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Sztuka argumentacji
czyli

List Motywacyjny



Przyszłość

wiedza kompetencje umiejętności

praktyka praca

2



Pojęcie kompetencji

umiejętności

cechy charakteru  
(osobowości)

wiedza
ogólna

i specjalistyczna

3



Rynek pracy

Spotkanie 
sprzedających 
pracę 
i kupujacych pracę



Lista przykładowych

Umiejętności
Współpracy
Pracy samodzielnej
Zarządzania innymi
Organizacyjne
Adaptacji
Analitycznego myślenia
Rozwiazywania konfliktów
Komunikatywność
Łatwość wyrażania myśli
Motywowania
Obsługa urządzeń biurowych
np. xero, drukarka , skaner

Zalet osobistych
Punktualność
Obowiązkowość
Systematyczność
Samodyscyplina
Zaangażowanie
Koncentracja
Dynamizm
Zdolność podejmowania 
decyzji
Uporządkowanie
otwartość



LIST MOTYWACYJNY

CEL

Przedstawienie motywacji do podjęcia pracy

Uzasadnienie swojej kandydatury

Autopromocja swojej kandydatury jako pracownika

Zainteresowanie pracodawcy swoja osobowością

Przekonanie pracodawcy do bezpośredniego spotkania



Zasady

Adresuj list do konkretnej osoby prowadzącej rekrutację
pisz go w pierwszej osobie

jedna stronie A4
informacje(pod konkretne stanowisko pracy)

własnoręczny podpis pod listem

SPÓJNOŚĆ
WIARYGODNOŚC
UNIKATOWOŚĆ

PROFESJONALIZM
PRZEJRZYSTOŚĆ

ZWIĘZŁOŚĆ



Elementy Listu Motywacyjnego

1.Informacje formalne (dane kandydata, data)

2. Nagłówek – skierowany do osoby rekrutującej w firmie lub 
firmy, do której wysyłamy List Motywacyjny

3. Zwrot grzecznościowy (np. „Szanowny Panie” – z lewej 
strony)

4. Wstęp- (numer referencyjny ogłoszenia, nazwa stanowiska, 
na jakie się aplikuje; lub gazeta lub portal internetowy z datą 

pojawienia się oferty pracy)
5. Rozwinięcie -część zasadnicza, przedstawienie doświadczeń 

zawodowych, wykształcenia, korzyści dla pracodawcy z 
zatrudnienia, uzasadnienie dlaczego jesteśmy zainteresowani 

właśnie tą ofertą pracy



6.Zakończenie (podziękowanie, wyrażenie gotowości do 
spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej)

7.Końcowy zwrot grzecznościowy (np. „Z wyrazami szacunku”, 
„Z poważaniem”)

8.Podpis

dodatkowe – informacje  zawarte w ofercie pracy



List motywacyjny niestandardowo

List motywacyjny

KREATYWNIE  I ORYGINALNIE
Motto

Strona www

Ulotka kreatywna

Poetycko



E-maile –wysyłanie dokumentów aplikacyjnych

Główne zasady przy wysyłaniu dokumentów aplikacyjnych:

tytułujemy nagłówek wiadomości

krótki wstęp do wiadomości mailowej

język formalny

CV i list motywacyjny dołączamy w postaci
załączników (*.doc , *.pdf)

nie wysyłamy dokumentów jednocześnie do
kilku odbiorców



Pięć najczęstszych błędów popełnianych w liście 
motywacyjnym 

Kopiowanie informacji zawartych w CV

Błędy w imieniu, nazwisku lub innych danych adresata listu

Wskazywanie swoich słabych stron lub braków np. w 
umiejętnościach technicznych czy cechach charakteru.

Podawanie informacji, które nie mają związku z wymaganiami 
konkretnego stanowiska pracy

Stosowanie  argumentacji  np. brak środków do życia



Przykładowe listy motywacyjne

https://cv.pracuj.pl/wzory-cv-i-listow-motywacyjnych

Opracowanie Małgorzata Polkowska

https://cv.pracuj.pl/wzory-cv-i-listow-motywacyjnych
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