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Załącznik nr 2 

 

 

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO 

 

organizowanego w ramach projektu „Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży 

hotelarskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym 

rynku pracy, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  

w regionie, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

 

sporządzony dniu …………………… przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego  

Sp. z. o.o. ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne  

reprezentowanym przez:  

Marka Sabarę – Prezes Zarządu 

 

1. Opiekun stażu  

Nazwisko i imię, stanowisko:  

2. Okres odbywania stażu : 

od ………………….. do …………………. 

 

3. Nazwa zawodu lub specjalności (zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności) 

Recepcjonista/ka 

 

4. Opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu: 

 
Zakres zadań zawodowych wykonywanych 

przez Uczestnika stażu 

 
Opis zadań zawodowych jakie będą 

wykonywane przez stażystę w ramach 
zakresu zadań zawodowych 

 

 
Zapoznawanie się z przepisami BHP oraz p.poż. 
organizacja stanowiska pracy. 

- Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu 
BHP i p.poż.  
- Poznanie i przyswojenie zasad organizacji 
stanowiska pracy pod kątem zasad BHP i p.poż.  
- Instruktaż stanowiskowy.  
- Przygotowywanie oraz pozostawianie 
stanowiska pracy zgodnie z zasadami higieny  
i zasadami HACCP. 
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Zapoznanie z Programem Stażu. - Zapoznanie z Programem Stażu,  
- Omówienie Zakresu zadań zawodowych 
wykonywanych przez stażystę,  
- Opis zadań zawodowych, 
- Zapoznanie z Regulaminem Pracy. 

Organizacja pracy w recepcji zakładu 
hotelarskiego  

 

- Meldowanie gości, 
- Przydzielanie pokoi,  
- Przyjmowanie rezerwacji,  
- Obsługę korespondencji,  
- Przyjmowanie reklamacji,  
- Prowadzenie rachunków związanych z pobytem 
gości,  
- Przyjmowanie zleceń, próśb od gości 
i realizowanie ich,  
- Obsługę programu komputerowego 
zarządzającego stanem wolnych pokoi, 
 - Odbieranie telefonu, faksu, udzielanie 
informacji komunikowanie się z personelem 
części parterowej i gośćmi zakładu hotelarskiego,  
- Organizacja i sprzedaż usług zakładu 
hotelarskiego.  

 

Wszystkie czynności związane z ryzykiem finansowym są wykonywane pod kontrolą 

Opiekuna stażu. Osoba odbywająca staż zawodowy nie może ponosić 

odpowiedzialności materialnej za wykonywane czynności w tym zakresie. 

 

 

Realizacja w/w programu umożliwi Beneficjentowi Ostatecznemu samodzielne wykonywanie 

pracy na danym stanowisku lub w zawodzie po jego zakończeniu. Zmiana programu może 

nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. 

 

 

 

 

 

............................................................                                ………..………………………………………… 
 
          Organizator stażu                                                                 Pieczęć Zakładu pracy i podpis 
                                                                                                                   Opiekuna stażu 

 
 
 

 
 
 

 


