
INFORMACJA DLA STAŻYSTÓW SIERPIEŃ 2020 

Już niedługo rozpoczynacie staże w hotelach w Łodzi. W związku z tym przekazujemy 

niezbędne informacje. 

DOTYCZĄCE COVID 19 

Nadal jesteśmy w stanie epidemii, obowiązują przepisy w zakresie ochrony osobistej i 

zachowania dystansu społecznego. 

Przypominamy więc o konieczności zakładanie masek na nos i usta w środkach komunikacji, 

w pociągu, którym będziecie dojeżdżać do Łodzi. 

Również w miejscach publicznych obowiązują powyższe zasady. 

Pamiętajcie o częstym myciu rąk i ich dezynfekcji. 

W załącznikach w mailu poprzez dziennik elektroniczny przesyłamy zasady postępowania na 

terenie hotelu. Proszę się z nimi zapoznać i bezwzględnie stosować w miejscu pracy. 

DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW 

Dla większości osób musieliśmy od nowa przygotować umowy stażowe. Ze względu na 

krótki czas do rozpoczęcia stażu prześlemy je do hoteli i tam je dostaniecie. Jak poprzednio 

każda umowa jest w 3 egzemplarzach, trzeba ją podpisać, a osoby niepełnoletnie zabierają 

wszystkie egzemplarze umowy do podpisu przez rodziców/opiekunów i oddają w hotelu. 

Do umowy dołączone są następujące dokumenty: 

Arkusz monitoringu stażu – jedną część wypisujecie sami, drugą hotel, a trzecią szkoła.  

Program stażu – to informacja dla Was, o zakresie obowiązków w ramach stażu. 

Protokół po zakończeniu stażu – wypełnia hotel, poświadczając nabyte przez Was 

umiejętności. 

Formularz zwrotu kosztów dojazdu i wypłaty stypendium – wpisujecie tu nr konta 

bankowego (własnego lub rodziców) na które ma być przelane stypendium i zwrot kosztów 

dojazdu. 

Aby mieć zwrócone koszty dojazdu trzeba dostarczyć do szkoły imienny bilet okresowy na 

pociąg. 

Nie ma możliwości wypłat gotówkowych! 

 

Z hotelu dostaniecie zaświadczenie o odbyciu stażu, jego kserokopia zostaje w szkole. 

Pamiętajcie o sprawdzeniu czy na wszystkich dokumentach jest podpis i pieczątka opiekuna 

stażu, sami też podpisujecie dokumenty. 

Dostarczenie wszystkich ww. dokumentów, wypełnionych i podpisanych jest warunkiem 

niezbędnym do wypłaty stypendium! 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. Staż rozpoczyna się od szkolenie BHP. 



Osoby odbywające staż w hotelu Novotel spotykają się na szkoleniu BHP w hotelu Ibis ul. 

Piłsudskiego 11, Łódź,  3 sierpnia o godzinie 12.00.  Opiekun stażu pani Daria Heinrich 

Osoby odbywające staż w hotelu Andels spotykają się 3 sierpnia, godzina zostanie podana w 

najbliższym czasie. 

Opiekun stażu pani Nina Powązka – Jastrząb. 

Na spotkanie należy przynieść ważną książeczkę SANEPID. 

2. Osoby, które w trakcie odbywania stażu mają zaplanowane kursy w szkole pierwszego 

dnia informują o tym opiekunów stażu, tak by można było dostosować grafik stażu do 

terminu kursów. 

3. Grafik odbywania stażu będzie ustalony na miejscu w hotelu. Jeśli ktoś nie może być w 

jakimś dniu informuje o tym opiekuna na pierwszym spotkaniu, również jeśli komuś 

zależy na wspólnym odbywaniu stażu lub dojazdach do hotelu pierwszego dnia informuje 

opiekuna stażu. 

4. W przypadku choroby czy innego nieprzewidywalnego zdarzenia ważne jest aby jak 

najszybciej poinformować opiekuna stażu o swojej nieobecności. W przypadku choroby 

niezbędne jest ZWOLNIENIE LEKARSKIE. Nie wystarczy usprawiedliwienie od 

rodziców! 

5. W razie problemów kontaktujecie się przede wszystkim z opiekunem stażu, żeby na 

miejscu, jak najszybciej, załatwić sprawę. 

6. Kontakt z nami poprzez dziennik elektroniczny lub mail ekonomikprojekt@wp.pl. 

W dniach 31 lipca- 9 sierpnia Joanna Jednoralska przebywa na urlopie wypoczynkowym. 

W tych dniach nie będzie odbierała telefonu i kontakt będzie utrudniony. Ze wszystkimi 

ważnymi sprawami należy się zwracać do pana Radosława Małkusa. 

 

 STROJE NA STAŻ 

 

Hotelarze, którzy jeszcze nie odebrali stroju na staż mogą się zgłosić do 27 lipca w godz. 

9-11 sala C3 

 

Joanna Jednoralska 

Radosław Małkus 
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