
Приєднуйтесь до команди GAiT 

і станьте вагоноводом.

Ми підготували для Вас безкоштовний курс,

який дозволить Вам отримати повноваження

і приступити до роботи. 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КАНДИДАТІВ, ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА УЧАСТЬ У БЕЗКОШТОВНОМУ НАВЧАННІ НА ВОДІЯ 

МІСЬКОГО АВТОБУСА, ЗДІЙСНЮВАНОМУ ТОВ «GAIT» НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВОДІЇВ І ВАГОНОВОДІВ В ГДАНСЬКУ 

1. Організатор навчання: 

Організатором навчання для кандидатів у водії автобусів є Навчальний Центр Водіїв і Вагоноводів ТОВ «GAIT».

Навчання здійснюється відповідно до Закону про водіїв транспортних засобів від 5 січня 2011 р. («Закон. Вісник» 2011, 

№ 30, поз. 151), а також постанови Міністра Інфраструктури Та Будівництва від 4 березня 2016 р. про підготовку осіб, які 

претендують на право керування транспортними засобами, інструкторів та викладачів («Закон. Вісник» від 2016 р. поз. 

280 з поправ.), на основі детальної навчальної програми, розробленої ТОВ «GAIT».  

2. Одержувачі пропозиції:

Пропозиція спрямована для тих, хто зацікавлений в проходженні курсу дозволу на управління трамваєм, а також в 

працевлаштуванні після отримання повноважень на посаду водія трамваю. Працевлаштування здійснюється за 

трудовим договором після завершення навчання та отримання відповідних повноважень/документів.

3. Набір на курси водія трамваю:

Щоб приступити до набору, необхідно виконати вимоги, зазначені в пропозиції - подробиці на сайті: 

https://gait.pl/oferta/kursy-dla-kierowcow-i-motorniczych/

ВАЖЛИВО!

Кандидатом на курс не може бути особа:

- щодо якої законним рішенням суду було винесено заборону на водіння механічних транспортних засобів - у період та 

обсязі дії даної заборони, а також особа,

- щодо якої було винесено рішення про відкликання права на керування транспортними засобами або про припинення 

дії водійських прав - у період та обсязі дії даного рішення.

Для процесу набору будуть відібрані обрані кандидати, що відповідають вимогам, які містяться в тексті оголошення про 

набір на навчання.



4. Зустріч з кандидатом на курс - ТОВ «GAIT».:

Під час зустрічі кандидат, який був прийнятий Приймальною Комісією, отримує направлення на попереднє медичне 

обстеження. Кандидат зобов'язаний пройти медичний огляд у термін, встановлений ТОВ «GAIT».

5. Медичне обстеження:

Особа, прийнята до курсу, перед початком навчання повинна пройти медичне обстеження /в тому числі 

спеціалізоване: офтальмологічне, лор-органів і неврологічне/, а також психотехнічне обстеження, яке дозволяє 

приступити до курсу.

Проведення попереднього медичного обстеження на посаду водія автобуса та психотехнічного обстеження 

відбувається на підставі отриманого направлення.

Місце проведення обстежень:

Медичний Центр PZU Здоров'я Гданськ вул. Маринарки Польської 195 80-868 Гданськ

Психологічний висновок має бути винесений на підставі закону від 5 січня 2011 р. про водіїв транспортних засобів 

(«Закон. Вісник» від 2014, поз. 600) у 2-х примірниках.

Медичний висновок має бути оформлений відповідно до закону про водіїв транспортних засобів

(«Закон. Вісник» від 2019, поз. 341 з поправ.) та посаду водія трамваю в 2 примірниках.

6.  Візит до Міської Адміністрації Відділ Транспорту: 

При відвідуванні Міської Адміністрації для отримання номера PKK і PKZ необхідно мати: 

посвідчення особи, водійські права і фотографію.

Після отримання позитивних медичних довідок кандидату необхідно отримати у Відділі Транспорту номер, що 

ідентифікує профіль кандидата, тобто номер PKK.

Місце: Міська Адміністрація в Гданську - перший поверх вул. Віляновська 2, 80-809 Гданськ / вул. Мільського 1,

80-809 Гданськ або інше за місцем проживання

PKZ - Профіль Професійного Водія - для проходження курсу кваліфікації для перевезення людей.

7. Тривалість навчання:

Загальний період повного навчання - до 1,5 місяця. Залежить від кількості учасників в курсі.

Навчання здійснюється циклічно, відповідно до встановлених термінів.

Для отримання інформації про найближчі дати навчання зв'яжіться, будь ласка, з Керівником OSKIМ

(Навчального Центру Водіїв і Вагоноводів), контактні дані наведені нижче.

8. Програма: 

Навчання охоплює:

- 26 годин теоретичних занять;

- 4 години теоретичних занять і вправ з надання першої допомоги;

- 8 годин теоретичних занять з обслуговування клієнта з обмеженими можливостями;

- 30 годин практичних занять;

- проведення внутрішнього іспиту - теоретичного та практичного.

4. Зустріч з кандидатом на курс - ТОВ «GAIT».:

Під час зустрічі кандидат, який був прийнятий Приймальною Комісією, отримує направлення на попереднє медичне 

обстеження. Кандидат зобов'язаний пройти медичний огляд у термін, встановлений ТОВ «GAIT».

5. Медичне обстеження:

Особа, прийнята до курсу, перед початком навчання повинна пройти медичне обстеження /в тому числі 

спеціалізоване: офтальмологічне, лор-органів і неврологічне/, а також психотехнічне обстеження, яке дозволяє 

приступити до курсу.

Проведення попереднього медичного обстеження на посаду водія автобуса та психотехнічного обстеження 

відбувається на підставі отриманого направлення.

Місце проведення обстежень:

Медичний Центр PZU Здоров'я Гданськ вул. Маринарки Польської 195 80-868 Гданськ

Психологічний висновок має бути винесений на підставі закону від 5 січня 2011 р. про водіїв транспортних засобів 

(«Закон. Вісник» від 2014, поз. 600) у 2-х примірниках.

Медичний висновок має бути оформлений відповідно до закону про водіїв транспортних засобів

(«Закон. Вісник» від 2019, поз. 341 з поправ.) та посаду водія трамваю в 2 примірниках.

6.  Візит до Міської Адміністрації Відділ Транспорту: 

При відвідуванні Міської Адміністрації для отримання номера PKK і PKZ необхідно мати: 

посвідчення особи, водійські права і фотографію.

Після отримання позитивних медичних довідок кандидату необхідно отримати у Відділі Транспорту номер, що 

ідентифікує профіль кандидата, тобто номер PKK.

Місце: Міська Адміністрація в Гданську - перший поверх вул. Віляновська 2, 80-809 Гданськ / вул. Мільського 1,

80-809 Гданськ або інше за місцем проживання

PKZ - Профіль Професійного Водія - для проходження курсу кваліфікації для перевезення людей.

7. Тривалість навчання:

Загальний період повного навчання - до 1,5 місяця. Залежить від кількості учасників в курсі.

Навчання здійснюється циклічно, відповідно до встановлених термінів.

Для отримання інформації про найближчі дати навчання зв'яжіться, будь ласка, з Керівником OSKIМ

(Навчального Центру Водіїв і Вагоноводів), контактні дані наведені нижче.

8. Програма: 

Навчання охоплює:

- 26 годин теоретичних занять;

- 4 години теоретичних занять і вправ з надання першої допомоги;

- 8 годин теоретичних занять з обслуговування клієнта з обмеженими можливостями;

- 30 годин практичних занять;

- проведення внутрішнього іспиту - теоретичного та практичного.

Тривалість занять становить відповідно: 

- для теоретичних занять в рамках навчання

  на кат. РТ ("Дозвіл на керування трамваєм")

  1 година занять = 45 хвилин;

- для всіх інших практичних занять 

  1 година занять = 60 хвилин.



10. Дозвіл на водіння трамваю:

Після позитивного складання державного іспиту учасник подає заяву до Відділу Транспорту про видачу дозволу на 

управління трамваєм, який є підставою для працевлаштування в ТОВ «GAIT» на посаду водія трамваю.

11. Організаційні питання:

Теоретичні заняття проводяться по буднях з 7:00 до 15:00.

Практичні заняття будуть проводитися в різний час доби, в терміни, індивідуально узгоджені з провідним 

інструктором, в кількості годин від 1 до 4 на протязі одного дня навчання.

У зв'язку з графіком навчання присутність є обов'язковою.

12. Вартість навчання та правила оплати:

Навчання для курсанта є безкоштовним. ТОВ «GAIT» покриває вартість курсу на отримання повноважень. Після 

завершення навчання та отримання відповідних повноважень, обов'язковою умовою є працевлаштування в ТОВ 

«GAIT» і праця на посаді водія трамваю повний робочий день (на повну ставку) протягом 2 років. Детальні правила 

участі в навчанні регламентує підписаний з кандидатом на курс цивільно-правовий договір про умови навчання.

13. Додаткові оплати:

Кандидат оплачує вартість державного теоретичного іспиту (30 зл.) і практичного іспиту (125,00 зл.) в PORD 

(Поморському Центрі Дорожнього Руху), а також заміну документів у Відділі Транспорту (30,50 зл.).

Перед працевлаштуванням - довідку про несудимість, необхідно подати заяву на отримання інформації з 

Національного Кримінального Реєстру, яка підлягає оплаті, що становить 30 зл.

Місце:

Інформаційний Центр Національного Кримінального Реєстру знаходиться в будівлі Окружного Суду 

вул. Нові Огроди 30/34 в Гданську, в Центрі Обслуговування Відвідувачів (поверх -1)

9. Іспит:

Навчання закінчується внутрішнім іспитом,

підтвердженим довідкою про завершення

навчання, яка дає право складання державного

іспиту в Поморському Центрі Дорожнього Руху.

ВАЖЛИВО! 

Під час навчання курсант 

не отримує заробітну плату 

за роботу.



14. Контактна інформація

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР

ВОДІЇВ І ВАГОНОВОДІВ

вул. Віта Ствоша 110 80-306 Гданськ

тел.: 58 341 32 46 внутр. 109

oskzkmgdansk@gait.pl

години роботи: 6:00-14:00

Години прийому відвідувачів

- понеділок

з 8:30 до 18:00

перерви:

з 11:15 до 11:30 і з 15:00 до 15:15

- з вівторка по п'ятницю 

з 8:30 до 15:00

перерва: з 11:15 до 11:30

Найкращий роботодавець в Польщі в рейтингу Forbes

«Гданські Автобуси і Трамваї» - це компанія з міцною позицією, у 2021 і 2022 році вона визнана кращим

роботодавцем Польщі в категорії "Транспорт і логістика" в рейтингу журналу Forbes.

Ми є найбільшою комунікаційною компанією в Помор'ї. Ми наймаємо понад 800 водіїв і вагоноводів.

Ми створюємо сильну і згуртовану команду, яка складається з виняткових і компетентних людей.

Наша мета - гарантувати мешканцям Гданська безпеку і комфорт подорожі, а нашим працівникам -

хороші умови роботи, в якій вони будуть виконуватися.

в Польщі за версією журналу Forbes 
в категорії «Транспорт і логістика»

НАЙКРАЩИЙ 
РОБОТОДАВЕЦЬ 
2021 i 2022

Курси для водіїв і вагоноводів 

Гданські Автобуси і Трамваї 

Гданські Автобуси і Трамваї (gait.pl)

ПОДАТИ 

ЗАЯВКУ

ЗАПРОШУЄМО ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ 

ВІДПРАВЛЯТИ ЗАЯВКУ 

ЧЕРЕЗ ФОРМУ НА WWW.GAIT.PL

АБО СКАНУЮЧИ QR-КОД.
Ми залишаємо за собою право контактувати тільки

з обраними кандидатами.

https://gait.pl/oferta/kursy-dla-kierowcow-i-motorniczych/
https://gait.pl/oferta/kursy-dla-kierowcow-i-motorniczych/
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