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1. Podmiot świadczący usługę pośrednictwa pracy 

Fundacja Silver Economy jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 

873). Swoją działalność statutową Fundacja prowadzi od lutego 2013 r. pod kątem celów 

statutowych, do których należy m.in.: wzrost obywatelskiej aktywności edukacyjnej, 

przeciwdziałanie przestępczości, uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu, wspieranie środowisk 

marginalizowanych społecznie, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych.  
 

Fundacja Silver Economy jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonym przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/0011 5/2018. Posiada aktualny znak 

jakości Małopolskich Standardów Usług Szkoleniowych. Od 2017 roku Fundacja Silver Economy 

jest również Partnerem Egzaminacyjnym Fundacji VCC oraz prowadzi Akademię Edukacyjną  VCC, 

a ponadto posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO  9001:2015. 

 

2. Cel pośrednictwa pracy 

Celem usługi pośrednictwa pracy jest jak najtrafniejszy dobór ofert pracy dla Uczestników projektu 

„Możemy więcej” oraz właściwego kandydata na stanowisko pracy, a także zwiększenie 

umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy i samodzielnego jej poszukiwania przez 

uczestników ww. projektu. 

Dyżur pośrednika pracy polega na organizacji spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu 

w celu zaprezentowania zgromadzonych i opracowanych materiałów przed rozpoczęciem 

stażu/pracy, wypełnianiu kart usługi pośrednictwa pracy oraz nawiązywaniu współpracy 

z pracodawcami.  

Pośrednik pracy monitoruje aktywność uczestników projektu oraz rynek pracy w powiecie 

nowosądeckim i mieście Nowym Sączu, kładzie nacisk na samodzielność osób w podejmowaniu 

działań w zakresie poszukiwania przez nich pracy, w tym śledzi trendy rynkowe (branże rozwojowe 

i problemowe), analizuje krajowe i wojewódzkie prognozy zatrudnienia oraz w perspektywie 

rocznej (prognozy Ministerstwa Edukacji Narodowej) 

(www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl), a także Raporty urzędów pracy nt. sytuacji na 

rynku pracy. 

http://www.silvereconomy.pl/
http://www.np.prognozowaniezatrudnienia.pl/
http://www.barometr.obserwatorium.malopolska.pl/
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Barometr zawodów - to jednoroczna prognoza rynku pracy, która pokazuje zapotrzebowanie na 

zawody. Badanie prowadzone jest lokalnie w całej Polsce, dzięki temu można zobaczyć wyniki dla 

każdego powiatu, województwa i całościowe dla kraju. 

Barometr powstaje podczas panelu ekspertów obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: 

pracowników powiatowych urzędów pracy, przedsiębiorców, pracowników prywatnych agencji 

zatrudnienia, pracowników specjalnych stref ekonomicznych, ochotniczych hufców pracy, izb 

rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, urzędów miast. 

 

Dzięki szerokiemu zapleczu eksperckiemu wyniki uwzględniają różne perspektywy i informacje, 

których nie ma w statystykach, jak np. powód, dla którego osoba nie podejmuje pracy. 

„Barometr zawodów” co roku powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, a jego koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucja 

województwa małopolskiego. 

Pełne wyniki można zobaczyć na stronie www.barometrzawodow.pl. 

Prognoza dla powiatu nowosądeckiego znajduje się pod linkiem: 

https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-

powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12. 

Prognoza dla miasta Nowego Sącza znajduje się pod linkiem: 

https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-

sacz.19..11....1....0.1.1.11. 
 

3. Adresaci pośrednictwa pracy: 

40 uczestników projektu „Możemy więcej”, IX Oś priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 

9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie 

dla OPS/PCPR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Analiza prognoz zatrudnienia 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku pracy 

zarówno w kraju jak i w województwie małopolskim nie uległa zmianie w miesiącu maju 2020 r. 

Również rodzaj zawodów deficytowych, zawodów w równowadze oraz zawodów nadwyżkowych 

w powiecie nowosądeckim i Nowym Sączu nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

http://www.silvereconomy.pl/
https://barometrzawodow.pl/
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowosadecki.19..12....1....0.1.1.12.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-sacz.19..11....1....0.1.1.11.
https://barometrzawodow.pl/pl/malopolskie/prognozy-dla-powiatow/2020/nowy-sacz.19..11....1....0.1.1.11.
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5. Analiza rynku pracy w powiecie nowosądeckim na podstawie dostępnych 

danych i analiz opracowanych przez PUP dla Powiatu Nowosądeckiego, Sądecki 

Urząd Pracy 

W miesiącu czerwcu 2020 r. urzędy pracy udostępniły na swoich stronach internetowych dane dot. 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu V.2020 r. I tak na dzień 31.05.2020 r. 

w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych wynosiła 7 108 osób, w tym było 4 727 kobiet, tj. 66,5 % i 2 381 mężczyzn tj. 33,5 %. 

W stosunku do kwietnia br. liczba bezrobotnych w powiecie nowosądeckim na koniec maja br. była 

wyższa o 221 osób. Natomiast w stosunku maja 2019 r. liczba bezrobotnych na koniec maja 2020 

r. jest wyższa o 1 406 osób. Sytuacja taka została spowodowana stanem epidemicznym 

występującym w kraju, co spowodowało zatrzymanie gospodarki i jednocześnie doprowadziło do 

licznych zwolnień pracowników. 

 

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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W miesiącu maju br. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowało 

się 702 osoby bezrobotne (w tym: 395 kobiet i 307 mężczyzn). Większość osób bezrobotnych przed 

zarejestrowaniem pracowała i posiadała staż pracy – 6 420 osób tj. 90,3 %. Prawo do zasiłku 

posiadało 1 122 osoby, tj. 15,8 % ogółu bezrobotnych. Liczba zarejestrowanych osób 

bezrobotnych, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia wynosiła 2 402 osoby, tj. 33,8 % ogółu 

bezrobotnych na koniec maja br. Do dnia 31 maja 2020 r. żaden zakład pracy z powiatu 

nowosądeckiego nie zgłosił zamiaru redukcji/zwolnień grupowych. W miesiącu maju br. 

zarejestrowało się 60 osób powracających z zagranicy - Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, 

Dania, Szwecja i USA (w maju 2019 r. po pracy za granicą zarejestrowało się 73 osoby). 

W okresie styczeń – maj 2020 roku pozyskano 1 353 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej. W samym maju br. zgłoszono 283 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 

zawodowej. Najwięcej ofert pracy pozyskano w zawodach: robotnik gospodarczy – 52 miejsca 

pracy (wszystkie subsydiowane), pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni – 35 miejsc 

pracy, technik prac biurowych – 32 miejsca pracy (w tym 22 miejsca subsydiowane), operator 

maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych – 15 miejsc pracy, murarz – 10 miejsc 

pracy, pomocniczy robotnik budowlany – 10 miejsc. W miesiącu maju br. podjęcie pracy zgłosiło 

395 osób, w tym 155 kobiet. 

W miesiącu maju br. pracę podjęło 372 osoby. W roku poprzednim w maju br. pracę podjęło 416 

osób. 

Wskaźnik płynności rynku pracy na koniec maja br. wynosił 53,0 %. Widać, że wskaźnik płynności 

rynku pracy w maju br. jest znacznie wyższy od tego wskaźnika w kwietniu br. Na korzystniejszy 

wskaźnik wpływ miało więcej podjęć pracy w maju br. przez bezrobotnych a mniej rejestracji w 

tym miesiącu. Po zniesieniu przez rząd części obostrzeń związanych z epidemią COVIT-19 coraz 

więcej osób jest zainteresowanych pracą i coraz więcej przedsiębiorców oferuje pracę. 
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Z kolei w miesiącu maju w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy pozostawało 1850 osób 

bezrobotnych (w tym 966 kobiety), tj. o 158 osób więcej niż w poprzednim miesiącu.  Na koniec 

maja stopa bezrobocia w Nowym Sączu wynosiła 3,9% i była o 2,1 pkt proc. niższa od stopy 

bezrobocia w Polsce (6,0%) oraz o 5,3 pkt proc. niższa od stopy bezrobocia w powiecie 

nowosądeckim (9,2%). 

 

Bezrobocie – dane podstawowe 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP według stanu na 31.05.2020 r. 

w tym: 

1850 

 w szczególnej sytuacji na rynku pracy  1407 

 kobiet 966 

 niepełnosprawnych 134 

Liczba osób posiadających prawo do zasiłku 351 

Liczba osób zarejestrowanych w miesiącu 288 

Liczba osób wyłączonych z ewidencji 130 

Aktualna stopa bezrobocia (stan na koniec maja 2020 r.) 3,9 % 

Aktywizacja - dane podstawowe 

Liczba osób aktualnie uczestniczących w programach realizowanych przez SUP  670 

 w tym objętych finansowaniem 586 

Łączna liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez SUP w 

2020 r. 

1365 

Liczba osób, które podjęły pracę w miesiącu 92 

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym w miesiącu 279 

Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych do SUP w miesiącu 87 

 

http://www.silvereconomy.pl/
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Ponadto w Sądeckim Urzędzie Pracy według stanu na koniec maja zarejestrowanych było 101 osób 

poszukujących pracy (w tym 39 kobiet), z czego 27 osób to niepełnosprawni niepozostający w 

zatrudnieniu. W czerwcu 2020 r. zarejestrowało się 15 osób poszukujących pracy oraz 23 osoby 

wyrejestrowały się z ewidencji SUP. 

Według stanu na dzień 31.05.2020 r. w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdowało się 1407 

osób (76,1% ogółu zarejestrowanych). Najliczniejszy udział stanowiły osoby do 30 roku życia – 

30,1% (556 os.), osoby długotrwale bezrobotne – 26,3% (487 os.), osoby powyżej 50. roku życia 

24,5% (453 os.) oraz osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 20,7% (383 

os.). Udział osób niepełnosprawnych wyniósł 7,2% (134 os.). Należy zaznaczyć, że jedna osoba 

może należeć jednocześnie do kilku kategorii osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy.  

W maju 2020 r. zarejestrowanych zostało 288 osób (o 12 osób więcej niż w kwietniu 2020 r.), 

a z ewidencji wyłączono 130 osób bezrobotnych (o 35 osób więcej niż w poprzednim miesiącu). 

W okresie sprawozdawczym 69 osób podjęło pracę niesubsydiowaną. Pracę subsydiowaną podjęły 

23 osoby, z czego 7 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, 13 osób rozpoczęło 

działalność gospodarczą w związku z przyznaniem jednorazowo środków z Funduszu Pracy, 2 osoby 

podjęły pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego oraz 1 osoba podjęła pracę 

poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie. 
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Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących 

pracę do liczby nowo zarejestrowanych w miesiącu maju, wyniósł w maju 31,9%. Ww. wskaźnik 

był wyższy niż w poprzednim miesiącu o 5,5 pkt proc., natomiast w porównaniu z majem 2019 r. 

osiągnął wartość niższą o 22,9 pkt proc. Kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w roku 

2019 i 2020 przedstawia poniższy wykres.   

STOPA BEZROBOCIA (Źródło: GUS) 

 

 
 

6. Oferty pracy w miesiącu czerwcu 2020 r. 

Z analizy lokalnego rynku pracy w miesiącu czerwcu 2020 r. dostępne były następujące oferty 

pracy: 

Pracownik ds. administracji i zamówień publicznych 

https://www.olx.pl/oferta/pracownik-ds-administracji-i-zamowien-publicznych-CID4-

IDF0tkm.html#2e4bf48a93;promoted 

Staż w biurze nieruchomości 

https://www.olx.pl/oferta/staz-w-biurze-nieruchomosci-CID4-IDEZsFm.html#d90e84bdc3 

Specjalista ds. marketingu i szkoleń 

https://www.olx.pl/oferta/specjalista-ds-marketingu-i-szkolen-CID4-IDFaUsX.html#d90e84bdc3 

Sekretarka - pracownik działu Importu i Eksportu 

https://www.pracuj.pl/praca/sekretarka-pracownik-dzialu-importu-i-eksportu-nowy-

sacz,oferta,500033937 

http://www.silvereconomy.pl/
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-ds-administracji-i-zamowien-publicznych-CID4-IDF0tkm.html#2e4bf48a93;promoted
https://www.olx.pl/oferta/pracownik-ds-administracji-i-zamowien-publicznych-CID4-IDF0tkm.html#2e4bf48a93;promoted
https://www.olx.pl/oferta/staz-w-biurze-nieruchomosci-CID4-IDEZsFm.html#d90e84bdc3
https://www.olx.pl/oferta/specjalista-ds-marketingu-i-szkolen-CID4-IDFaUsX.html#d90e84bdc3
https://www.pracuj.pl/praca/sekretarka-pracownik-dzialu-importu-i-eksportu-nowy-sacz,oferta,500033937
https://www.pracuj.pl/praca/sekretarka-pracownik-dzialu-importu-i-eksportu-nowy-sacz,oferta,500033937
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Asystent/ka ds. Obsługi Klienta 
https://www.pracuj.pl/praca/asystent-ka-ds-obslugi-klienta-nowy-

sacz,oferta,1000229906?sug=oferta_bottom_bd_1 

Kasjer - Sprzedawca - Nowy Sącz, Krakowska 
https://www.pracuj.pl/praca/kasjer-sprzedawca-nowy-sacz-krakowska-nowy-

sacz,oferta,1000200903?sug=oferta_bottom_bd_2 

Kasjer - Sprzedawca 
https://www.pracuj.pl/praca/kasjer-sprzedawca-nowy-sacz,oferta,1000204338?sug=oferta_bottom_bd_1 

Sprzedawca w salonie 
https://www.pracuj.pl/praca/sprzedawca-w-salonie-nowy-

sacz,oferta,1000208822?sug=oferta_bottom_bd_2 

Sprzedawca Salonu Kazar 
https://www.pracuj.pl/praca/sprzedawca-salonu-kazar-nowy-

sacz,oferta,1000274602?sug=oferta_bottom_bd_5 

Pracownik restauracji KFC Nowy Sącz 
https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-restauracji-kfc-nowy-sacz-nowy-

sacz,oferta,1000263104?sug=oferta_bottom_bd_6 

Sprzedawca 
https://www.pracuj.pl/praca/sprzedawca-nowy-sacz,oferta,1000239666?sug=oferta_bottom_bd_6 

Magazynier - Sprzedawca 
https://www.pracuj.pl/praca/magazynier-sprzedawca-nowy-

sacz,oferta,500034672?sug=oferta_bottom_bd_4 

Konsultant ds. Obsługi Klienta w Punkcie Sprzedaży T-Mobile 
https://www.pracuj.pl/praca/konsultant-ds-obslugi-klienta-w-punkcie-sprzedazy-t-mobile-nowy-

sacz,oferta,1000240261?sug=list_top_cr_bd_6 

Kierownik Sklepu Ogrodniczego 
https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-sklepu-ogrodniczego-nowy-

sacz,oferta,1000223229?sug=list_top_cr_bd_25 

Przedstawiciel Handlowy 
https://www.pracuj.pl/praca/przedstawiciel-handlowy-nowy-

sacz,oferta,1000196353?sug=list_top_cr_bd_48 

Pracownik do wykładania towaru 
https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-do-wykladania-towaru-tarnow,oferta,1000277017 

http://www.silvereconomy.pl/
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https://www.pracuj.pl/praca/konsultant-ds-obslugi-klienta-w-punkcie-sprzedazy-t-mobile-nowy-sacz,oferta,1000240261?sug=list_top_cr_bd_6
https://www.pracuj.pl/praca/konsultant-ds-obslugi-klienta-w-punkcie-sprzedazy-t-mobile-nowy-sacz,oferta,1000240261?sug=list_top_cr_bd_6
https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-sklepu-ogrodniczego-nowy-sacz,oferta,1000223229?sug=list_top_cr_bd_25
https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-sklepu-ogrodniczego-nowy-sacz,oferta,1000223229?sug=list_top_cr_bd_25
https://www.pracuj.pl/praca/przedstawiciel-handlowy-nowy-sacz,oferta,1000196353?sug=list_top_cr_bd_48
https://www.pracuj.pl/praca/przedstawiciel-handlowy-nowy-sacz,oferta,1000196353?sug=list_top_cr_bd_48
https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-do-wykladania-towaru-tarnow,oferta,1000277017
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Specjalista ds. marketingu i PR 
https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-marketingu-i-pr-nowy-sacz,oferta,500035350 

Magazynier 
https://www.pracuj.pl/praca/magazynier-nowy-sacz,oferta,1000272786 

Montażysta Mebli 
https://www.pracuj.pl/praca/montazysta-mebli-nowy-sacz,oferta,1000273846 

Kierownik Apteki - Nowy Sącz 
https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-apteki-nowy-sacz-nowy-sacz,oferta,1000244880 

Pracownik restauracji KFC Nowy Sącz 
https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-restauracji-kfc-nowy-sacz-nowy-sacz,oferta,1000263104 

Inżynier Serwisu - Serwisant 
https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-serwisu-serwisant-gorlice,oferta,1000262741 

Ślusarz mechanik - silników spalinowych 
https://www.pracuj.pl/praca/slusarz-mechanik-silnikow-spalinowych-nowy-sacz,oferta,1000234330 

Lakiernik 
https://www.pracuj.pl/praca/lakiernik-nowy-sacz,oferta,1000234348 

Spawacz 
https://www.pracuj.pl/praca/spawacz-nowy-sacz,oferta,1000234382 

Elektromechanik 
https://www.pracuj.pl/praca/elektromechanik-nowy-sacz,oferta,1000234335 

Elektryk Samochodowy 
https://www.pracuj.pl/praca/elektryk-samochodowy-nowy-sacz,oferta,1000234164 

Kierownik Sklepu 
https://www.pracuj.pl/praca/kierownik-sklepu-nowy-sacz,oferta,1000267498 

Project Manager 
https://www.pracuj.pl/praca/project-manager-nowy-sacz,oferta,1000267115 

Asystent/ka ds. Obsługi Klienta 
https://www.pracuj.pl/praca/asystent-ka-ds-obslugi-klienta-nowy-sacz,oferta,1000229906 

Konserwator Hotelu 
https://www.pracuj.pl/praca/konserwator-hotelu-krynica-zdroj,oferta,500033940 
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Inżynier Budowy 
https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-budowy-nowy-sacz,oferta,500033100 

Koordynator ds. księgowości 
https://www.pracuj.pl/praca/koordynator-ds-ksiegowosci-nowy-sacz,oferta,1000230610 

Autoryzowany Doradca Biznesowy 
https://www.pracuj.pl/praca/autoryzowany-doradca-biznesowy-nowy-sacz,oferta,1000219479 

Konsultant ds. Obsługi Klienta w Punkcie Sprzedaży T-Mobile 

https://www.pracuj.pl/praca/konsultant-ds-obslugi-klienta-w-punkcie-sprzedazy-t-mobile-nowy-

sacz,oferta,1000240261?sug=list_bd_6 

Zatrudnię księgową / zlecę księgowość 

https://www.olx.pl/oferta/zatrudnie-ksiegowa-zlece-ksiegowosc-CID4-

IDFoPrA.html#6c612b20f2;promoted 

Nowy Sącz - praca w ochronie dla każdego! 

https://www.olx.pl/oferta/nowy-sacz-praca-w-ochronie-dla-kazdego-CID4-IDFqy6c.html#248864995e 

Praca na Stanowisku Kucharz 

https://www.olx.pl/oferta/praca-na-stanowisku-kucharz-CID4-IDFoiGN.html#248864995e;promoted 

Recepcjonistka stomatologiczna 

https://www.olx.pl/oferta/recepcjonistka-stomatologiczna-CID4-IDFh7xV.html#248864995e;promoted 

Przedstawiciel handlowy " fotowoltaika " - 6 000 - 20 000 zł/mies. 

https://www.olx.pl/oferta/przedstawiciel-handlowy-fotowoltaika-CID4-IDFqfAB.html#248864995e 

Monter Konstrukcji Aluminiowych- /Praca od Zaraz/- Nowy Sącz 

https://www.olx.pl/oferta/monter-konstrukcji-aluminiowych-praca-od-zaraz-nowy-sacz-CID4-

IDFxTzR.html#fc097f51c8 

Praca Tynki 

https://www.olx.pl/oferta/praca-tynki-CID4-IDFxvdH.html#4d710b951b 

Specjalista ds. obsługi klienta 

https://www.olx.pl/oferta/specjalista-ds-obslugi-klienta-CID4-IDBq9kQ.html#3bf414d889 

Nowy Sącz - sprzedawca w sklepie z odzieżą używaną 

https://www.olx.pl/oferta/nowy-sacz-sprzedawca-w-sklepie-z-odzieza-uzywana-CID4-

IDFt7UK.html#5a37d604f1 
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Fundacja Silver Economy 
                     ul. Lwowska 35/6 

33-300 Nowy Sącz,  
kom. 601 546 601 

www.silvereconomy.pl  
 

Kasjerka 

https://www.olx.pl/oferta/kasjerka-atrakcyjne-wynagrodzenie-pakiet-wielu-swiadczen-CID4-

IDEWgye.html#5a37d604f1 

 

 

 

7. Źródła potencjalnych ofert pracy: 

www.praca.gov.pl 
https://stepstone.pl 
https://pl.jooble.org.pl 
https://www.praca.gov.pl/ 
https://sprawniwpracy.com/ 
https://www.pracuj.pl/ 
https://www.gumtree.pl/ 
http://www.praca4u.net/ 
https://www.jobs.pl/ 
https://www.careerjet.pl/ 
https://praca.trovit.pl/ 
https://www.strefapracy.eu/ 
https://szybkopraca.pl/ 
https://pl.jobsora.com/ 

https://praca.money.pl/ 
https://www.praca.pl/  
https://gazetapraca.pl/ 
https://gratka.pl/ 
https://www.rp.pl/praca 
http://e-pracuj.pl/ 
https://fachpraca.pl/ 
https://www.przedstawiciele.pl/ 
http://www.abcpraca.pl/ 
https://biznes.interia.pl/praca 
http://www.pracainfo.pl/ 
http://www.pracainfo.pl/ 
http://www.praca.egospodarka.pl/ 
http://www.pracorama.pl/ 
http://www.olx.pl/ 
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