 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 450 zł a 1 100 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 550 zł a 800 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 350 zł a 2 050 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

500 zł a 3 400 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

750 zł a 4 250 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 4 500 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Białystok

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 711 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 390 zł a 950 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 350 zł a 950 zł por mês. Um lugar em 

um quarto triplo custa de 480 zł a 750 zł por mês.
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O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 050 zł a 2 000 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

450 zł a 3 500 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

700 zł a 4 500 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 2 500 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Bydgoszcz

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 6 808 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 350 zł a 1 100 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 350 zł a 1 200 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 500 zł a 600 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 10 zł a 3 000 zł

por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 300

zł a 4 500 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 800 

zł a 5 500 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 500 zł 

para cada mês + contas.
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Imóveis em Zielona Góra

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 6 550 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 500 zł a 1 000 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 480 zł a 1 200 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 450 zł a 1 000 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 200 zł a 2 100 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

400 zł a 3 000 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 2 

100 zł a 3 150 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 000 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Kielce

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 261 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 430 zł a 950 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 380 zł a 900 zł por mês. Um lugar em 

um quarto triplo custa de 300 zł a 800 zł por mês.
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O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 250 zł a 2 100 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

500 zł a 2 500 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

800 zł a 3 800 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 1 950 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Lublin

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 862 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 350 zł a 1 300 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 400 zł a 1 000 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 350 zł a 700 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 700 zł a 2 600 zł 

por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 300

zł a 3 600 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 600 

zł a 4 600 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 3 100 zł 

para cada mês + contas.
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Imóveis em Opole

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 6 464 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 450 zł a 1 100 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 500 zł a 1 000 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 500 zł a 650 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 850 zł a 1 700 zł 

por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 100

zł a 2 400 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 500 

zł a 4 200 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 2 000 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Rzeszów

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 434 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 350 zł a 1 200 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 300 zł a 1 200 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 500 zł a 650 zł por mês.
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O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 100 zł a 2 900 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

400 zł a 3 700 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

500 zł a 3 200 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 2 000 zł 

para cada mês + contas.

Imóveis em Toruń

Atualmente (fevereiro de 2022), o preço de compra de 1 m2 de um 

apartamento ou casa é de cerca de 7 688 zł. 

O custo do aluguel de um quarto individual varia de 350 zł a 1 100 zł por mês.

Um lugar em um quarto duplo custa de 350 zł a 1 400 zł por mês. Um lugar 

em um quarto triplo custa de 380 zł a 780 zł por mês.

O aluguel de um apartamento de um quarto custa a partir de 1 100 zł a 2 250 

zł por mês. O aluguel de um apartamento de dois quartos custa a partir de 1 

450 zł a 4 900 zł por mês. Um apartamento de três quartos custa a partir de 1 

650 zł a 3 200 zł por mês.

Alugar uma casa com área de pelo menos 100 m2, custam a partir de 2 600 zł 

para cada mês + contas.
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Capítulo 19. Portais populares com anúncios 
imobiliários

Onde você pode encontrar sua nova casa? Responderemos a esta pergunta neste

capítulo. Vamos orientá-lo para que você possa iniciar a pesquisa por conta 

própria. Vamos começar com as formas tradicionais de busca de imóveis. 

Queremos dizer qur agências imobiliárias  têm uma grande variedade de casas e

apartamentos esperando para serem habitados. Desta vez, devido ao número 

desses escritórios imobiliários, ensinaremos como procurá-los.

Use um dos navegadores populares (Ex: Google, MSN, Yahoo!). Digite a 

seguinte frase „Biuro nieruchomości + miasto”. Por exemplo, pode ser assim: 

„Biuro nieruchomości Kraków”. Você também pode usar uma frase diferente: 

„Pośrednictwo nieruchomości + miasto”.

Além do modelo tradicional, também podemos utilizar a rede social Facebook. 

Digite uma das frases no mecanismo de pesquisa na parte superior da página. 

Em seguida, procure grupos que reúnam pessoas que oferecem imóveis para 

aluguel. Use a frase: „Nieruchomości + miasto”. 
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Você também pode usar outras frases de acordo com o esquema: „Wynajem 

mieszkania + miasto”, „Wynajem domy i mieszkania + miasto”. Nossa última 

proposição será a frase: „Pokoje, domy, mieszkania + miasto”. O algoritmo do 

Facebook combinará os grupos apropriados com as frases que você digitará e o 

ajudará a encontrar os grupos certos.

A última categoria de lugares populares para pesquisar ofertas de imóveis são 

três portais de classificados. Há muito menos deles do que sites com ofertas de 

emprego, mas são muito mais ricos em número de ofertas. Você já conhece dois

portais de publicidade - Olx.pl i Gratka.pl. Vale acrescentar Otodom.pl. Tudo 

o que você precisa ao procurar imóveis são esses três portais. Aqui você 

encontra não apenas imóveis residenciais, mas também imóveis comerciais.

Nos capítulos seguintes, você poderá usar atalhos prontos que o ajudarão a 

encontrar uma nova casa, apartamento e quarto para alugar.
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Capítulo 20. Atalho: Ofertas de casas 
disponíveis imediatamente

Neste capítulo você encontrará links para sites com ofertas imobiliárias atuais. 

Desta vez, dividimos este capítulo em três partes. A primeira parte será 

dedicada à oferta de casas para alugar. Na segunda parte você encontrará 

apartamentos esperando por novos moradores. No final, colocamos um link 

para sites que oferecem aluguel de quartos.

Escolhemos as 10 cidades mais populares aos olhos dos brasileiros na Polônia. 

As próximas posições são as maiores cidades da Polônia. As listagens de 

imóveis são atualizadas automaticamente.

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Warszawa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/warszawa/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/warszawa/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/warszawa
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/warszawa
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/warszawa/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/warszawa/


Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Kraków:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/krakow/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/krakow/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/krakow

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Wrocław:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/wroclaw/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/wroclaw/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/wroclaw

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Poznań:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/poznan/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/poznan/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/poznan

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Łódź:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/lodz/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/lodz/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/lodz
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/lodz
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/lodz/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/lodz/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/poznan
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/poznan/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/poznan/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/wroclaw
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/wroclaw/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/wroclaw/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/krakow
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/krakow/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/krakow/


Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Gdańsk:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/gdansk/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/gdansk/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/gdansk

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Katowice:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/katowice/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/katowice/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/katowice

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Szczecin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/szczecin/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/szczecin/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/szczecin

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Gdynia:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/gdynia/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/gdynia/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/gdynia
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/gdynia
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/gdynia/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/gdynia/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/szczecin
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/szczecin/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/szczecin/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/katowice
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/katowice/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/katowice/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/gdansk
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/gdansk/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/gdansk/


Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Częstochowa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/czestochowa/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/czestochowa/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/czestochowa

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Koszalin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/koszalin/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/koszalin/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/koszalin

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Olsztyn:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/olsztyn/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/olsztyn/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/olsztyn

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Białystok:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/bialystok/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/bialystok/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/bialystok
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/bialystok
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/bialystok/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/bialystok/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/olsztyn
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/olsztyn/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/olsztyn/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/koszalin
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/koszalin/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/koszalin/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/czestochowa
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/czestochowa/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/czestochowa/


Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Bydgoszcz:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/bydgoszcz/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/bydgoszcz/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/bydgoszcz

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Zielona Góra:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/zielonagora/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/zielona-gora/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/zielona-gora

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Kielce:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/kielce/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/kielce/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/kielce

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Lublin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/lublin/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/lublin/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/lublin
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/lublin
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/lublin/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/lublin/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/kielce
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/kielce/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/kielce/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/zielona-gora
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/zielona-gora/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/zielonagora/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/bydgoszcz
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/bydgoszcz/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/bydgoszcz/


Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Opole:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/opole/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/opole/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/opole

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Rzeszów:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/rzeszow/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/rzeszow/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/rzeszow

Abaixo você encontrará anúncios atuais com casas em Toruń:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/torun/

https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/torun/wynajem

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/torun
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/torun
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/torun/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/torun/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/rzeszow
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/rzeszow/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/rzeszow/
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/dom/opole
https://gratka.pl/nieruchomosci/domy/opole/wynajem
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/domy/wynajem/opole/


Capítulo 21. Atalho: Ofertas de apartamentos 
disponíveis imediatamente

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Warszawa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Warszawa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=

%5BTWO%5D
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Warszawa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Warszawa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?

roomsNumber=%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Kraków:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
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https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/warszawa?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/warszawa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Kraków:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=

%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Kraków:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Kraków:
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Wrocław:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?

roomsNumber=%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Wrocław:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?

roomsNumber=%5BTWO%5D
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/krakow?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/krakow/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/krakow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Wrocław:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?

roomsNumber=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Wrocław:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?

roomsNumber=%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Poznań:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/wroclaw?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wroclaw/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Poznań:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=

%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Poznań:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Poznań:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Łódź:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Łódź:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=

%5BTWO%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/poznan?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/poznan/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/poznan/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Łódź:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Łódź:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Gdańsk:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lodz?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lodz/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lodz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Gdańsk:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=

%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Gdańsk:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Gdańsk:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Katowice:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?

roomsNumber=%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Katowice:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?

roomsNumber=%5BTWO%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdansk?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdansk/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdansk/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Katowice:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?

roomsNumber=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Katowice:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?

roomsNumber=%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Szczecin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
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https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/katowice?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/katowice/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/katowice/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?

roomsNumber=%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Szczecin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?

roomsNumber=%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Szczecin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?

roomsNumber=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Szczecin:
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?

roomsNumber=%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Gdynia:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Gdynia:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=

%5BTWO%5D
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/szczecin?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/szczecin/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/szczecin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Gdynia:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Gdynia:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Częstochowa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
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https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/gdynia?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/gdynia/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/gdynia/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?

roomsNumber=%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Częstochowa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?

roomsNumber=%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Częstochowa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?

roomsNumber=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Częstochowa:
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?

roomsNumber=%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Koszalin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Koszalin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=

%5BTWO%5D
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/czestochowa?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/czestochowa/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Koszalin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Koszalin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Olsztyn:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/koszalin?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/koszalin/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/koszalin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Olsztyn:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=

%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Olsztyn:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Olsztyn:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Białystok:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?

roomsNumber=%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Białystok:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?

roomsNumber=%5BTWO%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/olsztyn?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/olsztyn/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Białystok:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?

roomsNumber=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Białystok:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?

roomsNumber=%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Bydgoszcz:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bialystok?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bialystok/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bialystok/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?

roomsNumber=%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Bydgoszcz:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?

roomsNumber=%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Bydgoszcz:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?

roomsNumber=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Bydgoszcz:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?

roomsNumber=%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Zielona Góra:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?

roomsNumber=%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Zielona Góra:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?

roomsNumber=%5BTWO%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/bydgoszcz?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/bydgoszcz/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Zielona Góra:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?

roomsNumber=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Zielona Góra:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?

roomsNumber=%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Kielce:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
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https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/zielona-gora?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/zielona-gora/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Kielce:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=

%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Kielce:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Kielce:
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Lublin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Lublin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=

%5BTWO%5D
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/kielce?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/kielce/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/kielce/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Lublin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Lublin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Opole:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
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https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/lublin?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/lublin/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/lublin/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Opole:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=

%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Opole:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Opole:
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Rzeszów:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Rzeszów:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=

%5BTWO%5D
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https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/opole?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/opole/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/opole/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Rzeszów:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Rzeszów:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com um quarto em 

Toruń:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-

pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-pokoi:min=1&liczba-pokoi:max=1
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/rzeszow?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/rzeszow/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=

%5BONE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com apartamentos de dois quartos em 

Toruń:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-

pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=

%5BTWO%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com três quartos em 

Toruń:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-

pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=

%5BTHREE%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-pokoi:min=3&liczba-pokoi:max=3
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-pokoi:min=2&liczba-pokoi:max=2
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=%5BONE%5D


Abaixo você encontrará anúncios atuais de apartamentos com quatro quartos 

em Toruń:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search

%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-

pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=

%5BFOUR%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/torun?roomsNumber=%5BFOUR%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/torun/wynajem?liczba-pokoi:min=4&liczba-pokoi:max=4
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/torun/?search%5Bfilter_enum_rooms%5D%5B0%5D=four


Capítulo 22. Atalho: Ofertas de quartos 
disponíveis imediatamente

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em 

Warszawa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/warszawa

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Warszawa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search
%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/warszawa

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=
%5BTWO%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/warszawa
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/warszawa
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one


Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Warszawa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/warszawa

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Kraków:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search
%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/krakow

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=%5BONE
%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Kraków:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search
%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/krakow

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=
%5BTWO%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/krakow
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/krakow
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/warszawa?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/warszawa
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/warszawa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three


Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Kraków:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/krakow

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Wrocław:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/wroclaw

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Wrocław:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/wroclaw

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/wroclaw
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/wroclaw
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/krakow?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/krakow
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/krakow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Wrocław:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/wroclaw

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Poznań:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/poznan

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Poznań:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/poznan
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/wroclaw
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/wroclaw/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/wroclaw?peoplePerRoom=%5BTWO%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/poznan

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Poznań:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/poznan

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Łódź:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lodz

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lodz
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/poznan
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/poznan?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/poznan
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/poznan/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two


Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Łódź:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lodz

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Łódź:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lodz

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Gdańsk:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdansk

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdansk
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lodz
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lodz?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lodz
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lodz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Gdańsk:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdansk

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Gdańsk:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdansk

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Katowice:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdansk
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdansk
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdansk/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdansk?peoplePerRoom=%5BONE%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/katowice

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Katowice:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/katowice

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Katowice:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/katowice

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/katowice
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/katowice
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/katowice?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/katowice
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/katowice/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one


Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Szczecin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/szczecin

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Szczecin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/szczecin

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Szczecin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/szczecin
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/szczecin
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/szczecin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one


https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/szczecin

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Gdynia:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdynia

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Gdynia:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdynia

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Gdynia:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdynia
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdynia
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/szczecin?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/szczecin


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdynia

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em 

Częstochowa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/czestochowa

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?

peoplePerRoom=%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Częstochowa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/czestochowa

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?

peoplePerRoom=%5BTWO%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/czestochowa
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/czestochowa
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/gdynia?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/gdynia
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/gdynia/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three


Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Częstochowa:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/czestochowa

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?

peoplePerRoom=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Koszalin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/koszalin

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Koszalin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/koszalin

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/koszalin
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/koszalin
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/czestochowa?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/czestochowa
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/czestochowa/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Koszalin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/koszalin

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Olsztyn:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/olsztyn

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Olsztyn:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/olsztyn
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/koszalin
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/koszalin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/koszalin?peoplePerRoom=%5BTWO%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/olsztyn

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Olsztyn:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/olsztyn

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Białystok:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bialystok

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bialystok
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/olsztyn
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/olsztyn?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/olsztyn
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/olsztyn/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two


Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Białystok:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bialystok

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Białystok:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bialystok

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em 

Bydgoszcz:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bialystok
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bialystok?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bialystok
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bialystok/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two


https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bydgoszcz

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Bydgoszcz:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bydgoszcz

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Bydgoszcz:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bydgoszcz

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bydgoszcz
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bydgoszcz
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/bydgoszcz/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/bydgoszcz?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/bydgoszcz


Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Zielona 

Góra:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/zielona-gora

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?

peoplePerRoom=%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Zielona Góra:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/zielona-gora

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?

peoplePerRoom=%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Zielona Góra:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/zielona-gora
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/zielona-gora
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/zielonagora/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one


https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/zielona-gora

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?

peoplePerRoom=%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Kielce:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/kielce

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Kielce:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/kielce

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Kielce:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/kielce
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/kielce
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/zielona-gora?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/zielona-gora


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/kielce

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Lublin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lublin

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Lublin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lublin

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lublin
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lublin
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/kielce?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/kielce
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/kielce/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three


Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Lublin:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lublin

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Opole:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/opole

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Opole:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/opole

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/opole
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/opole
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/lublin?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/lublin
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/lublin/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three


https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Opole:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/opole

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Rzeszów:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/rzeszow

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Rzeszów:

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/rzeszow
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/opole
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/opole/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/opole?peoplePerRoom=%5BTWO%5D


https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/rzeszow

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Rzeszów:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/rzeszow

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D

Abaixo você encontrará anúncios atuais com quartos individuais em Toruń:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/torun/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/torun

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/torun?peoplePerRoom=

%5BONE%5D

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/torun?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/torun?peoplePerRoom=%5BONE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/torun
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/torun/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/torun/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=one
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=%5BTHREE%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/rzeszow
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/rzeszow?peoplePerRoom=%5BTWO%5D
https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/rzeszow
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two
https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/rzeszow/?search%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two


Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto duplo em 

Toruń:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/torun/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=two

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/torun

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/torun?peoplePerRoom=

%5BTWO%5D

Abaixo, você encontrará anúncios atuais com um lugar em quarto triplo em 

Toruń:

https://www.olx.pl/d/nieruchomosci/stancje-pokoje/torun/?search

%5Bfilter_enum_roomsize%5D%5B0%5D=three

https://gratka.pl/nieruchomosci/pokoje/torun

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/pokoj/torun?peoplePerRoom=

%5BTHREE%5D
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Capítulo 23. Mobiliário doméstico e compra 
de carro

Você conseguiu encontrar ofertas de emprego interessantes? Você já tem um 

apartamento? Nesse caso, este é o momento perfeito para começar a procurar 

equipamentos para o seu novo apartamento. Também discutiremos aqui a 

questão de onde você pode encontrar um carro novo .

Vamos começar a equipar a sua casa. Este momento inicia um novo capítulo em

sua vida. Um novo sopro de inspiração, oportunidades e, claro, esperança de um

futuro melhor. Hora de começar a projetar esse futuro! Começaremos com as 

lojas de móveis mais populares da Polônia. Você pode mobiliar de forma 

abrangente todo o seu apartamento. Alguns anúncios de imóveis enfatizam que 

você deve ter seus próprios móveis. O número desses anúncios não é grande, 

mas há pessoas que se deslocam com seus móveis.

As lojas populares são Black Red White, Agata Meble, Ikea, Jysk e 

Komfort. Se procura uma loja onde possa comprar equipamentos para o seu 

banheiro ou elementos de acabamento para o interior do seu apartamento, 

aproveite a oferta Leroy Merlin, Castorama, PSB (Polskie składy 

Budowlane), Brico Marche ou Obi.
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Agora vamos para o lugar onde a magia é criada - a cozinha. Para que os 

milagres funcionem, você precisa do equipamento certo. Você pode encontrar 

esse tipo de equipamento em RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt 

e Neonet.

Tudo o que não pode ser encontrado em lojas físicas ou lojas online, você 

encontra em portais populares com ofertas de usuários particulares e pequenas 

empresas. Vale a pena se interessar pelo portal mais popular da Polônia, 

Allegro.pl. Lá você encontra tudo o que precisa para morar. OLX.pl e 

Gumtree.pl também são lugares populares.

Já encomendou equipamentos para sua casa? É hora de se preparar para viajar 

pela Polônia! Agora vamos encontrar um carro juntos. O líder aqui é 

Otomoto.pl, Allegro.pl i OLX.pl. Além disso, também vale a pena visitar 

Gratka.pl. Lá você também pode encontrar um carro para si mesmo.

A maioria dos sites mencionados neste capítulo e nos capítulos anteriores tem 

muito mais ofertas do que listamos. Lá você também pode encontrar roupas, 

sapatos, livros, trailers, plantas e tudo o que deixamos para você descobrir.
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Capítulo 24. Lojas populares na Polônia

Dividimos as mercearias mais populares em Hipermercados, Supermercados e 

Lojas de conveniência. Os hipermercados na Polónia incluem todas as lojas 

com área superior a 2 500 m2. Podemos incluir lojas como Carrefour, Auchan,

Kaufland e E.Leclerc.

Lojas consideradas Hipermercados isso também Makro, Eurocash i Selgros. 

Estas três lojas, no entanto, destinam-se principalmente ao setor empresarial e 

na maioria das vezes, para poder fazer compras nesta loja, é necessário gerir um

negócio. Às vezes, há pequenas exceções.

Os supermercados na Polónia são, obviamente, o Lidl e o Biedronka. Essas 

duas lojas agora dominam o mercado. Mas, além deles, tem também 

Intermarche, POLOmarket, Stokrotka, Carrefour Express, Delikatesy 

Centrum, Netto, Dino, Lewiatan e Aldi.

O grupo de lojas de conveniência inclui lojas Żabka, Chata Polska, ABC e 

OdiDo. Estas são as mercearias mais populares que você pode conhecer na 

Polônia. Para encontrar a oferta e as promoções atuais dessas lojas, insira seus 

nomes no mecanismo de pesquisa.

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com



Capítulo 25. Palavras e frases que serão 
úteis para você utilizar na loja

Algumas lojas na Polônia podem ter uma oferta ligeiramente diferente da oferta

no Brasil. Um exemplo pode ser outra forma de venda de frutas ou legumes. 

Algumas frutas são vendidas na Polônia por pedaço (na arte), enquanto no 

Brasil você pode comprar a mesma fruta por peso. Neste capítulo, nos 

concentramos em descrever as frases básicas que o ajudarão a fazer compras no 

supermercado.

No início, lidaremos com os nomes dos departamentos nas lojas polonesas:

 Warzywniak (dział z owocami i warzywami) (  Hortifruti: Frutas e legumes)

 Stoisko mięsne (  Açougue)

 Piekarnia (dział z pieczywem) (  Departamento com pão - padaria)

 Mrożonki (dział z produktami mrożonymi) (  Departamento com produtos 

congelados)

 Bazarek luz (dział z produktami sypkimi na wagę) (  Departamento com 

produtos soltos por peso)

 Słodkie i Słone (produkty słone i słodkie) (  Produtos salgados e doces)

 Ogród (dział z produktami do ogrodu) (  Departamento com produtos de 

jardianagem)
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 Lady (dział z produktami wydawanymi przez ekspedientkę) (

 Departamento com produtos emitidos pela vendedora)

 Linia kas (kasy przy których zapłacisz za zakupy) (  Caixas registradoras 

nas quais você paga as compras)

 Dział obsługi klienta (  Atendimento ao Cliente)

 Rybny (dział z rybami i owocami morza) (  Departamento de peixes e frutos

do mar)

 Nadział (dział z produktami nabiałowymi) (  Departamento de laticínios)

 Chemia (kosmetyki, proszki do prania, detergenty do sprzątania) (

 Cosméticos, sabão em pó, detergentes)

 Dział napoje (alkohol, woda, soki) (  Álcool, água, sucos)

Algumas abreviaturas e nomes úteis usados nas lojas na Polônia:

 kg = kilogram (  Quilograma)

 g = gram (  Grama)

 luz / na wagę (cena za produkty sprzedawane na wagę) (  Preço dos 

produtos vendidos por peso)

 szt. = sztuka (cena za jeden produkt) (  Preço de um produto)

 L = litr (  litro)

 Zestaw = Komplet (cena za kilka określonych produktów) (  Preço para um 

conjunto de produtos)

 Karton / Zgrzewka (dotyczy opakowania zbiorczego) (  aplica-se a uma 

embalagem coletiva)

 Opak = Opakowanie (jedna sztuka produktu) (  Um pedaço do produto)

 Promo = Promocja (  Promoção)

 Pracownik sklepu (  Funcionário da loja)
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 Kierownik sklepu (  Gerente de loja)

 Reklamacja (  Reclamação)

 Zwrot towaru (  Devolução da mercadoria)

 Odbiór towaru (  Recebimento de mercadorias)

 Wyprzedaż (  Liquidação)

 Oferta dnia = Produkt dnia (  Oferta do dia)

 Produkt niedostępny (  Produtos indisponíveis)

 Data ważności = Termin przydatności do spożycia (  Data de validade do 

produto)

 Płatność gotówką (  Pagamento em dinheiro)

 Płatność kartą (  Pagamento no cartão)

 Płatność zbliżeniowa (  Pagamento com leitor de contato)

 Transakcja odrzucona (  Pagamento Recusado)

 Transakcja zaakceptowana (  Pagamento aceito)

 Przy zakupie 3 opakowań (  Na compra de 3 pacotes)

 Limit dzienny (  Limite diário)

 Limit na jeden paragon (  Limite para um recibo)

 Bez laktozy (  Sem lactose)

 Produkt ekologiczny (  Produto ecológico)

 Bezalkoholowe (  Livre de álcool)

 Karta na punkty = Karta lojalnościowa (  Cartão fidelidade)

 Cena (  Preço)

 Rabat (  Desconto)
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Capítulo 26. Conta bancária na Polônia

A maioria dos bancos na Polônia oferece a opção de abrir uma conta bancária 

para estrangeiros. Para criar tal conta, você deve ter os documentos necessários.

Os requisitos podem variar dependendo do banco. Neste capítulo, 

apresentaremos vários bancos na Polônia que oferecem uma conta bancária para

estrangeiros.

Os documentos exigidos com mais frequência para abrir uma conta bancária na 

Polônia são:

 Passaporte

 Número PESEL

 Cartão de residência no país

 Documento confirmando a residência na Polônia

Ter cada um dos documentos acima lhe dá praticamente 100% de garantia de 

que você poderá abrir uma conta bancária em um banco polonês. Você deve 

lembrar que não ter um desses documentos não o removerá da lista. Se um 

banco se recusar a abrir uma conta bancária, tente outro banco.
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Bancos populares que valem a pena visitar para criar uma conta para um 

estrangeiro são: PKO BP, Alior Bank, mBank, Bank Millennium, BNP 

Paribas Bank Polska, ING, Bank Pocztowy, Santander, Credit Agricole. 

Muitos bancos têm versões em diferentes idiomas que facilitarão muito a 

navegação no site do banco. Em alguns casos, você pode abrir uma conta 

bancária online.
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Bônus. Como se proteger contra acidentes 
em uma casa, apartamento ou quarto 
alugado

Ao decidir alugar um apartamento, quarto ou casa, você deve se lembrar de 

quaisquer acidentes infelizes que possam ocorrer. A lei na Polônia especifica 

que nesses casos o custo da reparação é suportado pelo morador. Também 

informa quando o proprietário do imóvel é obrigado a reparar. Na maioria das 

vezes, o proprietário do apartamento conserta coisas que se deterioram durante 

o uso normal.

E se você causar danos à propriedade que você aluga? Talvez seu filho goste da 

parede e pinte sua obra-prima nesta parede, que não será removível? Seu 

cachorro ou gato destruiu seu sofá enquanto você estava no trabalho? Talvez 

você tenha batido acidentalmente em um espelho ou janela com um objeto? 

Você quebrar alguns eletrodomésticos ou eletrônicos, fazendo isso 

completamente por acidente? Em um momento você aprenderá uma maneira 

que o protegerá contra tais eventos. Muitos poloneses não conhecem esse 

método. É muito barato, muito eficaz e protege você até PLN 50.000.

Uma empresa especializada nesse tipo de coisa chama-se PZU (Powszechny 

Zakład Ubezpieczeniowy). É uma empresa estatal, mas extremamente barata, 
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honesta e eficaz. O produto sobre o qual estamos escrevendo chama-se Polisa 

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu 

Prywatnym (Seguro de Responsabilidade Civil para Pessoas Naturais na Vida 

Privada). Além da habitação, a apólice também protege você em outras 

situações da vida. A proteção também se aplica a danos à propriedade de 

terceiros (por exemplo, transeuntes, vizinhos).

O preço da apólice em 2019 foi de apenas 33,60 zł para todo o ano. O escopo 

básico do seguro é de 50 000 zł! Agora estamos em 2022, esse valor aumentou 

um pouco e atualmente está em torno de 50,00 zł (você descobrirá detalhes 

apenas em uma agência PZU). Existem também muitas outras empresas 

operando no mercado, mas infelizmente não conseguimos verificar sua eficácia 

e credibilidade.

Para ver a oferta, acesse o site: https:/  /www.pzu.pl/  
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PARTE IV. Transporte coletivo público e passeios turísticos

https://pixabay.com/photos/warsaw-center-poland-capital-city-5126229/

Pixabay / KazimierzWoycicki
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Capítulo 27. Transporte público disponível na
Polônia

Morando na Polônia, você pode em algum momento decidir que vale a pena 

visitar vários lugares. Se você não tiver seu próprio carro, pode ser um pouco 

mais difícil. Neste capítulo você aprenderá as informações básicas sobre como 

viajar na Polônia. Isso pode ser um pouco diferente das formas tradicionais de 

viajar no Brasil.

Ao iniciar sua viagem, leve em consideração o tempo, preço e conforto da 

viagem. Você tem à sua disposição vários meios básicos de transporte coletivo 

disponíveis em toda a Polônia. Se você está acostumado a viajar de avião entre 

cidades, também é possível. Infelizmente, as passagens intermunicipais são 

muito caras. Uma alternativa é uma rede muito bem desenvolvida de ferrovias 

nacionais e regionais.

Além disso, como no Brasil, há um grande número de ônibus intermunicipais 

que podem levá-lo a praticamente todas as grandes cidades da Polônia. As 

cidades têm uma rede de ônibus desenvolvida, bondes e trólebus (ônibus 

elétricos). Nas grandes cidades, pode encontrar o metrô ou o trem suburbano, 

graças ao qual você pode se mover com eficiência entre os distritos da cidade.
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Em alguns lugares você pode encontrar uma balsa cruzando os rios. Existem 

balsas fluviais à beira-mar que o transportarão pelas baías polonesas, graças às 

quais você economizará muito tempo. Nas montanhas, você encontrará bondes 

que o levarão ao topo da montanha (assim como no Rio de Janeiro).

Vamos nos concentrar um pouco mais em cada um desses aspectos nos 

próximos capítulos. Você aprenderá os nomes das empresas de transporte e as 

maneiras pelas quais as redes de comunicação funcionam.
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Capítulo 28. Ferrovias e ônibus intermunicipais

Dividimos a rede ferroviária na Polônia em três grupos. O primeiro são trens 

regionais, o segundo são trens intermunicipais e o terceiro são trens 

internacionais. No caso dos ônibus, a divisão é exatamente a mesma. Agora 

vamos lidar com este tópico com mais detalhes.

A empresa mais popular que atende passageiros internacionais e 

intermunicipais é PKP (Polskie Koleje Państwowe). Esta empresa inclui quase 

todas as transportadoras ferroviárias na Polônia. Se procura transporte 

ferroviário básico, consulte a oferta ICC (Intercity). Você também pode usar as 

linhas ferroviárias mais baratas chamadas TLK (Twoje Linie Kolejowe).

Se você deseja se deslocar no mais alto padrão de transporte ferroviário na 

Polônia, aproveite a oferta EIP (Ekspress Intercity Premium). As ferrovias 

internacionais são marcadas com uma abreviação EC (Eurocity). Caso pretenda

viajar mais regionalmente, deve verificar se existe uma empresa que faça o 

tráfego ferroviário na sua cidade. Exemplos de empresas são Koleje 

Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, 

SKM (na Pomerânia). Se você não tiver certeza, sua região pode ser atendida 

por uma empresa nacional Polregio.
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Para verificar os preços e horários, atuais dos bilhetes de trem, visite o site: 

https://rozklad-pkp.pl/

Agora vamos lidar com o transporte rodoviário na Polônia. Provavelmente 

vamos nos concentrar aqui em ônibus que são muito populares no país. O 

número de empresas de transporte na Polônia é tão grande que não podemos 

listar todas elas. Vamos citar apenas os maiores: Flixbus (a maior empresa da 

Polônia, tem conexões com quase todos os países europeus). Outras grandes 

empresas: Sindbad, Eurolines, SkyBus, Szwagropol, PKS, Eurobus i 

SuperPKS.

Você pode usar o site para verificar as conexões de ônibus: https://www.e-

podroznik.pl/

Finalmente, queremos interessá-lo com uma iniciativa muito legal BlaBlaCar. 

Trata-se de compartilhar o espaço em seu carro. O motorista pode deixá-lo por 

uma pequena taxa se você estiver indo na mesma direção. Por favor visite o 

website para mais informação: https://www.blablacar.pl/
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Capítulo 29. Aeroportos e transporte aéreo

O transporte aéreo na Polônia está disponível, mas não é tão desenvolvido 

quanto no Brasil. As conexões de longa distância não são tão populares quanto 

no Brasil, mas estão disponíveis.

Abaixo está uma lista dos maiores aeroportos poloneses e suas abreviaturas 

internacionais:

 Warszawa Okęcie (WAW) - Lotnisko Chopina w Warszawie

 Modlin (WMI) - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

 Wrocław (WRO) - Port Lotniczy Wrocław S.A. im. Mikołaja Kopernika

 Poznań Ławica (POZ) - Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka 

Wieniawskiego

 Kraków Balice (KRK) - Kraków Airport im. Jana Pawła II

 Katowice Pyrzowice (KTW) - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice 

w Pyrzowicach

 Łódź Lublinek (LCJ) - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

 Gdańsk Rębiechowo (GDN) - Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo im. 

Lecha Wałęsy

 Bydgoszcz (BZG) - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana 

Paderewskiego Bydgoszcz
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 Rzeszów Jasionka (RZE) - Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

 Szczecin (SZZ) - Port lotniczy Szczecin Goleniów im. NSZZ Solidarność

 Nowe Kramsko (IEG) - Port lotniczy Zielona Góra-Babimost

 Świdnik (LUZ) - Port lotniczy Lublin

 Szymany (SZY) - Port lotniczy Olsztyn-Mazury

 Radom Sadków (RDO) - Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów

Radomskiego Czerwca 1976 roku

Praticamente todos os aeroportos têm um site vinculado aos horários de voos 
atuais. No capítulo 31, preparamos para você uma lista com os sites dos 
aeroportos da Polônia.

Graças aos seguintes sites, você pode pesquisar vôos de várias companhias 
aéreas e comprar um bilhete online:

 https://www.bluesky.pl/  
 https://www.esky.pl/  
 https://www.kiwi.com/  
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Capítulo 30. Transporte público

Mencionamos o transporte público em alguns capítulos anteriores. Neste 

capítulo, vamos expandir esse assunto. Vamos nos concentrar em 10 cidades 

populares que os brasileiros escolhem com mais frequência na Polônia.

Nomes de transporte público na Polônia:

 Warszawa (ZTM) – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

 Kraków (MPK) – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie

 Wrocław (MPK) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu

 Poznań (MPK) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

 Łódź (MPK) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź

 Gdańsk (ZTM) - Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

 Katowice (PKM) - Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach

 Szczecin (ZDiTM) - Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

 Gdynia (ZKM) – Związek Komunikacji Miejskiej w Gdyni

 Częstochowa (MPK) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 

Częstochowie

Os sites de cada uma das transportadoras acima mencionadas podem ser 

encontrados no Capítulo 32.
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O sistema de validação de bilhetes pode diferir de cidade para cidade. 

Recomendamos que você leia as regras de validação de passagens atualmente 

válidas no site da transportadora. Isso ajudará você a evitar consequências 

desagradáveis (por exemplo, uma multa para um bilhete validado 

incorretamente).
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Capítulo 31. Atalho: Sites de operadoras 
intermunicipais

Este capítulo ajudará as pessoas que planejam sua viagem por conta própria. 

Aqui você encontra sites de empresas que fazem conexões entre cidades.

Sites de empresas ferroviárias:

Polskie Koleje Państwowe (PKP)

https://www.pkp.pl/

Intercity (ICC)

http://www.intercity.pl/

Twoje Linie Kolejowe (TLK)

http://www.intercity.pl/

Ekspress Intercity Premium (EIP)

http://www.intercity.pl/

Arriva RP Sp. z o. o.

http://www.arriva.pl/
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Koleje Mazowieckie

https://www.mazowieckie.com.pl/

Koleje Dolnośląskie

https://www.kolejedolnoslaskie.pl/

Koleje Śląskie

https://www.kolejeslaskie.com/

Koleje Wielkopolskie

http://koleje-wielkopolskie.com.pl/

Koleje Małopolskie

http://www.malopolskiekoleje.pl/

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (SKM)

https://www.skm.pkp.pl/

Polregio

https://polregio.pl/pl/

Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM)

https://www.skm.warszawa.pl/
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Abaixo você encontrará sites pertencentes a empresas de ônibus:

Flixbux

https://www.flixbus.pl/

Sindbad

https://www.sindbad.pl/

Eurolines

https://www.eurolines.de/

Szwagropol

https://www.szwagropol.pl/

PKS

https://www.pks.pl/

Eurobus

https://www.eurobus.pl/

SuperPKS

https://www.superpks.pl/
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Abaixo você encontrará os sites dos maiores aeroportos da Polônia:

Warszawa Okęcie (WAW) - Lotnisko Chopina w Warszawie

https://www.lotnisko-chopina.pl/

Modlin (WMI) - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

https://modlinairport.pl/

Wrocław (WRO) - Port Lotniczy Wrocław S.A. im. Mikołaja Kopernika

https://airport.wroclaw.pl/

Poznań Ławica (POZ) - Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka 

Wieniawskiego

https://poznanairport.pl/

Kraków Balice (KRK) - Kraków Airport im. Jana Pawła II

https://krakowairport.pl/pl

Katowice Pyrzowice (KTW) - Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w 

Pyrzowicach

https://www.katowice-airport.com/

Łódź Lublinek (LCJ) - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

https://www.airport.lodz.pl/
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Gdańsk Rębiechowo (GDN) - Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo im. Lecha 

Wałęsy

https://www.airport.gdansk.pl/

Bydgoszcz (BZG) - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana 

Paderewskiego Bydgoszcz

https://plb.pl/

Rzeszów Jasionka (RZE) - Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

https://www.rzeszowairport.pl/

Szczecin (SZZ) - Port lotniczy Szczecin Goleniów im. NSZZ Solidarność

http://www.airport.com.pl/

Nowe Kramsko (IEG) - Port lotniczy Zielona Góra-Babimost

https://airport.lubuskie.pl/

Świdnik (LUZ) - Port lotniczy Lublin

https://www.airport.lublin.pl/

Szymany (SZY) - Port lotniczy Olsztyn-Mazury

https://mazuryairport.pl/
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Capítulo 32. Atalho: Páginas de empresas de 
transporte público em grandes cidades 
polonesas

Neste capítulo, você encontrará links úteis para os sites das empresas de 

transporte público. Vamos nos concentrar nas 10 cidades mais populares onde 

os brasileiros vivem.

Em cada uma dessas páginas você encontrará informações atualizadas sobre 

horários e alterações nos horários dos ônibus. Nestas páginas também contém 

os preços atuais dos bilhetes e informações sobre todas as possíveis alterações 

resultantes de causas externas.

Páginas de empresas de transporte público:

Warszawa (ZTM) – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

https://www.wtp.waw.pl/

Kraków (MPK) – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie

https://ztp.krakow.pl/
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Wrocław (MPK) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu

https://mpk.wroc.pl/

Poznań (MPK) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

https://www.mpk.poznan.pl/

Łódź (MPK) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź

https://www.mpk.lodz.pl/

Gdańsk (ZTM) - Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

https://ztm.gda.pl/

Katowice (PKM) - Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach

https://pkm.katowice.pl/

Szczecin (ZDiTM) - Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

https://www.zditm.szczecin.pl/pl

Gdynia (ZKM) – Związek Komunikacji Miejskiej w Gdyni

https://zkmgdynia.pl/

Częstochowa (MPK) - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w 

Częstochowie

https://www.mpk.czest.pl/

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://www.mpk.czest.pl/
https://zkmgdynia.pl/
https://www.zditm.szczecin.pl/pl
https://pkm.katowice.pl/
https://ztm.gda.pl/
https://www.mpk.lodz.pl/
https://www.mpk.poznan.pl/
https://mpk.wroc.pl/


Bônus. Um guia para quem visita a Polônia

Viajar é uma das atividades que desenvolve nossa criatividade. Conhecer novos

hábitos, novas pessoas e ver coisas novas nos inspira. Isso significa que muitas 

vezes tomamos decisões sobre mudanças em nossas vidas. Colocamos na mente

novas soluções e ideias que criamos como um plano. Então começamos a 

implementá-lo e queremos viajar mais. Claro que também há grandes e 

inesquecíveis memórias da nossa aventura.

As viagens podem ser divididas em vários grupos. Neste capítulo, mostraremos 

como viajar de uma maneira interessante. Mostraremos alguns sites úteis que 

ajudarão você a encontrar atrações turísticas. Você poderá planejar sua viagem 

e visitar os lugares que mais lhe interessam.

Você está procurando uma opção de viagem estável? Quer que tudo seja 

planejado com antecedência? Use o popular site de reservas Booking.com. Lá 

você encontra ofertas de hotéis e pequenas pousadas.

Para pessoas que querem ser mais flexíveis, recomendamos o Airbnb.com. O 

Airbnb reúne a oferta de pessoas que disponibilizam os seus apartamentos e 

quartos para alugar aos viajantes.
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A oferta é muito utilizada por viajantes que são mais dinâmicos e nem sempre 

passam todo o seu tempo livre num só lugar. É uma solução que permite 

conhecer um número muito grande de pessoas que viajam por todo o mundo.

Ao lidar com o tema das viagens, você certamente conhece o projeto 

Couchsurfing.com. Se você gosta da forma de cooperação com o 

Couchsurfing, oferecemos algo novo, um projeto Showaround.com. Neste 

último projeto, você pode conhecer um morador local que lhe mostrará todos os

lugares mais interessantes da cidade. Você poderá trocar experiências e à noite 

sair para o pub ou para uma festa.

Agora quero propor um tipo de acomodação para você que fica muito longe dos

hotéis. As fazendas de agroturismo são muito populares na Polônia e permitem 

que você passe um tempo perto da natureza em um ambiente caseiro. Esses 

lugares costumam receber viajantes de vários lugares do mundo e mostram a 

tradição de sua região. Veja a rica oferta desses lugares maravilhosos (clique no

link Noclegi): https://agroturystyka.pl/

Existe mais um tipo de acomodação sobre o qual queremos falar. Esta é uma 

oferta muito grande de camping para pessoas que gostam de dormir em tendas. 

Pode encontrar uma vasta oferta deste tipo de locais no site: https://pola-

namiotowe.info/

No final do tópico relacionado com o alojamento, recomendamos mais dois 

serviços que certamente achará úteis. Estas são páginas que contêm muito mais 

informações de alojamento de aluguel para turistas de toda a Polónia.
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https://www.nocowanie.pl/

https://e-turysta.pl/

Onde procurar atrações turísticas na Polônia? Esta é uma pergunta muito boa 

que vamos responder agora. Recomendamos duas páginas que contenham todas

as informações, fotos e descrições de cada atração. Lá você encontrará a 

localização da atração turística marcada no mapa e as direções.

Além disso, há sugestões de planos de viagem prontos que você pode usar 

gratuitamente. Os portais são chamados Polskieszlaki.pl e Polska.travel. 

Incluímos os links abaixo para ajudá-lo a encontrar essas páginas na Internet.

https://www.polskieszlaki.pl/

https://www.polska.travel/pl

Sabemos que muitas das questões de viagem não foram abordadas neste 

capítulo. Infelizmente, este é um e-book sobre a vida e o trabalho na Polônia e 

queremos focar nestes tópicos. Se no futuro houver muito interesse no tema de 

viajar pela Polônia, certamente poderemos criar um e-book apropriado.

Isso é tudo para este capítulo. Esperamos que as informações básicas sobre 

viagens e transporte público na Polônia sejam suficientes para que você possa 

iniciar sua primeira viagem por conta própria. Desejamos a você ótimas 

experiências de viagem e lembranças inesquecíveis!
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PARTE V. Como abrir uma empresa ou criar uma StartUp na
Polônia?

https://pixabay.com/photos/job-office-team-business-internet-5382501/

Pixabay / RonaldCandonga
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Capítulo 33. Tipos de atividade econômica

Você está planejando criar uma empresa na Polônia? Neste capítulo você 

encontrará as informações mais importantes sobre os tipos de empresas 

disponíveis no país. Descreveremos brevemente cada tipo de empresa para que 

possa decidir qual tipo será melhor para você.

Tipos de atividades econômicas disponíveis na Polônia:

 Empresa individual (jednoosobowa działalność gospodarcza)

 Empresa civil (spółka cywilna)

 Sociedade de responsabilidade limitada (spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością)

 Empresa com ações (spółka akcyjna)

 Empresa aberta (spółka jawna)

 Empresa parceria (spółka partnerska)

 Empresa parceria limitada (spółka komandytowa)

 Empresa parceria limitada-ações (spółka komandytowo-akcyjna)
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Empresa individual

O primeiro tipo que listamos acima é uma empresa individual. Você não precisa

de um sócio ou acionistas para criar tal empresa. Estabelecer uma empresa 

assim levará muito pouco tempo. A candidatura pode ser submetida online 

através do site da Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG): https://prod.ceidg.gov.pl/

Este tipo de atividade empresarial não exige uma contribuição mínima. Isso 

também significa que você é responsável por todos os seus ativos. Se você 

deseja iniciar um negócio de baixo risco, esta é uma boa opção. Você pode usar 

a declaração de imposto simplificada. Isso significa que o custo da 

contabilidade é muito menor do que no caso da maioria das empresas que 

exigem contabilidade completa.

Empresa civil

Para criar uma parceria de direito civil, você precisa de pelo menos dois 

parceiros. Pode ser uma configuração de pessoas que administram duas 

empresas individuais ou uma combinação de várias empresas. Nesse tipo de 

empresa, cada um dos proprietários detém uma participação igual a 50% das 

ações. O mesmo acontece quando se trata de ganhos e perdas. Nenhuma 

contribuição própria é necessária para criar tal empresa. Este tipo de empresa 

não tem personalidade jurídica. Pode haver mais de dois parceiros. A 

contabilidade exigida nesta empresa depende do tipo de serviços executados. 

Para algumas empresas será a contabilidade simplificada e para outros será 
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completa. Todos os sócios da empresa respondem igualmente com seus bens às 

obrigações legais.

Sociedade de responsabilidade limitada

Spółka z o. o. e uma das formas mais populares de fazer negócios na Polônia. 

Apenas uma pessoa é necessária para formar tal empresa. No entanto, devido às

valiosas soluções de isenção da necessidade de pagamento de contribuições 

sociais, muitas pessoas estabelecem estas empresas com duas ou mais pessoas. 

Muitas vezes, é uma divisão de 50% em 50% ou uma divisão de 30% em 70%.

O capital mínimo necessário para estabelecer uma empresa desse tipo é de  5 

000 zł. Você pode trazer esse capital na forma de seu próprio conhecimento, 

cursos ou habilidades. Alguns advogados podem ajudá-lo a fazer essa ação. É 

uma sociedade em que é adotado o estatuto e nomeado o conselho de 

administração. Pode ser composto por duas pessoas. Nenhum dos acionistas da 

empresa RESPONSÁVEL com seus bens. A contabilidade completa é 

essencial.

Empresa com ações

A empresa marcada com uma abreviatura (S.A.) é o que você pode encontrar 

em muitos lugares na Polônia. É a empresa mais desenvolvida em capital 

porque quase sempre possui um bloco de ações que pode ser adquirido por um 

acionista. O processo de criação de uma empresa desse tipo não é fácil, mas 

oferece grandes oportunidades. Graças a essa empresa, você pode entrar na 

bolsa de valores polonesa e ser incluído no índice WIG.
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O capital social mínimo necessário para estabelecer uma Empresa com ações é 

de 100 000 zł. É um tipo avançado de empresa que precisa ser inscrita no 

Registro Nacional do Tribunal (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy). A empresa é 

responsável por suas obrigações com seus ativos. A empresa pode ser 

representada por um conselho de administração (como uma sociedade de 

responsabilidade limitada). É possível nomear um procurador que atuará como 

representante da empresa.

Empresa aberta

Para constituir uma empresa aberta, são necessários pelo menos dois sócios 

(pessoas singulares, pessoas colectivas ou sociedade sem personalidade 

jurídica). Uma empresa criada por meio de escritura notarial (um carro, dinheiro

ou imóveis podem ser uma contribuição para o capital da empresa). A empresa 

aberta em nome colectivo necessita de uma inscrição no Registo Nacional do 

Tribunal.

É um tipo de sociedade sem personalidade jurídica e pode ser representada por 

qualquer sócio (salvo indicação em contrário na escritura notarial). Este tipo de 

sociedade obriga cada sócio a responsabilizar-se pelas obrigações com o seu 

património privado (responsabilidade solidária, cada uma em partes iguais).

Empresa parceria

É uma empresa APENAS para pessoas que exercem profissões liberais (por 

exemplo, médico, advogado). É necessária uma inscrição no Registo Nacional 

do Tribunal. Não possui capital social mínimo e não possui personalidade 
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jurídica. A empresa é representada por cada um dos sócios. A responsabilidade 

é dividida solidariamente por cada um dos sócios.

Empresa parceria limitada

Uma empresa criada por pelo menos dois sócios. Um é chamado de sócio 

complemanditário (é responsável com todos os seus bens pelas obrigações da 

sociedade) e o outro é chamado de sócio comanditário e é responsável apenas 

no valor que foi escrito no contrato (escritura notarial ). A empresa é 

representada individualmente pelo sócio complemanditário.

Empresa parceria limitada-ações

É uma fusão de duas empresas. Esta sociedade pode ser constituída por dois 

sócios, sendo um deles responsável com todos os seus bens pelo passivo de toda

a sociedade. O outro sócio é um acionista. O montante mínimo de capital 

necessário para estabelecer esta empresa é de 50 000 zł.

Não somos especialistas na área de realização de atividades comerciais na 

Polônia. Sugerimos que você vá a um consultor jurídico ou a um bom tabelião 

se quiser estabelecer uma empresa muito grande na Polônia. Queríamos apenas 

descrever em poucas palavras que tipos de empregos estão disponíveis para 

você no pais.
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Capítulo 34. Impostos, contribuições sociais 
e seguro de saúde

Agora vamos discutir as questões básicas relacionadas aos impostos para 

empreendedores na Polônia. Apresentamos-lhe as informações mais 

importantes e vários tipos de acordos fiscais para empresas. Além disso, 

discutiremos o tema do seguro saúde e das contribuições previdenciárias.

Empresários na Polônia pagam impostos que cobrem quatro grupos: Imposto 

de Renda, Imposto sobre o Valor Agregado (VAT), Imposto Predial e 

Imposto sobre Operações de Direito Civil (PCC). Agora vamos descrever 

brevemente cada tipo de imposto para que você possa entendê-lo melhor.

1.  Imposto de Renda

É um imposto obrigatório que se aplica a todos os empresários que tem 

rendimentos. O valor do imposto depende da forma de tributação selecionada. É

possível escolher entre várias formas de imposto - você escolhe apenas uma 

delas.
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 O imposto geral   (podatek ogólny) é de 17% do imposto até o valor de 120

000 zł. Acima de 120 000 zł, o excedente tributável é de 32%.

 O imposto linear   (podatek liniowy) é sempre de 19%,

 Imposto sob a forma de um montante fixo (ryczałt ewidencjonowany). 

Varia de 2% a 17% (o valor do imposto depende de muitos fatores),

 O imposto sob a forma de um montante fixo (karta podatkowa) foi 

retirado a partir de 1 de janeiro de 2022.

Como essas formas de tributação diferem umas das outras? No caso do Imposto

Geral e do Imposto Linear, o valor é calculado de acordo com o valor dos 

rendimentos obtidos. De acordo com a lei polaca, o rendimento é o montante de

todo o dinheiro que a empresa ganha, mas reduzido por todos os custos. No 

caso de um imposto de montante fixo, o imposto é pago sobre o rendimento (ou

seja, o valor antes de deduzir os custos).

2. Imposto sobre o Valor Agregado (VAT)

Dividimos o VAT em dois tipos. Imposto adquirido e devido. O imposto devido

é o imposto que geramos quando vendemos nossos produtos ou serviços. O 

imposto adquirido é o imposto gerado quando nossa empresa compra produtos 

ou serviços de outras empresas.

Ser capaz de calcular este imposto é benéfico do ponto de vista da economia de 

dinheiro. Se o imposto adquirido for maior que o imposto devido, você não 

pagará esse imposto. Quando o imposto devido for maior que o imposto 

adquirido, você pagará o valor que é a diferença nessa equação.

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com



As taxas de VAT atuais na Polônia são 0%, 5%, 8% e 23%. Cada taxa 

depende do tipo de bem ou serviço. Não abordaremos todos os grupos de 

produtos neste e-book. Para saber mais sobre impostos, entre em contato com 

seus contadores.

3. Imposto Predial

Se uma empresa possui imóveis, deve pagar imposto sobre a propriedade. O 

valor da taxa é determinado pelo prefeito da cidade.

4. Imposto sobre Operações de Direito Civil (PCC)

É um imposto pago por empresários que celebram um acordo para, por 

exemplo, um empréstimo ou doação com pessoas que não realizam negócios na

Polônia.

Um empresário que contrata um empregado terá que pagar contribuições sociais

e seguro de saúde para seu empregado. Esses são: 

 Contribuição previdenciária em 2022 é 693,58 zł

 Contribuição para a pensão em 2022 é 284,26 zł

 Contribuição por doença (voluntária) em 2022 é 87,05 zł

 Contribuição de acidente em 2022 é 59,34 zł

 Contribuição para o Fundo do Trabalho em 2022 é 87,05 zł

Prêmio de seguro saúde em 2022 – O valor da contribuição é calculado de 

acordo com as novas regras (o valor percentual depende do valor da renda).
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Capítulo 35. Como abrir uma empresa na 
Polônia?

De acordo com a lei em vigor na Polônia, os estrangeiros têm a opção de 

estabelecer uma empresa no país. Você NÃO PRECISA ser cidadão polonês 

para criar uma empresa. Neste capítulo você encontrará informações básicas 

sobre como montar um negócio por estrangeiros.

O Brasil não faz parte da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu. 

Isso significa que, para criar uma empresa, o cidadão brasileiro precisa ter uma 

autorização de residência na Polônia, ou seja, o cartão de residência (Karta 

Pobytu). Esse cartão, além da possibilidade de permanecer no país, dá direito a 

você ter uma empresa individual e qualquer empresa comercial (escrevemos 

sobre eles no Capítulo 33).

Brasileiros podem registrar uma empresa online. Não envolve nenhuma taxa. 

Você também pode ir a incubadoras de empresas. Ter um cartão de residência 

exige a criação de muitos documentos que lhe serão úteis durante o processo de 

constituição de uma empresa.

Um dos documentos que terá de apresentar é um pedido de número REGON e 

outro pedido de número de identificação fiscal (NIP). NIP é o equivalente ao 
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número do CPF. REGON é o equivalente ao número do CNPJ. Outro 

documento que terá de apresentar é a candidatura à Instituição da Segurança 

Social (ZUS) e a candidatura à inscrição no CEIDG.

Também vale a pena verificar a classificação PKD. Esta é uma lista de tipos de 

atividades realizadas na Polônia. Cada atividade realizada tem seu número no 

PKD. O catálogo está disponível gratuitamente na Internet 

(https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd) ou na Incubadora de Empresas 

(Inkubator Przedsiębiorczości). Se esta é sua primeira empresa na Polônia, 

entre em contato com um consultor jurídico e visite juntos a Incubadora de 

Empreendedorismo. As inscrições que você deve enviar são muito fáceis, mas 

preenchê-las é demorado.

Para saber como criar empresas maiores na Polônia, consulte as instruções e 

regras para administrar a empresa em que está interessado. O método acima se 

aplica apenas à empresa individual, o que não é recomendado para atividades 

comerciais de alto risco.
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Capítulo 36. Como criar uma StartUp na 
Polônia?

Além do modelo tradicional de atividade empresarial na Polônia, há mais uma 

iniciativa interessante, é a Fundação TwójStartup.pl, que confere a sua 

personalidade jurídica a pessoas que queiram testar a sua ideia de negócio no 

país. A fundação fornece suporte jurídico e contábil, para que você possa se 

concentrar no que é mais importante - a implementação da sua ideia.

A Fundação "Twój StartUp" foi criada em 2012 e é a maior incubadora de 

empreendedorismo da Europa Central e Oriental, sob cujas asas mais de 5.000 

startups de todo o mundo se desenvolveram para ano 2022.

A Fundação implementa inúmeros projetos graças aos quais cria o maior 

ecossistema para o desenvolvimento de startups, incluindo Smart- Biznes 

(serviços contábeis), Biznes Zone (escritórios de coworking), Startup Booster 

(aceleradora), Edu- Hub (educação on-line), IT Zone (suporte a startups do 

setor de TI).

Desde o início de sua operação, a Fundação Twój StartUp para o 

Desenvolvimento do Empreendedorismo vem ganhando rapidamente 

reconhecimento e popularidade entre empreendedores de todo o país, criando 
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assim uma estrutura nacional. Atualmente, conta com uma rede de 22 sucursais 

localizadas nas maiores cidades na Polônia, incluindo: Warszawie, Krakowie, 

Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Częstochowie, Łodzi, Rzeszowie e 

Katowicach.

O custo mensal para administrar uma empresa na Polônia é de quase 2 000 zł. A

Fundação oferece a oportunidade de participar e testar sua ideia por uma fração 

desse valor, que é de 300 zł. Cada beneficiário que ingressa na Fundação recebe

seu Coordenador (Guardião responsável) que explicará os princípios de 

funcionamento da Fundação. 

O treinamento introdutório que você pode aproveitar permitirá que entenda 

melhor o sistema tributário na Polônia. Treinamento adicional desenvolverá 

suas habilidades que são úteis na administração de qualquer negócio.

Para usar a ajuda da Fundação, você deve ter uma autorização de trabalho na 

Polônia. Se já o fez e pretende começar a implementar a sua própria ideia de 

negócio, candidate-se à fundação através do site: https://twojstartup.pl/

Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para a fundação através do 

formulário de contato ou chat. Mencione que você foi recomendado pelo 

projeto Brasileiros na Polônia. Se você não entende certas questões em 

polonês ou inglês, pode contar com nossa ajuda em português.

   

    www.brasileirosnapolonia.com         contato@brasileirosnapolonia.com

https://twojstartup.pl/


Bônus. Atalho: Contabilidade e escritórios na
Polônia

Neste capítulo, você encontrará uma lista de escritórios de contabilidade e 

escrituração na Polônia. Confira a lista abaixo:

https://fixly.pl/kategoria/biuro-rachunkowe

https://fixly.pl/kategoria/doradztwo-podatkowe

https://fixly.pl/kategoria/faktoring

https://fixly.pl/kategoria/obsluga-ksiegowa

https://fixly.pl/kategoria/porady-ksiegowe

https://www.olx.pl/d/uslugi-firmy/uslugi/q-ksi%C4%99gowo%C5%9B

%C4%87/

https://www.olx.pl/d/uslugi-firmy/q-biuro-rachunkowe/

https://www.cik.org.pl/biura

https://www.iksiegowosc24.pl/biura-rachunkowe
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Bônus. Atalho: Escritórios de advocacia e 
cartórios

Neste capítulo, você encontrará uma lista de escritórios de advocacia, uma lista 

de advogados e uma lista de cartórios na Polônia. Confira a lista abaixo:

https://fixly.pl/kategoria/adwokat

https://fixly.pl/kategoria/notariusz

https://fixly.pl/kategoria/radca-prawny

https://fixly.pl/kategoria/tlumaczenie-dokumentow

https://fixly.pl/kategoria/tlumaczenie-przysiegle

https://www.olx.pl/d/uslugi-firmy/q-adwokat/

https://www.olx.pl/d/uslugi-firmy/q-radca-prawny/

https://www.olx.pl/d/uslugi-firmy/q-t%C5%82umacz-przysi%C4%99g

%C5%82y/

https://www.mecenasi.pl/

https://rejestradwokatow.pl/adwokat
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Você chegou ao fim - parabéns! Obrigado por adquirir esta publicação. 

Esperamos que as informações contidas nesta publicação sejam úteis e valiosas.

Dedicamos uma quantidade enorme de tempo e todo o nosso coração enquanto 

trabalhamos neste e-book. Desejamos-lhe nada além de sucesso e uma vida 

maravilhosa, que acreditamos que em breve você conseguirá na Polônia!

Nós o cumprimentamos calorosamente!

Pedro Rei e Karen Pedro
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