
PISANIE – LIST MOTYWACYJNY (B2/C1) 

1. Proszę zapoznać się z treścią listu motywacyjnego, a następnie uzupełnić 

schemat (nazywając jego najważniejsze części). 

 

WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO 

(Na podstawie: http://list.ovh.org/list_infor.pdf) 

 

Łódź, 27.04.2005 

Katarzyna Udałła 

ul. Kaliska 8/6 

04-973 Łęczyca 

tel.: 601 345 678 

Dział Rekrutacji 

Banku Regionalnego 

w Łodzi 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z ogłoszeniem z Pracuj.pl (nr ref. 23732/1) dotyczącym pracy w 

Banku  Regionalnym na stanowisku INFORMATYK/ADMINISTRATOR, zgłaszam swoją 

kandydaturę. 

Sądzę, że spełniam stawiane przez Państwa wymagania. Moja wiedza 

poparta jest doświadczeniem zawodowym na stanowisku administratora UNIX-a, 

serwerów Windows’owych, aplikacji bankowych, itp. Z uwagi na fakt, że brałam 

czynny udział we wdrożeniu sieci logicznej Banku Północnego, jej sieciowych 

aplikacji oraz administrowałam aplikacji ZORBA 3000 – podstawową aplikacją 

Banku, wiedza moja na pewno znajdzie szerokie zastosowanie w Państwa Firmie. 

Praca przy projekcie fuzji dwóch wiodących polskich banków umożliwiła mi 

poznanie największych systemów informatycznych, procedur wdrażania, oraz 

metod i technik optymalizacji i planowania. 

Pozostając w stałym kontakcie z międzynarodowymi zespołami 

wdrożeniowymi sprawdziłam się jako osoba kontaktowa, umiejąca stawać na 

wysokości zadania, radząca sobie w trudnych, niejednokrotnie bardzo stresujących 

sytuacjach. Szukam Pracodawcy, który zapewniłby mi ciekawą, rozwijającą i 



stabilną pracę z godziwym wynagrodzeniem. Ze swojej strony oferuję wiedzę, 

kreatywność, pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność i elastyczność w 

dostosowaniu się do wymagań. Jestem komunikatywna, łatwo nawiązuję kontakty, 

bardzo szybko i chętnie się uczę. 

Mam nadzieję, że moje CV zainteresuje Państwa i będę mogła 

zaprezentować swoją kandydaturę osobiście. 

Z poważaniem, 

Katarzyna Udałła 

 

SCHEMAT LISTU MOTYWACYJNEGO 
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PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI 

 

miejscowość, data (25.03.05 lub 25 III 05) 

 

 

 

Adres instytucji, firmy i (jeśli znamy) 

 nazwisko dyrektora  

 

Zwrot grzecznościowy (np. Szanowny 

Panie) 

 

1. Skąd wiemy o naborze i o jakie stanowisko się ubiegamy. 

 

2. Doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności, znajomość języków 

obcych, itp. 

 

3. Cechy charakteru, predyspozycje. 

 

Imię i nazwisko 

Adres 

Telefon 

E-mail 



4. Wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie prośby / na zaproszenie na 

rozmowę kwalifikacyjną. 

 

Formuła: 

Z poważaniem, 

 

Podpis 

komputerowy 

+ własnoręczny  

 

2. Proszę przeczytać ponownie list i wpisać brakujące słowa (proszę nie korzystać 

przy tym z wzoru).  

dział  osobiście   umożliwiła   rozwijającą    nawiązuję   niejednokrotnie   

doświadczeniem   ogłoszeniem  międzynarodowymi    poważaniem zastosowanie   

strony   czynny    stawać rzetelność  stanowisku   wymagania 

 

Łódź, 27.04.2005 

Katarzyna Udałła 

ul. Kaliska 8/6 

04-973 Łęczyca 

tel.: 601 345 678 

 

…………………………(Dział) Rekrutacji 

Banku Regionalnego 

w Łodzi 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z …………………………………. z Pracuj.pl (nr ref. 23732/1) dotyczącym 

pracy w Banku  Regionalnym na ………………………….. INFORMATYK/ADMINISTRATOR, 

zgłaszam swoją kandydaturę. 

Sądzę, że spełniam stawiane przez Państwa……………………... Moja wiedza 

poparta jest …………………………………….. zawodowym na stanowisku administratora 

UNIX-a, serwerów Windows’owych, aplikacji bankowych, itp. Z uwagi na fakt, że 



brałam ……………………… udział we wdrożeniu sieci logicznej Banku Północnego, jej 

sieciowych aplikacji oraz administrowałam aplikacji ZORBA 3000 – podstawową 

aplikacją Banku, wiedza moja na pewno znajdzie szerokie ………………………………. w 

Państwa Firmie. 

Praca przy projekcie fuzji dwóch wiodących polskich banków …………………………….. 

mi poznanie największych systemów informatycznych, procedur wdrażania, oraz 

metod i technik optymalizacji i planowania. 

Pozostając w stałym kontakcie z ………………………………….. zespołami 

wdrożeniowymi sprawdziłam się jako osoba kontaktowa, umiejąca 

…………………………….. na wysokości zadania, radząca sobie w trudnych, 

…………………………… bardzo stresujących sytuacjach. Szukam Pracodawcy, który 

zapewniłby mi ciekawą, ………………………….. i stabilną pracę z godziwym 

wynagrodzeniem. Ze swojej …………………. oferuję wiedzę, kreatywność, 

pracowitość, ……………………………….., odpowiedzialność i elastyczność w 

dostosowaniu się do wymagań. Jestem komunikatywna, łatwo ………………………….. 

kontakty, bardzo szybko i chętnie się uczę. 

Mam nadzieję, że moje CV zainteresuje Państwa i będę mogła 

zaprezentować swoją kandydaturę……………………….. 

 

Z…………………………, 

Katarzyna Udałła 

 

3. Praca w grupach (2, 3 osoby). Studenci otrzymują ogłoszenie w sprawie pracy 

oraz dane osoby chętnej do jej podjęcia. Ich zadaniem jest napisanie listu 

motywacyjnego. 

 

„Gazeta Wyborcza”, 24 II 08 

Szkoła Języków Obcych „Renoma” zatrudni wykwalifikowanych lektorów języka 

chińskiego. Doświadczenie mile widziane. Poszukujemy osób dyspozycyjnych, 

kreatywnych i samodzielnych. Oferty prosimy kierować na adres: ul. Lingwistów 

5/8, 30-348 Kraków.  

 



Lektor języka chińskiego 

dane personalne: Jakub Wolszczak, ul. Kawki 13/27, 48-599 Kraków; tel.: (012) 

333-89-98, 507 456 345, e-mail: j.wolszczak@op.pl; 

wykształcenie: absolwent sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, roczne 

stypendium na Uniwersytecie Pekińskim; 

doświadczenie zawodowe: praca w Ambasadzie Polskiej w Pekinie, tłumaczenia z 

języka chińskiego na polski i odwrotnie (branża motoryzacyjna), prywatne lekcje 

języka chińskiego dla przedsiębiorców. 

 

4. Zadanie domowe: 

Proszę napisać list motywacyjny do instytucji lub przedsiębiorstwa w Polsce, 

w którym Pan/Pani chciałby / chciałaby pracować (ok. 400 znaków).   

 


