
Rozmowa o pracę, czyli być albo nie być 

 dla przyszłej współpracy  

  

Rozmowa kwalifikacyjna to zdaniem większości kandydatów na stanowisko 

najbardziej stresujący moment rekrutacji. Wizja rozmowy z rekruterem, managerem 

czy innym przedstawicielem przyszłego pracodawcy spędza sen z powiek wielu 

potencjalnym pracownikom, którzy zamiast wykorzystywać szansę na bezpośrednią 

rozmowę poddają się stresowi.  Z raportu pracuj.pl wynika, że jak przyznają sami 

rekruterzy 9 na 10 kandydatów odpada na rozmowie kwalifikacyjnej, ponieważ nie są 

w stanie umiejętnie odpowiedzieć nawet na najbardziej typowe pytania. Rozmowy w 

sprawie pracy mają swoją dynamikę i choć każde spotkanie jest inne, można bez 

trudu wskazać typowe pytania rekrutacyjne, które powtarzają się w kontekście 

różnych stanowisk. 

 

Rozmowa o pracę - do czego “to” służy? 

 

Zacznijmy od podstaw. Rozmowa kwalifikacyjna to etap procesu rekrutacyjnego. To 

wyjątkowy moment, gdy naprzeciwko siebie stają pracodawca i potencjalny 

pracownik. Przyjęło się, że to ten pierwszy chce uzyskać konkretne informacje o 

osobie poszukującej pracy. Trzeba jednak pamiętać, że osobiste spotkanie 

zainteresowanych stron to również moment, w którym pracownik może zdecydować, 

czy pracodawca zrobił na nim dobre wrażenie i jest zainteresowany nawiązaniem 

współpracy. To właśnie pierwszy aspekt charakterystyki rozmowy o pracę, który jest 

bardzo często pomijany, a jest przecież bardzo istotny. Narzędzie to służy obydwu 

stronom na rynku pracy! Zdarza się, że po rozmowie kwalifikacyjnej to nie 

pracodawca rezygnuje z kandydata, lecz właśnie kandydat z pracodawcy. Jako osoba 



poszukująca pracy warto w pełni wykorzystać potencjał spotkania “oko w oko” z 

przyszłym pracodawcą. Tak samo jak pracodawca (najczęściej za pośrednictwem 

rekrutera lub innego oddelegowanego do celu prowadzenia rozmowy pracownika) 

będzie analizował kandydata, tak samo kandydat ma możliwość analizy firmy, jej 

kultury czy też podejścia do przyszłych pracowników. Głównym celem rozmowy 

kwalifikacyjnej jest więc właśnie poznanie się stron zainteresowanych nawiązaniem 

współpracy.  

Rozmowa o pracę jako jeden z etapów procesu rekrutacyjnego realizuje też cel 

polegający na zawężeniu listy kandydatów i swoistą selekcję.Na podstawie 

dokumentów aplikacyjnych pracodawca może wytypować tych kandydatów, którzy 

wydają się być potencjalnie dobrymi pracownikami. By jednak sprawdzić, który 

najlepiej sprawdzi się w pracy, wielu pracodawców decyduje się na przeprowadzenie 

np. testów czy rozmów ze specjalistami. Nie bez znaczenia jest też to, by 

potencjalnego pracownika poznały osoby zarządzające poszczególnymi działami. 

 

Rozmowa rozmowie nie równa, czyli trzy typy okoliczności 

Rozmowa o pracę w obecnych czasach przybiera wiele form zależnych od decyzji 

podjętych przy projektowaniu tego procesu przez pracodawcę. Duży wpływ na 

rozwój i ewolucję rozmowy o pracę ma też postęp technologiczny, który coraz 

częściej sprawia, że spotkanie twarzą w twarz zastępuje się spotkaniem po dwóch 

stronach świata za pośrednictwem komputera. Chociaż poniższe trzy typy różnią się 

od siebie, w każdym przypadku spełniają one większość kryteriów 

charakterystycznych dla rozmowy o pracę i stwarzają takie same szanse i wyzwania 

dla obu stron rozmowy. Wyróżniamy więc: 

 Rozmowy bezpośrednie 



Polegają one na osobistym spotkaniu się reprezentanta przedsiębiorstwa i 

kandydata. Zwykle odbywa się to w siedzibie przedsiębiorstwa, rzadziej w innym 

miejscu, gdy dojazd do przedsiębiorstwa jest trudny lub wyznaczone miejsce ma 

szczególne znaczenie. Osoba prowadząca spotkanie zwykle wychodzi po kandydata i 

rozmawiają w specjalnie przeznaczonym do tego celu pokoju. Często na rozmowie 

jest więcej niż jedna osoba rekrutująca. Zaleca się, aby w przypadku wybranych osób 

posiadających ograniczenia zdrowotne (na przykład związane ze zdrowiem 

psychicznym) w trakcie rozmowy obecna była wykwalifikowana osoba będąca 

bezpośrednim pośrednikiem i pomocnikiem kandydata. Okoliczności w trakcie 

rozmowy bezpośredniej same w sobie składają się na dodatkową dawkę stresu, która 

nie powinna być potęgowana niezależnymi od kandydata czynnikami 

ograniczającymi. 

 Rozmowa przez telefon 

To także forma rozmowy o pracę. Rozmowa przez telefon najczęściej może służyć 

kandydatowi do odpowiadania na ogłoszenia prasowe, a także do pozyskania 

informacji na temat ewentualnych wolnych miejsc pracy. Poszukujący pracownika 

zwykle telefonuje do kandydata jedynie w celu umówienia na spotkanie 

rekrutacyjne. Czasem jednak praktykuje się rozmowę telefoniczną jako jeden z 

etapów rekrutacji (np. w celu weryfikacji kompetencji w języku obcym lub 

predyspozycji do prowadzenia rozmów telefonicznych). Selekcja telefoniczna odbywa 

się także, gdy na dane stanowisko jest wiele chętnych. 

 Rozmowa przez Internet 

Coraz popularniejszą formą rozmów kwalifikacyjnych jest rozmowa przez Internet. 

Służą do tego komunikatory typu Skype, WhereBy czy ZOOM. Praktykuje się ją 

zwykle, gdy kandydat nie może fizycznie spotkać się z rekruterem, bo np. obecnie 

pracuje w innym mieście lub innym kraju, ale planuje przenieść się do tego, gdzie 

aplikuje do pracy. Może ona jednak stanowić funkcję “odsiewu” podobnie do 



rozmów telefonicznych jak i docelową formę ostatecznej rozmowy o pracę - takie 

rozwiązanie stosuje się przede wszystkim w przypadku pracy zdalnej.  

 

Asysta w trakcie rozmowy – wsparcie, które trudno przecenić 

Tak jak zauważa każda osoba, która staje przed rozmową o pracę - okoliczności w 

trakcie bezpośredniego spotkania z potencjalnym pracodawcom same w sobie 

składają się na dodatkową dawkę stresu, która nie powinna być potęgowana 

niezależnymi od kandydata czynnikami ograniczającymi. Właśnie dlatego urzędy 

pracy oraz organizacje takie jak Ochotnicze Hufce Pracy starają się zaadresować 

swoimi działaniami potrzeby takich grup jak osoby, które mierzą się z chorobami 

psychicznymi, ograniczeniami zdrowotnymi, barierą językową lub innymi czynnikami 

utrudniającymi wzięcie udziału w rozmowie o pracę. Likwidacja takich przeszkód jak 

bariera komunikacyjna to jeden z priorytetów działalności także projektu 

realizowanego przez Instytut Niemiec i Europy Północnej. Projekt zakłada dwutorowe 

adresowanie sytuacji osób mierzących się z dodatkowymi wyzwaniami przy okazji 

rozmów o pracę: 

• Po pierwsze kompleksową edukację wykraczającą poza podstawowe 

kompetencje nabywane w trakcie funkcjonowania na rynku pracy – 

świadomość znaczenia i funkcji rozmowy o pracę  

• Po drugie, stworzenie kompleksowego narzędzia w postaci aplikacji 

umożliwiającej odbycie rozmowy o pracę lub łatwy kontakt z osobą mogącą 

służyć w roli pośrednika/pomocnika dla osób mierzących się z dodatkowymi 

wyzwaniami na etapie poszukiwania pracy jak na przykład choroby psychiczne 

czy ograniczenia zdrowotne i wynikającymi z nich barierami komunikacyjnymi 

 

 



 Przygotowanie do rozmowy o pracę - o czym pamiętać? 

Ze względu na charakter narzędzia rekrutacyjnego jakim jest rozmowa o pracę 
przygotowania na nią możemy zrealizować jedynie częściowo. Pracodawca liczy na 
poznanie spontanicznych reakcji kandydata  często także na sprawdzenie go pod 
kątem merytorycznym. 

Przygotowanie przed rozmową sprowadza się więc w dużej mierze do przemyślenia 
autoprezentacji rozumianej jako „kontrolowanie sposobu, w jaki widzą nas inni” 
działanie mające na celu jak najlepsze zaprezentowanie się w czasie spotkania o 
pracę. Obejmuje ono kwestie natury fizycznej (wygląd, strój, makijaż i dodatki u 
kobiet), jak też zachowania (pozycja siedzenia, gestykulacja, mowa ciała). 

Przyjęło się przyjmować, że o tym jak kandydat zostanie odebrany przez rozmówcę 
decyduje pierwsze 15 sekund (mechanizm pierwszego wrażenia). Powstała w tym 
czasie ocena może być decydującą, gdyż zmiana tego wrażenia jest trudna i wymaga 
czasu, którego w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest niewiele. 

 Aparycja, wygląd zewnętrzny – czyste i zadbane dłonie, twarz (u kobiet: 
delikatny makijaż, adekwatny do sytuacji; u mężczyzn: schludny zarost lub jego 
brak), schludna i czysta fryzura. 

 Ubiór – schludny, czysty. Powinien odpowiadać standardom firmy, do której 
kandydat składa podanie o pracę. Dzięki temu aplikant będzie stwarzał 
wrażenie adekwatności do sytuacji i miejsca. 

 Wygląd dokumentów aplikacyjnych – rekruterzy zwracają uwagę na samą 
estetykę i czytelność dokumentów. 

Przygotowanie przed rozmową powinno także dotyczyć merytoryki związanej z firmą 
i planowaniem dnia wywiadu. Ważne, by przed rozmową zapoznać się z działalnością 
przedsiębiorstwa, znać jego nowe projekty lub istotne wydarzenia, do których 
aplikant może nawiązać w trakcie rozmowy. Świadczyć to będzie o jego 
zainteresowaniu przedsiębiorstwem i zwykle jest dobrze odbierane przez osobę 
prowadzącą rozmowę. Drugim elementem tego punktu jest zaplanowanie dojazdu na 
miejsce spotkania – warto zadbać o to, by wziąć zapas czasowy przed spotkaniem 
rekrutacyjnym, tak by niespodziewane okoliczności nie spowodowały opóźnienia, co 
powoduje dodatkowy stres i mogłoby zostać źle odebrane przez osobę prowadzącą 
rozmowę. 

 



„ Projekt pilotażowy pn. "Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i 
instytucji rynku pracy", realizowany na podstawie art. 9, ust. 1, pkt. 24 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 
r. poz. 690). Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na 
realizację projektów pilotażowych pn. "Nowe spojrzenie – nowe możliwości"." 
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