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Poniżej przedstawiamy listę pomocnych stron internetowych. 

Wyszukiwarki ofert pracy w Polsce 
  

Link do strony 

Portal z ofertami pracy http://pl.jobrapido.com/  

Portal z ofertami pracy, analizą zarobków, 
poradami i profilami pracodawców  

www.pracuj.pl  

Portal pracy z aktualnymi ofertami, poradami od 
specjalistów i profilami potencjalnych 
pracodawców  

 
www.gazetapraca.pl  

Największy portal pracy w Polsce  http://www.praca.pl/  

Portal z ogłoszeniami pracy  http://www.monsterpolska.pl/  

Internetowa giełda pracy  http://www.infopraca.pl/  

Serwis pracy  http://www.jobs.pl/  

Portal z ogłoszeniami pracy http://www.mediacv.pl/  

Portal z ogłoszeniami pracy http://www.pracatobie.pl/  

Wyszukiwarka ofert pracy publikowanych w 
Internecie  

www.careerjet.pl  

Europejski Portal Pracy http://www.hrc.pl/  

Portal dla pracowników i pracodawców  http://www.dreamwork.pl/  

Portal pracy  http://pracodawca.com/  

Światowy lider w branży rekrutacyjnej  http://pl.indeed.com/  

Serwis z ofertami pracy  http://www.liderpracy.pl/  

Katalog bezpłatnych ogłoszeń o pracę http://najlepszapraca.pl/  

Portal komunikacyjny dla kobiet 50+ http://aktywne50plus.edu.pl/  

Portal z ofertami pracy ze wszystkich branż i 
lokalizacji w Polsce 

http://www.portalpracy24.pl/  

Portal ofert pracy  http://portalpracy.pl/  

Portal z ogłoszeniami pracy  http://profesja.pl/  

Biznes  – Rynek Pracy – Porady  www.oto-praca.pl  

 

Wyszukiwarka ofert pracy za granicą 
  

Link do strony 

Portal z ofertami pracy http://praca.owi.pl/  

wyszukiwarka skupiająca oferty pracy z takich 
portali jak jobs.pl, gratka.pl, Monster Polska, Go 
Work.pl, praca.pl, infopraca 

https://www.adzuna.pl/  

Portal z ofertami pracy http://www.poloniusz.pl/  

 

Portale dla pracowników produkcyjnych  Link do strony  

Pracownicy produkcyjni 
 

http://www.pracownicybudowlani.pl/  

http://olx.pl/praca/  

http://praca.gratka.pl/robotnik-budowlany/  

http://www.szybkopraca.pl/  

http://www.gowork.pl/praca/  

http://www.gumtree.pl/  

http://wentylacja.com.pl/Praca/  

http://www.elektroonline.pl/praca  

http://www.elektryka.org/ogloszenia-dam-prace  
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Branża ogólnobudowlana  

Stowarzyszenia branżowe Link do strony  

Polska Izba Inżynierów Budownictwa http://www.piib.org.pl/  

Polska Izba Inżynierów i Techników 
Budownictwa 

http://www.pzitb.pl/   

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa 
Ekologicznego 

http://plgbc.org.pl/  

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Materiałów Budowlanych 

http://sitpmb.pl/  

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich http://stowarzyszenie-stop.pl/  

Polski  Związek Pracodawców Budownictwa http://pzpb.com.pl/  

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa 
Naturalnego 

http://www.osbn.pl/  

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów 
Budownictwa 

http://www.psmb.pl/przykladowa-strona/  

Portale pracy branżowe Link do strony  

Wszechstronne informacje z branży inżynierskiej  http://strefainzyniera.pl/  

Bank Danych o Inżynierach – firma doradztwa 
personalnego  

 
https://www.bdi.com.pl/oferty-pracy.htm  

Portal z ogłoszeniami pracy  http://www.pracadlainzyniera.pl/index.html  

Portal Praktycznego Inżyniera  http://www.iprodukcja.pl/  

Firma inżynierska i rekrutacyjna  http://bergman-engineering.pl/  

Tematyczny serwis internetowy z szeroko pojętej 
branży budowlanej  

http://www.pracawbudownictwie.pl/  

Firma zajmująca się rekrutacją pracowników 
branży budowlanej 

http://www.pracownicybudowlani.pl/  

Portal oferujący katalog firm, produktów, 
informacje i ciekawostki z branży  

http://www.budownictwo.org/  

Budowlany Serwis Informacyjny  http://www.wielkiebudowanie.pl/  

Baza wiedzy budowlanej http://budinfo.pl/  

Portal poświęcony budownictwu polskiemu http://budownictwopolskie.pl/  

Portal pracuj technicznie  http://www.praca-tech.pl/  

Portal branży budowlanej i architektonicznej http://www.jobbuilder.pl/  

Portal branży budowlanej http://inzynieria.com/  

 

Branża mostowa  

Stowarzyszenia  branżowe Link do strony  

Związek Mostowców  RP http://www.zmrp.pl/  

Instytut Badawczy Dróg i Mostów http://www.ibdim.edu.pl/  

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP 

http://www.sitkrp.org.pl/  

Portale branżowe Link do strony  

Portal branży mostowej http://www.drogi-mosty.pl/  

Portal branży mostowej http://www.nbi.com.pl/  

Portal branży mostowej http://www.wyprawymostowe.pl/  

Portal branży mostowej http://mostypolskie.pl/  

Portal branży mostowej http://www.rynekinfrastruktury.pl/  
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Branża drogowa  

Stowarzyszenia  branżowe Link do strony  

Stowarzyszenie Geodetów Polskich http://www.sgp.geodezja.org.pl/  

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP 

http://www.sitkrp.org.pl/  

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa http://www.drogi-mosty.pl/  

Instytut Badawczy Dróg i Mostów http://www.ibdim.edu.pl/  

Portale pracy branżowe Link do strony  

Oferty pracy dla drogowców https://www.gddkia.gov.pl/pl/59/oferty-pracy  

Oferty pracy dla drogowców http://www.geodezja.pl/praca/#oferuje  

Portale branżowe Link do strony  

Polski Kongres Drogowy http://www.pkd.org.pl/  

Portal branży drogowej http://edroga.pl/  

Portal branży drogowej http://www.viaexpert.pl/  

Portal branży drogowej http://www.nbi.com.pl/  

Portal branży drogowej http://www.rynekinfrastruktury.pl/  

Portal branży drogowej http://www.gddkia.gov.pl/  

 

Branża kolejowa  

Stowarzyszenia  branżowe Link do strony  

Rail Baltica Business Network  http://www.rbbn.ee/en/  

Zespół Doradców Gospodarczych TOR http://zdgtor.pl/  

Railway Business Forum http://www.rbf.net.pl/  

Portale branżowe Link do strony 

Portal branży kolejowej http://www.rynek-kolejowy.pl/  

Portal branży kolejowej http://kurierkolejowy.eu/  

Portal branży kolejowej http://railwayparadise.blox.pl/2016/07/Nowe-
inwestycje-kolejowe-w-Polsce-czyli-co-warto.html  

Portal branży kolejowej http://www.rynekinfrastruktury.pl/  

Portal branży kolejowej http://kolej.com.pl/  

 

Branża elektryczna  

Stowarzyszenia  branżowe  Link do strony  

Stowarzyszenie Elektryków Polskich http://www.sep.com.pl/  

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki http://kige.pl/  

Stowarzyszenie Polskich Energetyków http://www.spe.org.pl/  

Portale pracy branżowe Link do strony  

Oferty pracy dla elektryków http://www.pracawenergetyce.pl/  

Oferty pracy dla elektryków  http://sep.com.pl/scripts/gielda.php3  

Oferty pracy dla elektryków http://www.praca-elektryk.pl/  

Portale branżowe Link do strony 

Portal branży elektrycznej http://www.elektryka.org/  

Portal branży elektrycznej http://www.fachowyelektryk.pl/  

Portal branży elektrycznej http://www.elektro.info.pl/  
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Portal branży elektrycznej http://www.elektroonline.pl/  

 

Branża sanitarna  

Stowarzyszenia  branżowe Link do strony  

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników 
Sanitarnych 

http://www.pzits.pl/ 
 

Grupa Handlowa SanGroup http://www.sangroup.pl/ 
 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych 

http://www.sitwm.pl/ 
 

Portale pracy branżowe Link do strony  

Oferty pracy dla instalatorów  http://www.polskiinstalator.com.pl/szkolenia-i-
praca/praca/dam-prace/  

Oferty pracy dla instalatorów  http://www.eco-team.net/kariera  

Oferty pracy dla instalatorów  http://wentylacja.com.pl/Praca/  

Portale branżowe Link do strony  

Portal branży sanitarnej http://wentylacja.com.pl/  

Portal branży sanitarnej http://www.woda-scieki.com/  

Portal branży sanitarnej http://inzynieria-sanitarna.com.pl/  

Portal branży sanitarnej http://portalinstalacyjny.pl/  

Portal branży sanitarnej https://poradnikprojektanta.pl/ 

 

Zarządzanie projektami (PMO)  

Stowarzyszenia branżowe Link do strony 

International Project Management 
Association Polska   

http://www.ipma.pl/  

Wydarzenia branżowe Link do strony 

Konferencja Project Management http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=pm18,4487    

PM Days http://pmdays.pl/miejsce/ 

PMI Poland Chapter http://pmi.org.pl/wydarzenia/premium-meeting-2018/  

Challenges o Project Management http://pta.pmi.org.pl/  

Konferencja IPMA http://www.konferencja.ipma.pl/ 

Portale branżowe Link do strony 
Portal branży zarządzania projektami http://4pm.pl/  

Portal branży zarządzania projektami https://innowacje.biz/  

Portal branży zarządzania projektami http://zarzadzanieprojektami.org/  

Portal branży zarządzania projektami https://bpmstandard.pl/  

Portal branży zarządzania projektami http://pm2pm.pl/  
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Administracja biurowa  i nieruchomości 

Stowarzyszenia branżowe  Link do strony  

Polska Federacja Rynku 
Nieruchomości 

http://pfrn.pl/   

Polska Federacja Stowarzyszeń 
Zawodów Nieruchomościowych 

http://www.pfszn.pl/  

Polskie Stowarzyszenie Zarządców 
Nieruchomości 

http://www.polski-zarzadca.pl/  

Stowarzyszenie Zarządców 
i Administratorów Nieruchomości 

http://www.szan.org.pl/  

Wydarzenia branżowe  Link do strony 

Konferencja TNN http://tnn.org.pl/pl/konferencja-tnn  

Forum Rynku Nieruchomości http://konferencje.nowyadres.pl/pl/forum-rynku-
nieruchomosci 

Ogólnopolskie Seminarium 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomości 

http://wamaspon.olsztyn.pl/ 

Problematyka działek budowlanych http://pfrn.pl/page/2175/  

Negocjacje na rynku nieruchomości http://pfrn.pl/page/2399  

Due -diligence nieruchomości i 
przedsiębiorstwa 

http://pfrn.pl/page/2189  

Festiwal Architektury http://architecture.eurobuildconferences.com/ 

Portale branżowe Link do strony  

Portal branży administracja i 
nieruchomości 

http://samorzad.pap.pl/  

Portal branży administracja i 
nieruchomości 

http://www.zarzadcy.com.pl/  

Portal branży administracja i 
nieruchomości 

http://www.administrator24.info/  

Portal branży administracja i 
nieruchomości 

http://zarzadca-nieruchomosci.c0.pl/  

Portal branży administracja i 
nieruchomości 

http://portalenieruchomosci.pl/  
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Marketing, pr  i komunikacja  

Stowarzyszenia branżowe Link do strony 

Polskie Stowarzyszenie Public 
Relations 

http://www.polskipr.pl/  

Fundacja InternetPR.pl http://www.internetpr.pl/   

Związek Firm Public Relations http://www.zfpr.pl/  

Wydarzenia branżowe Link do strony 

Nowy Kongres Online Marketing http://nowy.kongres-online.pl/ 

PR w Samorządzie i Administracji 
Państwowej 

http://prwsamorzadzie.pl/ 

Marketing Progress http://marketingprogress.pl/ 
 

Packaging: Marketing & Technology http://www.instytutpwn.pl/konferencja/packaging/ 
 

I love Social Media https://sprawnymarketing.pl/szkolenia/konferencja 
 

Event marketing i skuteczna 
komunikacja wydarzeń 

https://evenea.pl/imprezy/konferencje/warszawa/event-
marketing-i-skuteczna-komunikacja-wydarzen-
181872/?source=directory  

In Digital Marketing http://www.indm.pl/ 
 

Portale branżowe Link do strony  

Portal branży marketing, pr  i 
komunikacja 

http://www.epr.pl/  

Portal branży marketing, pr  i 
komunikacja 

http://publicrelations.pl/  

Portal branży marketing, pr  i 
komunikacja 

http://prnews.pl/  

Portal branży marketing, pr  i 
komunikacja 

http://24pr.pl/  

Portal branży marketing, pr  i 
komunikacja 

http://www.brief.pl/  

Portal branży marketing, pr  i 
komunikacja 

http://www.proto.pl/  
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HR  

Stowarzyszenia  branżowe Link do strony  

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami 

http://pszk.pl/  

Polskie Forum HR http://www.polskieforumhr.pl/  

Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe https://www.pckp.pl/  

Polskie Stowarzyszenie HR Business 
Partner 

http://www.hrbp.org.pl/  

Wydarzenia branżowe Link do strony 

Kongres Prawa Pracy http://www.konferencjaprawapracy.pl/ 

Benefits Festival http://benefitsfestival.pl/ 

Kongres Kadry http://kongreskadry.pl  

Konferencji Rozwiązania HR http://konferencja.abc.com.pl/rozwiazaniahr/ 

HR Factor http://hrfactor.pl/ 

EB Masters http://ebmasters.pl/ 

Perspektywy HR http://www.perspektywyhr.pl/ 

Recruitment Days   http://konferencje.pb.pl/konferencja/1115,recruitment-
days-2018  

Portale pracy branżowe Link do strony  

Portal branży HR http://www.pulshr.pl/  

Portal branży HR http://hrstandard.pl/  

Portal branży HR http://www.hrpolska.pl/  

Portal branży HR http://kadry.infor.pl/  

 

Zarządzanie projektami (PMO)  

Stowarzyszenia branżowe Link do strony 

International Project Management 
Association Polska   

http://www.ipma.pl/  

Wydarzenia branżowe Link do strony 

Konferencja Project Management http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=pm18,4487    

PM Days http://pmdays.pl/miejsce/ 

PMI Poland Chapter http://pmi.org.pl/wydarzenia/premium-meeting-2018/  

Challenges o Project Management http://pta.pmi.org.pl/  

Konferencja IPMA http://www.konferencja.ipma.pl/ 

Portale branżowe Link do strony 
Portal branży zarządzania projektami http://4pm.pl/  

Portal branży zarządzania projektami https://innowacje.biz/  

Portal branży zarządzania projektami http://zarzadzanieprojektami.org/  

Portal branży zarządzania projektami https://bpmstandard.pl/  

Portal branży zarządzania projektami http://pm2pm.pl/  

 

  

http://pszk.pl/
http://www.polskieforumhr.pl/
https://www.pckp.pl/
http://www.hrbp.org.pl/
http://www.konferencjaprawapracy.pl/
http://benefitsfestival.pl/
http://kongreskadry.pl/
http://konferencja.abc.com.pl/rozwiazaniahr/
http://hrfactor.pl/
http://ebmasters.pl/
http://www.perspektywyhr.pl/
http://konferencje.pb.pl/konferencja/1115,recruitment-days-2018
http://konferencje.pb.pl/konferencja/1115,recruitment-days-2018
http://www.pulshr.pl/
http://hrstandard.pl/
http://www.hrpolska.pl/
http://kadry.infor.pl/
http://www.ipma.pl/
http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=pm18,4487
http://pmdays.pl/miejsce/
http://pmi.org.pl/wydarzenia/premium-meeting-2018/
http://pta.pmi.org.pl/
http://www.konferencja.ipma.pl/
http://4pm.pl/
https://innowacje.biz/
http://zarzadzanieprojektami.org/
https://bpmstandard.pl/
http://pm2pm.pl/
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Finanse  

Stowarzyszenia branżowe Link do strony  

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce http://www.skwp.pl/  

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów https://kibr.org.pl/  

Związek Liderów Sektora Usług 
Biznesowych 

http://absl.pl/pl/o-absl/  

Związek Firm Doradztwa 
Finansowego 

http://www.zwiazek-doradcow.org/  

Wydarzenia branżowe Link do strony  

Konferencja Naukowa Pn.: „Zmiany 
w podatkach VAT, CIT i PIT” 

https://lodz.skwp.pl/szkolenia/zmiany-w-podatkach-vat-cit-
i-pit-240-413   

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Opodatkowanie przedsiębiorstw 

http://szafir.univ.szczecin.pl/finanse/ 
 

Konferencja Zarządzanie Finansami http://unikonferencje.pl/konferencja/8180-xix-konferencja-
zarzadzanie-finansami  

Konferencja Katedr Finansów  https://kkf2018.umk.pl/pages/main_page/  

Międzynarodowy Kongres Biznesu 
Open Eyes Economy Summit 

http://oees.pl/zapraszamy-na-open-eyes-economy-on-tour-
2018/    

Konferencja Dobre Praktyki 
Controllingu 

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/konferencja-
dobre-praktyki-controllingu-controlling-droga-do-poprawy-
efektywnosci-i-rentownosci-firmy/  

Portale pracy  branżowe Link do strony  

Oferty pracy dla branży finansowej http://www.karierawfinansach.pl/  

Oferty pracy  dla branży finansowej http://pracujwfinansach.pl/  

Portale branżowe Link do strony 

Portal branży finansowej http://www.bankier.pl/  

Portal branży finansowej http://www.infor.pl/  

Portal branży finansowej https://www.portalfk.pl/  

Portal branży finansowej http://www.gofin.pl/  

Portal branży finansowej http://www.taxfin.pl/  

Portal branży finansowej https://rachunkowosc.com.pl/  

 

  

http://www.skwp.pl/
https://kibr.org.pl/
http://absl.pl/pl/o-absl/
http://www.zwiazek-doradcow.org/
https://lodz.skwp.pl/szkolenia/zmiany-w-podatkach-vat-cit-i-pit-240-413
https://lodz.skwp.pl/szkolenia/zmiany-w-podatkach-vat-cit-i-pit-240-413
http://szafir.univ.szczecin.pl/finanse/
http://unikonferencje.pl/konferencja/8180-xix-konferencja-zarzadzanie-finansami
http://unikonferencje.pl/konferencja/8180-xix-konferencja-zarzadzanie-finansami
https://kkf2018.umk.pl/pages/main_page/
http://oees.pl/zapraszamy-na-open-eyes-economy-on-tour-2018/
http://oees.pl/zapraszamy-na-open-eyes-economy-on-tour-2018/
http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/konferencja-dobre-praktyki-controllingu-controlling-droga-do-poprawy-efektywnosci-i-rentownosci-firmy/
http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/konferencja-dobre-praktyki-controllingu-controlling-droga-do-poprawy-efektywnosci-i-rentownosci-firmy/
http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/konferencja-dobre-praktyki-controllingu-controlling-droga-do-poprawy-efektywnosci-i-rentownosci-firmy/
http://www.karierawfinansach.pl/
http://pracujwfinansach.pl/
http://www.bankier.pl/
http://www.infor.pl/
https://www.portalfk.pl/
http://www.gofin.pl/
http://www.taxfin.pl/
https://rachunkowosc.com.pl/
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IT  

Wydarzenia branżowe Link do strony 

Warszawskie Dni Informatyki  http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/ 

IT Future Expo  http://warszawa.itfuture.pl/ 

Mazowiecki Konwent Informatyków http://www.mki.itwadministracji.pl/ 

Coders Day – spotkanie poświęcone 
nauce programowania 

http://coderslab.pl/ 
 
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Cyber+Media 

http://unikonferencje.pl/konferencja/8701-ii-ogolnopolska-
konferencja-naukowa-cyber-media  

Konferencja IT security CONFidence https://forum.pasja-informatyki.pl/311079/confidence-
konferencja-it-security-w-krakowie-4-5-06-2018  

Portale pracy branżowe Link do strony  

Oferty pracy dla branży IT www.jobit.pl  

Oferty pracy dla branży IT http://www.karierait.pl/  

Oferty pracy dla branży IT http://pracait.com/  

Portale branżowe Link do strony 

Portal branży IT http://www.yeppy.pl/  

Portal branży IT http://www.istshare.eu/branza-it.html  

Portal branży IT https://itfind.pl/  

   

 

Prawo  

Stowarzyszenia branżowe Link do strony 

Polskie Stowarzyszenie Prawników 
Przedsiębiorstw 

http://pspp.org.pl/   

Zrzeszenie Prawników Polskich http://www.zpp.warszawa.pl/  

Wydarzenia branżowe Link do strony 

Legal Market Day http://legalmarketday.com/ 

Legal MBA http://pspp.org.pl/wydarzenia/spotkania_pspp/  

Konferencja w ramach Forum Rad 
Nadzorczych 

http://seg.org.pl/pl/konferencja-w-ramach-forum-rad-
nadzorczych-transmisja-online    

Portale branżowe Link do strony  

Portal branży prawa http://www.lex.pl/  

Portal branży prawa http://www.serwisprawa.pl/  

Portal branży prawa http://prawoprosto.pl/  

 

 

http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/
http://warszawa.itfuture.pl/
http://www.mki.itwadministracji.pl/
http://coderslab.pl/
http://unikonferencje.pl/konferencja/8701-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-cyber-media
http://unikonferencje.pl/konferencja/8701-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-cyber-media
https://forum.pasja-informatyki.pl/311079/confidence-konferencja-it-security-w-krakowie-4-5-06-2018
https://forum.pasja-informatyki.pl/311079/confidence-konferencja-it-security-w-krakowie-4-5-06-2018
http://www.jobit.pl/
http://www.karierait.pl/
http://pracait.com/
http://www.yeppy.pl/
http://www.istshare.eu/branza-it.html
https://itfind.pl/
http://pspp.org.pl/
http://www.zpp.warszawa.pl/
http://legalmarketday.com/
http://pspp.org.pl/wydarzenia/spotkania_pspp/
http://seg.org.pl/pl/konferencja-w-ramach-forum-rad-nadzorczych-transmisja-online
http://seg.org.pl/pl/konferencja-w-ramach-forum-rad-nadzorczych-transmisja-online
http://www.lex.pl/
http://www.serwisprawa.pl/
http://prawoprosto.pl/

