
Raport Pracuj.pl1

Raport Pracuj.pl

Na drodze do dobrego CV.
Jak kandydaci tworzą  
życiorysy



Raport Pracuj.pl2

Wstęp – komentarz Rafała Nachyny 3

ROZDZIAŁ 1.

Kto i jak często sięga po CV 4

ROZDZIAŁ 2.

CV – niezmienne czy dopasowane 6
pod ofertę

ROZDZIAŁ 3. 
Proces przygotowania CV  8

O kreatorze CV 11

O badaniu 13



Raport Pracuj.pl3

Opowieść o sobie

Rafał Nachyna
Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl

Świat pracy się zmienia. Chętniej korzystamy z nowych aplikacji czy programów 
wspomagających zarządzanie pracą i czasem – zarówno indywidualnie, jak  
i w firmowych zespołach. Technologie nie pozostają bez wpływu na rekrutację – 
tylko w ubiegłym roku ze smartfonów pochodziło ponad 6 mln aplikacji o pracę 
wysyłanych na Pracuj.pl.

A jednak coś pozostaje w tym krajobrazie niezmienne – istotna rola curriculum 
vitae. Życiorys kandydata jest jednym z filarów procesu rekrutacyjnego w więk-
szości branż i specjalizacji. Zawartość CV, sposób jego prezentacji i trafne do-
pasowanie naszych umiejętności do potrzeb rekrutera decyduje w wielu przy-
padkach o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. 

Mając na uwadze znaczenie CV, postanowiliśmy sprawdzić, jak Polacy je postrze-
gają. Zapytaliśmy badanych m.in. o to, czy często aktualizują swoje życiorysy, 
jak wielu znich dostosowuje treść CV do poszczególnych ofert zatrudnienia,  
z jakich źródeł korzystają, przygotowując ten dokument. Sprawdziliśmy też,  
o których elementach życia zawodowego pisze się im najtrudniej.

Badanie „Na drodze do dobrego CV. Jak kandydaci tworzą życiorysy” towarzy-
szy premierze naszego nowego Kreatora CV. To narzędzie, które stworzyliśmy  
z myślą o jak najlepszej prezentacji doświadczenia zawodowego kandydatów. 
Zaprosiliśmy do jego współtworzenia praktyków HR. Wierzymy, że korzystając 
z Kreatora, użytkownicy Pracuj.pl będą mogli jeszcze skuteczniej aplikować  
o pracę.

Zapraszam do lektury raportu.
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Kto i jak często  
sięga po CV

Posiadanie CV to dla uczestników rynku pracy oczywistość – wynika z badań Pracuj.pl. Jego re-
gularna aktualizacja – już jednak nie. Jak przyznają badani, motywacją do odświeżenia życiorysu 
jest dla nich najczęściej podjęcie nowej pracy lub plany udziału w rekrutacji. Dlatego większość 
z respondentów swój życiorys aktualizowała ostatnio dawniej niż rok temu. Najczęściej robią to 
osoby młodsze, na niższych stanowiskach. 

Według badań posiadanie CV deklaruje aż 92% badanych Polaków – co oznacza, że tworzenie życiorysu 

stało się standardem dla niemal wszystkich grup rekrutowanych. Pod tym względem widać jednak wy-

raźne różnice pod kątem np. poszczególnych grup wiekowych czy osób na różnych szczeblach edukacji.

ROZDZIAŁ 1.

97% wykształcenie wyższe

96% 25-34 lata

89% 45-54 lata

74% wykształcenie podstawowe/gimnazjalne

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

92%

8%
 NIE

 TAK

Czy kiedykolwiek stworzyłeś CV?

Posiadanie CV najczęściej deklarują osoby z wyższym wykształceniem (97%) i po pierwszych do-

świadczeniach na rynku pracy (96% w wieku 25-34 lat). Najrzadziej – dorośli z wykształceniem 

podstawowym/gimnazjalnym (74%) oraz osoby w średnim wieku (89% osób w wieku 45-54 lat).

Mniej oczywista od posiadania życiorysu okazuje się jego aktualizacja – w ciągu ostatniego roku 

aktualizowało go 47% badanych, a w ciągu półrocza – zaledwie 29%.



Raport Pracuj.pl5

47% 86%
… badanych aktualizowało
swoje CV w ciągu ostatnich 
12 miesięcy

… badanych w wieku 
18-24 lat aktualizowało 
CV w ciągu ostatnich 
12 miesięcy

Kiedy ostatnio aktualizowałeś CV?

w ciągu 6 miesięcy

w ciągu 6-12 miesięcy

do 2 lat temu

3-4 lata temu

do 5 lat temu

dawniej niż 5 lat temu

18%

29%

13%

12%

7%

22%

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

Czas od ostatniej aktualizacji CV dobrze pokazuje aktywność zawodową i etapy 

karier różnych grup badanych. W ciągu ostatniego roku swoje CV aktualizowało aż 

86% respondentów w wieku 18-24 lat, ale już tylko co czwarty (23%) w wieku 55+. 

Największą aktywnością przy aktualizacji życiorysu wykazują się osoby na niższych 

stanowiskach – w ciągu 12 miesięcy od badania przygotowywało go wśród bada-

nych 81% stażystów i 58% młodszych specjalistów, a tylko 37% specjalistów i 27% 

dyrektorów.
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Co skłania badanych do aktualizacji CV? Główną motywacją są kluczowe zmiany zawo-

dowe. Najczęściej wskazywane były więc poszukiwania pracy – to najważniejszy powód 

aktualizacji życiorysu w przypadku 43% badanych. Niewiele mniej, bo 40% robi to po 

zmianie pracy. Mniej systematycznie podchodzimy do aktualizacji informacji o kursach  

i certyfikacjach – swoje CV odświeża po nich 21% badanych. Jeszcze mniejsza grupa decy-

duje się na to po otrzymaniu awansu (13%), zakończeniu kolejnych studiów czy po udziale 

w ważnych konferencjach.

Poszukując pracy

Po zmianie pracy

Po ukończonym kursie

Po awansie

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

43%

40%

21%

13%

W jakich sytuacjach aktualizujesz swoje CV?

W ciągu 12 miesięcy CV aktualizowało...

Stażystów

Młodszych specjalistów

Specjalistów

Dyrektorów

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

81%

58%

37%

27%
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CV niezmienne czy 
dopasowane pod ofertę

ROZDZIAŁ 2.

Nie każda oferta jest warta zmian w CV – tak przynajmniej twierdzą specjaliści badani przez  
Pracuj.pl. Najczęściej modyfikują oni życiorys, gdy ogłoszenie ich szczególnie interesuje. 1/3 nigdy 
nie go nie zmienia. Gdy jednak już personalizują dokument, za najbardziej przykuwające uwagę 
rekrutera uważają odpowiedni układ i kolejność jego sekcji, a na trzecim miejscu – zdjęcie.

Czy badani zmieniają treść CV w zależności od oferty pracy, na którą aplikują? Pod tym względem respon-

denci Pracuj.pl dzielą się na trzy grupy dość podobne pod względem wielkości – osoby zawsze persona-

lizujące treść życiorysu, robiące to od czasu do czasu i nigdy nie zmieniające jego zawartości. Ogółem  

2 na 3 badanych stara się przynajmniej czasem zmieniać treść CV pod konkretną ofertę. Wyraźnie częściej 

decydują się na to specjaliści (75% – zawsze lub dla szczególnych ogłoszeń) niż pracownicy fizyczni (58%).

Badani przez Pracuj.pl są mocno podzieleni, jeśli chodzi o ocenę sposobu przygo-
towania CV, który przyniesie większy sukces w przyciąganiu uwagi pracodawcy. 
54% badanych skłania się ku tworzeniu życiorysu według określonych schematów, 
wygodnych dla rekruterów. Jednak niewiele mniej, bo 46% uważa, że CV inne niż 
pozostałe zwiększa prawdopodobieństwo, że rekruter zwróci na nas uwagę.

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

37%

29%
34%

 NIE

 TAK, ZAWSZE

 dla szczególnie interesujących ofert

26% specjaliści

35% specjaliści

42% pracownicy fizyczni

25% pracownicy fizyczni

Czy aplikując, dostosowujesz 
CV do konkretnych ofert?
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54% 46%

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

Badacze zapytali także o to, jakie elementy graficzne CV są według badanych szcze-

gólnie istotne, by się wyróżnić przed rekruterem. Najczęściej wskazywane były układ 

dokumentu (59%), kolejność jego sekcji (54%) oraz zdjęcie (49%). Zdecydowanie 

rzadziej badani wskazywali np. rozmiar (28%) czy rodzaj czcionki (27%).

… że CV inne od pozostałych 
zwiększa szansę na 
przyciągnięcie uwagi 
rekrutera

… badanych uważa, że CV
tworzone według prawdzonych
schematów są bardziej 
efektywne

Badani są podzieleni pod względem oceny, czy warto wyróżniać swoje CV, czy też 

stosować sprawdzone szablony. A jaka jest perspektywa rekruterów? Z ich opinii 

wynika, że życiorys powinien być dostosowany do specyfiki branży (np. stonowany 

dla prawnika a bardziej kreatywny dla osoby z marketingu) i obowiązków związa-

nych z konkretnym stanowiskiem. Jednak w tak rozumianej personalizacji najczęściej 

nie chodzi o szalone pomysły – tylko o czytelność i jasny układ dokumentu, zgodny  

z poszukiwanymi przez rekruterów informacjami. 

W zależności od branży czy typu stanowiska, będą to inne dane. U eksperta od techno-

logii istotne będą np. dobrze wyeksponowane umiejętności, znane technologie, kursy 

czy certyfikacje. U studenta starającego się o staż – kierunek studiów czy aktywności 

podejmowane poza uczelnią. Na jeszcze innych pozycjach – opis obowiązków wyko-

nywanych w dotychczasowych miejscach pracy. Ta specyfika powinna znaleźć odbicie 

w charakterze i układzie dokumentu.

Dobrze jeśli CV kandydata jest dostosowane do specyfiki pracy, którą miałby wyko-

nywać. Mieliśmy to na uwadze, tworząc Kreator CV we współpracy z ekspertami HR. 

Pozwala on w czytelny i estetyczny sposób przedstawić rekruterom atuty, których będą 

szukali u nas podczas rekrutacji – uwzględniając wszystkie wspomniane wcześniej 

czynniki i specyfikę pracy w różnych branżach. 

Agata Dzierlińska
Grupa Pracuj, HR Biznes Partner
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Proces 
przygotowania CV

ROZDZIAŁ 3.

Specjaliści badani przez Pracuj.pl pozytywnie oceniają swoją wiedzę na temat uzu-
pełniania CV. Zazwyczaj nie mają także większych problemów przy przygotowywaniu 
życiorysu. Największe trudności sprawia im uzupełnienie informacji o znajomości 
języków obcych, dodatkowych umiejętnościach i zainteresowaniach.

Aż 6 na 10 badanych przez Pracuj.pl dobrze ocenia swoją wiedzę na temat uzupełniania CV, 

a negatywnie – tylko co 10. Jednocześnie jednak tylko co piąty zdecydował się przygotować 

życiorys w pełni samodzielnie. Zgodnie z wynikami badań specjaliści są więc pewni swojej 

wiedzy, ale chętnie sięgają po sprawne narzędzia wzmacniające jakość CV.

Po jakie narzędzia sięgają więc specjaliści, przygotowując CV? Ich preferencje są zróż-
nicowane, ale uwagę zwraca przewaga artykułów z poradami, gotowych szablonów 
i kreatorów CV nad np. znajomymi i rodziną.

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

31%

60%

9%

Jak oceniasz swoją wiedzę 
na temat uzupełniania CV?

 ŹLE

 DOBRZE

 ANI DOBRZE, ANI ŹLE
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Z jakiej pomocy korzystałeś, przygotowując CV?

Czy uważasz te źródła wiedzy o wypełnianiu 
CV za wiarygodne?

Eksperci branżowi

Eksperci branży HR

Tworzyłem samodzielnie

Znajomi i rodzina

Znajomi i rodzina

Gotowe szablony CV

Kreatory CV

Artykuły z poradami

Gotowe szablony w sieci

Kreatory CV

Artykuły z poradami

20%

11%

43% 27%30%

43% 26%31%

51% 21%28%

55% 16%29%

56% 18%26%

31%

32%

33%

35%

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

Co interesujące, badani uważają również zewnętrzne źródła informacji 

o tworzeniu życiorysu za najbardziej wiarygodne. Najczęściej wskazywane 

są pod tym względem kreatory CV (56%) oraz artykuły z poradami zawodo-

wymi (55%).

 TAK  NIE ANI TAK, ANI NIE
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Czy tworzenie CV sprawia 
specjalistom trudności?

Według badań Pracuj.pl rzadko oceniają ten proces jako trudny (18%) lub szczególnie 
czasochłonny (29%). Jednocześnie jednak jako ciekawy ocenia go tylko 36% bada-
nych, a jako przyjemny – 39%. Przygotowanie życiorysu nie jest więc dla badanych 
dużym wyzwaniem, ale jednocześnie chcą go przechodzić sprawnie, nie przedłużając 
zbytnio procesu jego tworzenia.

Respondenci jako najtrudniejsze do uzupełnienia uznali rubryki dotyczące posiadanych 

umiejętności (28%) znajomości języków obcych (24%) oraz zainteresowań (23%). Najczęściej 

pomijaną spośród rubryk życiorysu były dodatkowe kursy – nie posiada jej 9% badanych 

- oraz języki obce (8%).

18% 36%
Źródło: badanie Pracuj.pl, N = 1004

… twierdzi jednocześnie,  
że jego przygotowanie  
jest ciekawym zajęciem

… uważa proces przygotowania 
CV za trudny w realizacji

Dla niektórych grup specjalistów napisanie CV może się wydawać oczywistością. Jednak stwo-

rzenie życiorysu potrafi być dużym wyzwaniem np. dla osób, które dopiero wchodzą na rynek 

pracy. Według badań Pracuj.pl to właśnie one najczęściej wiążą tworzenie CV z negatywnymi 

emocjami. Stworzenie życiorysu może być problematyczne także np. dla osób wracających po 

dłuższej przerwie na rynek pracy czy planujących przebranżowienie. Czy jednak przygotowanie 

CV musi być dla nich stresujące? Niekoniecznie. Narzędzia, takie jak Kreator CV Pracuj.pl, który 

przygotowaliśmy na podstawie badań i analiz ekspertów, może ten proces ułatwić, wspoma

gających kandydata w przygotowaniu życiorysu. To narzędzie, poprzez wbudowanego w nie 

asystenta użytkownika, pomaga np. uzupełniać poziomy znajomości języków obcych, podpo-

wiada jak opisać umiejętności oraz zainteresowania, by zwrócić uwagę rekrutera. Po dobraniu 

szablonu dokumentu, Kreator CV uzupełni go także wstępnie o dane, które już podaliśmy na 

swój temat na koncie Pracuj.pl. Jak pokazują wyniki raportu, tylko co piąty badany przygoto-

wuje CV w pełni samodzielnie – reszta sięga po zewnętrzne narzędzia i wsparcie znajomych.

Agata Dzierlińska
Grupa Pracuj, HR Biznes Partner
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Od CV zależy wiele. To wizytówka kandydata – zazwyczaj pierwsze i jedyne 
źródło informacji o potencjalnym pracowniku, jakim dysponuje rekruter. 
Mając to na uwadze, zespół Pracuj.pl w konsultacji z ekspertami HR opraco-
wał Kreator CV. To bezpłatne cyfrowe narzędzie dla użytkowników serwisu, 
które znacznie usprawnia i przyspiesza przygotowanie życiorysu gotowego  
z oczekiwaniami rekruterów.

Kreator w pigułce:

3 modele treści: klasyczny,  
techniczny oraz dla studentów

Autouzupełnianie treści  
dla kont Pracuj.pl

Bezpłatny dostęp dla  
użytkowników Pracuj.pl

Modele CV opracowane  
wraz z 50 ekspertami HR

Asystent użytkownika:  
podpowiedzi i porady

Łącznie 15 wzorów życiorysu  
i 10 profili kolorystycznych

O kreatorze CV
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Kreator CV pozwala kandydatom szybko i trafnie przedstawić swoje doświadczenie zawo-

dowe. Jego potencjał został zbudowany z jednej strony na intuicyjnym narzędziu online,  

a z drugiej – na wiedzy 50 ekspertów, z którymi konsultowany był układ i zawartość sza-

blonów.

Układ życiorysów tworzonych przez Kreator pozwala na wyeliminowanie błędów, które 

kandydaci popełniają najczęściej i na które zwracają uwagę rekruterzy – m.in. nieprzejrzysty 

układ treści, pomijanie istotnych danych (np. kontaktowych czy o zakresie obowiązków), 

brak informacji o kompetencjach czy osiągnięciach.

Kreator CV jest dostępny w pełni bezpłatnie dla zalogowanych użytkowników serwisu Pra-

cuj.pl. Jednym z najważniejszych celów narzędzia jest szerzenie dobrych praktyk na rynku 

pracy. Kreator CV ma pomagać kandydatom w – nieraz stresującym - procesie zmiany 

pracy, jednocześnie promując CV opracowane w sposób wspierający sprawną, szybką  

i przyjazną rekrutację.
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O badaniu

Badanie „CV Polaka”, będące podstawą raportu, zostało przeprowadzone przez 
ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl w lutym 2019 roku. Pomiar 
przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1004 responden-
tów. Celem badania było zbadanie postaw Polaków dotyczących sposobów 
przygotowania i wykorzystania curriculum vitae przy szukaniu pracy.

CZAS BADANIA: 
luty 2019

PRÓBA BADANYCH: 
1004 osoby

PARTNER BADAWCZY: 
ARC Rynek i Opinia

METODA: 
CAWI (profesjonalny 
formularz internetowy)
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Kontakt:

Aleksandra Skwarska
Starszy specjalista ds. PR i CSR
 
Grupa Pracuj Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, Warszawa
(+48) 698 171 306

aleksandra.skwarska@pracuj.pl
www.media.pracuj.pl


