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CV              Curriculum Vitae



CV lub życiorys to podsumowanie edukacji i ścieżki zawodowej, 

które ma dać odpowiedź potencjalnemu pracodawcy, czy jesteś 

odpowiednim kandydatem do zatrudnienia. Poświęć swój czas na 

przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – to one zadecydują, czy 

zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. 

Nie traktuj CV jak worka, do którego wrzucasz wszystkie swoje 

doświadczenia. W miarę możliwości Curriculum Vitae powinno być 

dostosowane do konkretnej oferty pracy i zwięzłe – rekruterzy 

poświęcają mu zaledwie chwilę. 





Jeszcze nigdy w życiu nie pisałeś życiorysu? 

Zastanów się dobrze, co w nim zamieścić. Czym 

mógłbyś go uzupełnić?



Zanim zabierzesz się do pisania CV, odpowiedz sobie na następujące 

pytania:

- Czy podczas studiów brałeś udział w ciekawych projektach? Jakie to były projekty? 

Jaka była w nich twoja rola?

- Czy byłeś na praktykach lub stażu? Jak długo? Jakie obowiązki wykonywałeś? 

Pracowałeś samodzielnie czy w zespole? Co wychodziło Ci najlepiej?

- Czy wykonywałeś krótko lub długoterminowe prace? Czy były związane z twoim 

zawodem? Czego się podczas nich nauczyłeś?

- Czy angażowałeś się w wolontariat? Czego dowiedziałeś się o sobie podczas pracy 

społecznej? 

- Co najbardziej interesuje cię w twoim zawodzie? Jaka konkretna dziedzina? Co robisz, 

żeby rozwijać się w tym kierunku? 

- Jakie są twoje pozazawodowe pasje? Jak je realizujesz?



Jak napisać CV?
Curriculum Vitae powinno być krótkie i proste w formie. Najlepiej, gdyby 

zajęło jedną, maksymalnie dwie strony. Życiorys nie może obyć się bez kilku 

podstawowych elementów, takich jak dane osobowe, wykształcenie i 

doświadczenie. Musi mieć odpowiednią szatę graficzną, nie używaj kolorów 

jaskrawych, ale nie ograniczaj się do czerni i bieli, Twoje CV powinno zachęcać 

i ciekawić. Dopilnuj by całe CV pisane było jedną czcionką. Warto, aby 

zawierało także dodatkowe: znajomość języków obcych, szkolenia, 

zainteresowania i zdjęcie. Nie zapomnij o formułce, w której wyrażasz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych.







Wiele osób zapomina o tym, że każdy dokument 
powinien mieć nagłówek. Na górze strony trzeba 

napisać CV lub ładniej w rozwiniętej formie 
Curriculum Vitae, żeby rekruter nie miał 

wątpliwości, z czym ma do czynienia.



Dane 
osobowe

Tu dla odmiany nie trzeba już wpisywać 
nagłówka „dane osobowe”. Zacznij 
uzupełniać życiorys po prostu od 
swojego imienia i nazwiska – dzięki 
temu będzie dobrze widoczne i może 
zostać lepiej zapamiętane. Wpisuj je 
zawsze w tej kolejności: najpierw imię, a 
potem nazwisko – tak przecież 
przedstawiamy się w języku polskim. 
Alfabetyczne wyczytywanie nazwisk, a 
potem imion to szkolny zwyczaj z listy 
obecności. Podaj tylko pierwsze imię, 
chyba że faktycznie posługujesz się 
dwoma. Następnie uwzględnij datę i 
miejsce urodzenia.



Dane kontaktowe powinny być 
wpisane w przejrzysty sposób. Lepiej 
jest podać adres zamieszkania, niż 
zameldowania. Ten drugi może być 
mylący. Przykładowo, jeżeli 
pochodzisz z Białegostoku, studiujesz 
na Uniwersytecie Warszawskim i 
ubiegasz się o pracę dla studenta w 
Warszawie, nie wpisuj adresu twojego 
rodzinnego domu – rekruter może 
pomyśleć, że podjęcie pracy będzie 
wiązało się dla ciebie z 
przeprowadzką.

Adres 
zamieszkania



E-mail
Zadbaj o to, aby twój e-mail brzmiał poważnie i wiarygodnie. Najlepiej, żeby 
zawierał twoje imię i nazwisko, np. jan.nowak@gmail.com lub 
jan_nowak@wp.pl lub j.nowak@gazeta.pl, etc. Jeżeli masz swoją domenę i 
możliwość założenia w niej maila np. jan@jannowak.com – z pewnością 
będzie to wyglądało profesjonalnie. Unikaj niepoważnych maili typu: 
zabka@..., laska22@... oraz niezrozumiałych i trudnych do zapamiętania typu 
quetzalcoatl@... 
Oczywiście zawsze podawaj swój adres prywatny. Jeżeli planujesz zmienić 
miejsce zatrudnienia, nie wysyłaj CV i listu motywacyjnego z firmowej poczty. 
Ktoś może to zauważyć. Poza tym, kiedy już odejdziesz z tego miejsca pracy, 
twój mail przestanie istnieć.



Obowiązkowo podaj w CV numer telefonu 
komórkowego – to najpewniejsza forma 

kontaktu z kandydatem. Rekruterzy 
najczęściej dzwonią, aby zaprosić 

kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. 
Zdecydowanie rzadziej stosują drogę 

mailową.  



Dodatkowe informacje

Wiele osób w tej części wpisuje, że posiada prawo jazdy. Nie 
musisz tego robić, chyba, że jest to istotne dla twojego 
przyszłego zajęcia. 
Warto natomiast podać własną stronę internetową lub bloga 
– jeżeli je posiadasz i masz się czym pochwalić. Możesz 
zaintrygować rekrutera i dowie się o twojej ciekawej 
osobowości i zainteresowaniach.





Fotografia w CV
Dobrze zrobione portretowe zdjęcie sprawi, że zostaniesz lepiej 
zapamiętany w procesie rekrutacji. Zdjęcie zwraca uwagę. To kolejna 
szansa do zbudowania wizerunku profesjonalisty – dobrze skrojony 
garnitur lub elegancka garsonka i delikatny makijaż może 
podpowiedzieć rekruterowi, że jesteś odpowiednią osobą do pracy. 
Oczywiście wystrzegaj się zamieszczania zdjęć z wakacji, balu 
maturalnego lub fotki zrobionej komórką. Nie zamieszczaj też 
zdjęcia w czapce lub w okularach przeciwsłonecznych. 



Zgadnij - które zdjęcie nie powinno znaleźć się w 
CV?



Aby pokazać, że dobrze zaplanowałeś lub 
przemyślałeś swoją przyszłą karierę zawodową, 

możesz wpisać do CV motto, które cię inspiruje lub 
cel zawodowy, który chcesz osiągnąć. Jednak nie rób 

tego na siłę. Kiedy zostaniesz o to zapytany na 
rozmowie kwalifikacyjnej, powinieneś z łatwością to 

wyjaśnić.



Wykształcenie
Zacznij opisywać swoją edukację od liceum, następnie wpisz studia licencjackie i 
magisterskie lub inżynierskie. Możesz uzupełnić tę część życiorysu o temat pracy 
dyplomowej. 
Zadbaj o to, żeby na górze pojawiły się najbardziej aktualne dane. Z lewej strony 
zamieść przedział lat, w jakich uczyłeś się w danym miejscu. Jeżeli kontynuujesz 
naukę, wpisz planowany rok ukończenia studiów – dla osoby przeprowadzającej 
rekrutację to istotna informacja. Z prawej strony obok dat wpisz szkołę i profil 
klasy lub nazwę uczelni, wydziału, kierunku i specjalizacji. Dodaj też, jaki to 
stopień studiów. 
Informacje powinny być czytelne już przy pierwszym spojrzeniu.



Osiągnięcia dotychczasowe/szkolenia
Tę część dostosuj do swojego życiorysu. Zastanów się, czy są takie informacje, 
które warto przekazać rekruterowi, a które nie pasują do żadnej klasycznej 
części CV i stwórz odpowiedni nagłówek. Najlepiej, żeby zawierał minimum 
dwa podpunkty. 
Jeżeli przebyłeś kursy, podczas których nabyłeś wiedzę i umiejętności 
przydatne dla potencjalnego pracodawcy, opisz je w tym miejscu. Uwzględnij 
nazwę instytucji, która je prowadziła i ogólny zakres programowy. 
Wykorzystaj to miejsce do pochwalenia się innym doświadczeniem, np. 
organizacją konferencji lub certyfikatami (możesz to także zrobić w dziale 
umiejętności).



Uwzględnij zarówno umiejętności twarde (obsługa komputera, 
znajomość języków obcych), jak i miękkie (dobra organizacja pracy, 
umiejętność pracy w grupie, komunikatywność etc.). Bądź 
precyzyjny. Zrób rachunek sumienia i wpisz, w jakim stopniu 
potrafisz obsługiwać komputer (jeżeli uznasz to za istotne, 
wyszczególnij niektóre programy), jaki jest twój poziom znajomości 
języków obcych i podaj certyfikaty językowe, jeżeli je posiadasz. 
Możesz rozróżnić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem 
w mowie i w piśmie. Jeżeli znajomość języków jest kluczowa dla 
twojej przyszłej pracy, utwórz osobną sekcję.



Nie bagatelizuj części o zainteresowaniach. Wpisz do niej 
zarówno zawodowe jak i pozazawodowe formy spędzania 

czasu, które pokażą, że jesteś ciekawym człowiekiem. Mogą 
też sprawić, że zostaniesz lepiej zapamiętany. Bądź 

konkretny, np. zamiast literatura wpisz literatura faktu, 
zwłaszcza zbiory reportaży ze świata, zamiast muzyka – 

rock lat 70. itd.  



Błędy w CV
Wysyłanie tego samego CV na różne 
stanowiska 
Nie wystarczy raz napisać życiorysu. Powinien 
on być modyfikowany za każdym razem zgodnie 
z wymaganiami na dane stanowisko. 
Używanie 1. osoby liczby pojedynczej 
CV lepiej brzmi, jeżeli jest napisane w formie 
bezosobowej. 
Błędy językowe
Błędy ortograficzne, stylistyczne czy 
interpunkcyjne nie powinny zdarzać się w 
żadnym piśmie oficjalnym.
Skróty myślowe
Pamiętaj, że rekruter nie zna twojego życiorysu 
tak dobrze jak ty.

Podawanie zbyt wielu szczegółów
Część informacji z twojego życiorysu jest 
zupełnie zbędna z punktu widzenia pracodawcy.
Kłamstwo w CV
Możesz przedstawiać korzystne dla siebie fakty, 
ale nie koloryzuj ich. Jeżeli wyjdzie to na jaw 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej – zostaniesz 
skreślony z listy kandydatów. 
Brak stopnia znajomości języków obcych
Niepoważny adres mailowy, np. laska22.
Przekręcanie nazw poprzednich 
pracodawców
Ogólniki zamiast konkretów 
Powoływanie się na doświadczenie w 
mało znanych firmach, nie pisząc, z jakiej 
są branży





List motywacyjny



List motywacyjny jest uzupełnieniem CV. Wyraża 
motywację kandydata do określonej pracy i opisuje jego 
konkretne kompetencje do podjęcia zatrudnienia na danym 
stanowisku. To także miejsce na pochwalenie się swoimi 
sukcesami, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego 
pracodawcy oraz na nakreślenie swoich celów zawodowych, 
najlepiej zbieżnych z interesem firmy.  
List motywacyjny powinien specjalistom ds. personalnych dawać 
odpowiedź, czy spełniasz ich oczekiwania i jaki masz potencjał 
rozwoju, czy jesteś odpowiednim kandydatem do pracy. 



Przed napisaniem listu
Przemyśl dobrze, co powinno znajdować się w liście motywacyjnym. Podajemy listę rzeczy, 
które warto zrobić zanim napiszesz pierwsze zdanie.
- przeczytaj ze zrozumieniem ofertę pracy
- dowiedz się jak najwięcej o firmie (jeżeli oferta pochodzi z agencji doradztwa personalnego i 
nie wiesz, do jakiego przedsiębiorstwa aplikujesz – o branży, której dotyczy i o zadaniach na 
takim stanowisku)
- zastanów się, co z twojego dotychczasowego doświadczenia będzie przydatne na tym 
stanowisku/ w tej firmie/ w tej branży. Potrafisz podać przykłady?
- pomyśl, jakie są twoje zawodowe zainteresowania. Być może pasjonujesz się czymś, co może 
przydać się w pracy i wiesz na ten temat więcej niż inni.  
- wypisz swoje krótko- i długoterminowe cele zawodowe zbieżne z ofertą pracy
- spójrz na siebie z perspektywy pracodawcy. Które twoje umiejętności i doświadczenie 
przydadzą się w pracy? Jak na twój rozwój wpłynie twoje zaangażowanie?



Dobry list motywacyjny przyciąga wzrok
W liście motywacyjnym najważniejsza jest oczywiście treść. Co do 
tego nie ma żadnych wątpliwości. Czy forma w jakiej wysyłasz 
dokumenty nie na znaczenia?
Niechlujnie napisane dokumenty mogą przekreślić szanse nawet 
najlepszego kandydata.
Z drugiej strony, atrakcyjna i dobrze zaplanowana aplikacja pomoże 
Ci się wyróżnić, zachęcić do przeczytania i przede wszystkim 
umiejętnie podkreśli najważniejsze informacje.





Bądź oryginalny!
“W odpowiedzi na ogłoszenie z ... , chciałbym przedstawić swoją kandydaturę” najpewniej 
skończy w koszu.
Dla rekrutera nie ma nudniejszego początku niż list zaczynający się od tych słów. Unikaj używania 
innych typowych zwrotów ze wzoru listu motywacyjnego znalezionego w Internecie. To oznaka, że 
Twój list nie wnosi nic nowego i napisałeś go bez przemyślenia. Bądź sobą i postaraj się zaciekawić 
rekrutera. Pokaż, że wiesz jak napisać list motywacyjny do firmy specjalnie dla niego.
Jak zacząć list motywacyjny? Przykład:
,,Jako social media manager w firmie X koordynuję kilka kanałów mediów społecznościowych. 
Wprowadziłem innowacyjne zmiany, dzięki którym w ciągu ostatniego roku udało mi się 
zwiększyć ilość obserwujących średnio o 60%. Sprzedaż z tych kanałów wzrosła o 27%. Co 
mógłbym zrobić dla Państwa?”
Idealnie jest zacząć list od polecenia przez jednego z pracowników:
,,Mam przyjemność znać jednego z doradców w Pana zespole, Pana Jana Kowalskiego.To dzięki 
niemu dowiedziałem się, że poszukujecie Państwo pracownika i otrzymałem kontakt do Pana.”



List motywacyjny nie kopiuje CV
Przykładowy list motywacyjny powinien opisać, jak możesz wykorzystać swoje 
umiejętności, aby przynieść korzyści pracodawcy. Nie powtarzaj tego, co już 
napisałeś w swoim CV. Nawiązuj, ale nie kopiuj.
Nie pisz w liście zbyt wiele o swoich cechach charakteru.  Prawda jest taka, że 
niestety nikogo to nie obchodzi.
W końcu każdy może napisać, że jest "pracowity, sumienny, kreatywny i łatwo 
przystosowuje się do zmian." Wiesz ile listów motywacyjnych jest napisane w taki 
sposób? Większość. Dokładnie ta część, która ląduje w koszu.
Uwaga: Warto upewnić się, że Twój list motywacyjny nawiązuje wyglądem do CV. 
Wtedy dokumenty tworzą jedną całość. Zauważ, że do każdego szablonu CV w 
wielu kreatorach dobrany jest  pasujący szablon listu motywacyjnego. Wykorzystaj 
to!  



Wymyśl trzy powody, dla których warto Cię 
zatrudnić
Jak napisać list motywacyjny, który zainteresuje pracodawcę? Przestań skupiać się 
na sobie. Doświadczenie opisałeś już szczegółowo w CV. Nie powielaj go w liście. 
Nie skupiaj się na powodach, dlaczego Ty chcesz pracować w danej firmie. 
Widziałeś kiedyś reklamę, która zaczyna się od "Chcemy, abyś kupił nasz produkt, 
ponieważ...?"
Założę się, że nie.
Jak napisać list motywacyjny, który da Ci zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną?
Pokaż pracodawcy, że jesteś tego wart. Zastanów się, jakie są Twoje najsilniejsze 
strony, największe osiągnięcia zawodowe i najważniejsze umiejętności. 
Profesjonalny list motywacyjny przekona pracodawcę, że musi się z Tobą spotkać, 
ponieważ inaczej straci szansę na zatrudnienie wartościowego pracownika.





Spersonalizuj swój list
W Polsce adresowanie listu do konkretnej osoby, działu i na jedno stanowisko 
zdarza się tak rzadko, że zwyczaj czytania listów często odchodzi w zapomnienie. 
Jeżeli chcesz wyróżnić się z tłumu kandydatów, zaadresuj list do 
konkretnej osoby. Czasem w ofertach pracy znajdziesz imię i nazwisko tej osoby 
albo chociaż adres email np. a.kowalska@firma.pl. Ustal, do kogo piszesz. 
Znajdź stanowisko tej osoby. Na pewno będzie pozytywnie zaskoczona, kiedy 
wśród dziesiątek listów motywacyjnych otworzy jeden, który jest przeznaczony 
konkretnie dla niej. Możesz również w tytule pliku dodać stanowisko lub nazwę 
firmy (np. Piotr_Sosnowski_Consultant_firma.pdf) i od początku pokazywać, że 
nie wysyłasz go wszędzie. To wszystko sprawi, że Twój profesjonalny list 
motywacyjny będzie bardziej dopasowany do oferty pracy i tym samym bardziej 
skuteczny. 



- Uzasadnij, dlaczego aplikujesz na dane stanowisko (np. jest zgodne z twoimi 
zainteresowaniami i celami zawodowymi).
- Wykaż, że twoje dotychczasowe doświadczenie będzie przydatne w nowym miejscu 
pracy. Co konkretnie?
- Jeżeli nie masz doświadczenia zawodowego, podkreślaj motywację do podjęcia pracy i 
chęć związania przyszłości z tą branżą.
- Przytocz tylko te cechy charakteru, które będą przydatne w nowym środowisku. 
Poprzyj to przykładami. Konkrety są najważniejsze.
- Spersonalizuj list, rekruter powinien odczuć, że kierujesz się właśnie do niego.
- Wykaż się oryginalnością, bądź sobą, nie sil się na nadmierną mądrość, pokaż, że 
jesteś silną jednostką.
- Udowodnij, że jesteś wartościowy i to firma powinna walczyć o Ciebie.

Podsumowując





Błędy w liście motywacyjnym
Puste frazesy w liście motywacyjnym, 
brak konkretów  
Rekruter nie uwierzy w powtarzalne zwroty 
pozostawione bez uzasadnienia, ponieważ 
zdaje sobie sprawę, że list motywacyjny jest 
formą autoprezentacji, a każdy podczas 
rekrutacji stara się przedstawić w jak 
najlepszym świetle. 
Powielanie tekstu z CV
List motywacyjny to nie CV. Powinien je 
uzupełniać, a nie opisywać. To miejsce na 
podkreślenie tego, co nie zmieściło się w 
życiorysie – twojej motywacji, największego 
osiągnięcia, cech charakteru, itd. 

Niedostosowanie listu motywacyjnego 
do oferty pracy
Masz jeden wzór listu motywacyjnego, który 
wysyłasz hurtem do wielu firm? Zmień 
taktykę! List motywacyjny powinien być 
dostosowany do konkretnej oferty pracy.
Kopiowanie wzorów listów 
motywacyjnych z internetu 
Szukasz w wyszukiwarce przykładów listów 
motywacyjnych i już myślisz, że masz gotową 
receptę. Niestety nie jest to takie proste, nie 
wystarczy wstawić swoich danych w 
formularz. Wzory listów motywacyjnych 
traktuj wyłącznie jak inspirację.  



Ostateczny wygląd CV i listu motywacyjnego





Podanie



Podanie o pracę to wyraz chęci podjęcia 
zatrudnienia. Nie chodzi tu o zwyczajną 

odpowiedź na prasowy lub internetowy anons - 
podanie o pracę to emanacja inicjatywy 

kandydata. Wysyła się je do wszystkich firm - 
również do tych, które nie opublikowały żadnych 

informacji o wakacie do wypełnienia.



Podanie o pracę musi zostać sporządzone w 
oficjalnej formie. Optymalna objętość tekstu w 

tym przypadku to pół, maksymalnie trzy czwarte 
strony - a więc mniej niż w CV czy liście 

motywacyjnym. Te dwa ostatnie dokumenty 
powinny zostać dodane w załączniku do 

podania o pracę.





Co jest najważniejsze?
Sednem podania o pracę jest zawarcie informacji o stanowisku, jakie 
chce zająć kandydat, oraz o predyspozycjach, doświadczeniach i 
umiejętnościach, które go na tę posadę kwalifikują. Ważne, żeby nie brnąć 
za bardzo w szczegóły - te należy uwzględnić w załączonym CV. Podanie 
o pracę powinno też zawierać przekonujące uzasadnienie, dlaczego 
akurat autor idealnie nadaje się na określone stanowisko. List warto 
podsumować prośbą o możliwość uczestnictwa w rozmowie 
kwalifikacyjnej - można też wskazać preferowany sposób powiadomienia o 
takim zaproszeniu.



Podanie o pracę powinno kończyć się zwrotem 
grzecznościowym - “z wyrazami szacunku” lub  “z 

poważaniem” - oraz ręcznym podpisem autora 
listu. Lewy dolny róg to miejsce, w którym można 

uwzględnić informacje o załącznikach, jakie 
zostały przesłane wraz z podaniem o pracę.



Błędy w podaniu

Błędy ortograficzne/interpunkcyjne
Nieestetyczny dla odbiorcy tekst
Podawanie prywatnego maila





Podsumowując
Schludne i przejrzyście napisane podanie o pracę 
zmniejsza ryzyko dyskwalifikacji korespondencji już na 
samym wstępie. Taki dokument jest pierwszą cegiełką w 
budowie wizerunku osoby odpowiedzialnej, skrupulatnej 
i wykazującej inicjatywę - co może skłonić pracodawcę do 
rozważenia kandydatury i zaproszenia na rozmowę 
rekrutacyjną.
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