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LISTA KONTROLNA PRAKTYKANTA  

UNITY LINE 

 

1. Ukończony dniem, miesiącem i rokiem 18 rok życia 

2. Ważny dowód osobisty lub paszport 

3. Pracownicza książeczka zdrowia do badań sanitarno-epidemiologicznych zawierająca 

wpis lekarza o zdolności do pracy i datę następnego badania  

4. Kosmetyki do higieny osobistej  

5. Pieniądze kieszonkowe na drobne zakupy (według uznania) 

6. Kopia polisy ubezpieczeniowej 

7. Ulgowe bilety PKP zakupione w dwie strony  

8. Ubiór: 

a. Do obsługi pasażerów w barach, kafeterii, sekcji driverskiej, recepcji i sklepie  

 

Kobiety 

 czarna spódnica do kolana, klasyczna, prosta, bez koronek, 

zakładek, plis, falbanek (nie dżinsowa) 

 Czarne, pełne (bez odkrytych palców) obuwie na niskim 

obcasie  

 Rajstopy w kolorze cielistym bez widocznych wzorów  

 

Mężczyźni 

 Czarne, eleganckie, materiałowe spodnie (nie dżinsy !)  

 Czarne pantofle (nie adidasy, nie trampki ) 

 Ciemny krawat lub mucha 

 

b. Do prac porządkowych w housekeepingu i innych działach podczas 

nieobecności pasażerów  

 Spodnie typu dres w kolorze szarym, czarnym lub 

granatowym (nie leginsy) 

 Obuwie sportowe (tenisówki, trampki itp.)  

 Brak biżuterii  
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c. Podczas alarmów ćwiczebnych (strój obowiązujący wszystkich członków 

załogi)  

 Pełne, sznurowane obuwie  

 Długie spodnie  

 Bluza z długim rękawem  + kurtka (w okresie letnim może 

być wiatrówka)  

 Nakrycie głowy (czapka) również w okresie letnim  

 

9. Biżuteria, włosy i paznokcie 

 Delikatna biżuteria u pań  

 Brak kolczyków w nosie,  brwiach, wargach, języku oraz 

więcej niż jednego kolczyka w uszach  

 Jedyną dopuszczalną biżuterią u panów jest zegarek i 

ewentualnie obrączka ślubna   

 Brak fryzur np. typu „irokez”, czy „dredy”  

 Długie włosy kobiet - spięte lub związane, czyste, schludnie 

uczesane 

 Włosy u mężczyzn - czyste, schludnie uczesane, twarz 

ogolona 

 Paznokcie czyste, zadbane, krótkie, bez lakieru lub 

pomalowane lakierem bezbarwnym 

         

Unity Line zapewnia 2szt. białych koszulek typu polo z krótkim rękawem do pracy w barach, 

kafeterii, sekcji driverskiej, recepcji i sklepie. Natomiast w sekcji housekeepingu 2szt. T-shirt.  

 

          


