Dołącz do zespołu GAiT i zostań
kierowczynią / kierowcą autobusu

Przygotowaliśmy dla Ciebie bezpłatny kurs,
który pozwoli Ci zdobyć uprawnienia i podjąć pracę.
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGA JĄCYCH SIĘ O UDZIAŁ W BEZPŁATNYM SZKOLENIU DLA
KIEROWCY AUTOBUSU MIEJSKIEGO REALIZOWANE PRZEZ GAIT Sp. z. o.o. OŚRODEK KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH
W GDAŃSKU
1. Organizator szkolenia:
Organizatorem szkolenia dla kandydatów na kierowców autobusów jest Ośrodek Szkolenia Kierowców i Motorniczych
GAIT Sp. z o. o.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z podstawą programową określoną w Ustawie o kierujących pojazdami
z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151), w oparciu o opracowany przez GAIT Sp. z o.o.
szczegółowy program szkolenia.
2. Adresaci oferty:
Oferta kierowana jest dla osób zainteresowanych odbyciem szkolenia z zakresu kat. D i kwaliﬁkacją na przewóz osób,
oraz zatrudnieniem po uzyskaniu uprawnień na stanowisku: kierowcy autobusu.
Zatrudnienie jest na podstawie umowy o pracę po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu odpowiednich uprawnień/dokumentów.
3. Nabór na kurs kierowcy autobusu miejskiego kat. D.
Aby przystąpić do rekrutacji, należy spełnić określone w ofercie wymagania - szczegóły na stronie:
https://gait.pl/oferta/kursy-dla-kierowcow-i-motorniczych/
WAŻNE !
Kandydatem na kurs nie może być osoba:
- w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych –
w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu oraz osoba,
- w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy –
w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji.
Do procesu rekrutacji zostaną zakwaliﬁkowani wybrani kandydaci, spełniający wymagania zawarte w treści ogłoszenia o naborze
na szkolenie.
4. Spotkanie z kandydatem na kurs – GAIT Sp. z o.o.
Podczas spotkania kandydat. Który został zaakceptowany przez Komisje Rekrutacyjną otrzymuje skierowanie
a wstępne badania lekarskie.
Kandydat jest zobowiązany do zrealizowania badań lekarskich w wyznaczonym terminie przez GAIT Sp. z o.o.

5. Badania lekarskie
Osoba zakwaliﬁkowana do kursu, przed przystąpieniem do szkolenia, będzie zobowiązana wykonać badania lekarskie /w tym
badania specjalistyczne: okulistyczne, laryngologiczne i neurologiczne/ oraz psychotechniczne kwaliﬁkujące do kursu.
Realizacja wstępnych badań lekarskich na stanowisko kierowca autobusu oraz badań psychotechnicznych na podstawie
otrzymanego skierowania.
Miejsce realizacji badań: Centrum Medyczne PZU Zdrowie Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 195 80-868 Gdańsk
Orzeczenie psychologiczne musi być wystawione w oparciu o ustawę o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2019, poz. 58 z późn. zm.) w 2 egzemplarzach.
Orzeczenie lekarskie musi być wystawione w oparciu o ustawę o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2019, poz. 341 z późn. zm. ) oraz stanowisko kierowca transportu drogowego w 2 egzemplarzach.
6. Wizyta w Urzędzie Miasta Wydział Komunikacji
Podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w celu pobrania numeru PKK i PKZ należy posiadać:
dowód osobisty, prawo jazdy oraz zdjęcie.
Po otrzymaniu pozytywnych zaświadczeń lekarskich konieczne jest uzyskanie przez kandydata w Wydziale Komunikacji numeru
identyﬁkującego proﬁl kandydata, tj. nr PKK i nr PKZ
Miejsce: Urząd Miejski w Gdańsku - parter ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk / ul. Milskiego 1,80-809 Gdańsk
lub inne wg. miejsca zamieszkania
PKZ - Proﬁl Kierowcy Zawodowego – do realizacji kursu kwaliﬁkacji do przewozu osób
PKK – Proﬁl Kandydata Kierowcy - do realizacji kursu prawa jazdy kat. D
Kwaliﬁkacja wstępna przyspieszona
Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwaliﬁkacji wstępnej przyspieszonej jest posiadanie ukończonych:
- 23 lata – dla kategorii D .Aby ukończyć kwaliﬁkację wstępną z pozytywnym wynikiem oraz zdobyć nowy zakres uprawnień
zawodowych należy: ukończyć kwaliﬁkacje wstępną składającą się z 140 godzin zajęć (130 godzin teoretycznych oraz 10 godzin
praktycznych), przejść badania lekarskie i psychologiczne, zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu
(do każdego pytania są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa).
Każdy kursant, który uzyska pozytywny wynik z egzaminu państwowego, otrzyma Świadectwo Kwaliﬁkacji Zawodowej.
Kwaliﬁkacja wstępna uzupełniająca
Jeżeli uzyskałeś uprawnienia w kat. C, C1 po 10.09.2009r. lub D, D1 po 10.09.2008r. i które zdały już egzamin państwowy z
Kwaliﬁkacji Wstępnej. Aby uzyskać uprawnienia powinieneś ukończyć kwaliﬁkację wstępną uzupełniającą, przejść pozytywnie
badania lekarskie oraz psychologiczne, zdać egzamin państwowy. Każdy uczestnik, który zakończy egzamin z pozytywnym
wynikiem, otrzyma Świadectwo Kwaliﬁkacji Zawodowej. Szkolenie składa się z 65 godzin teoretycznych oraz 5 godzin praktycznych.
Kwaliﬁkacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Po ukończeniu szkolenia, możesz przystąpić do egzaminu teoretycznego, który składa się wyłącznie z części specjalistycznej
dobranej w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Pozytywny wynik oznacza otrzymanie Świadectwa Kwaliﬁkacji
Zawodowej. Kwaliﬁkacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest przeznaczona dla osób, które posiadają uprawnienia w
kategorii C, C1 , D, D1 uzyskane po 10 września 2009 roku oraz zdały już egzamin państwowy z Kwaliﬁkacji Wstępnej
Przyspieszonej.

7. Czas trwania szkolenia:
Łączny okres pełnego szkolenia to
ok. 3 miesiące dla osób z kat. B,
ok. 2 miesiące – dla osób z kat. C.
Szkolenia realizowane są cyklicznie,
wg ustalonych terminów.
W celu uzyskania informacji nt.
najbliższych terminów szkolenia,
proszę o kontakt z Kierownikiem OSKIM
dane kontaktowe poniżej.

Czas trwania zajęć wynosi odpowiednio:
- dla zajęć teoretycznych w ramach szkolenia na prawo jazdy kategorii D:
1 godzina zajęć = 45 minut;
- dla zajęć teoretycznych w ramach szkolenia w zakresie kwaliﬁkacji
1 godzina zajęć = 60 minut;
- dla wszystkich pozostałych zajęć praktycznych
1 godzina zajęć = 60 minut.

8. Program:
Szkolenie obejmuje:
- 20 godzin zajęć teoretycznych;
- 8 godzin zajęć teoretycznych w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnością,
- 60 godzin zajęć praktycznych w przypadku kat. B lub 40 godzin zajęć praktycznych w przypadku kat. C;
- szkolenie w zakresie kwaliﬁkacji,
- przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego – teoretycznego i praktycznego.
9. Egzamin:
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, potwierdzonym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia,
które daje prawo przystąpienia do egzaminu państwowego w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego.
10. Prawo jazdy kat. D i kwaliﬁkacja na przewóz osób:
Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego uczestnik wymienia w Wydziale Komunikacji dokument prawa jazdy,
który jest podstawą do zatrudnienia w GAIT Sp. z o.o. na stanowisku kierowcy autobusu.
11. Kwestie organizacyjne:
Zajęcia teoretyczne prowadzone są w dni powszednie. W godzinach 7:00- 15:00
Zajęcia teoretyczne w ramach kwaliﬁkacji na przewóz osób mogą być prowadzone w systemie e-learningowym
lub w formie wykładów.
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w różnych porach dnia, w terminach indywidualnie uzgodnionych
z instruktorem prowadzącym, w ilości godzin od 1 do 4 w ciągu jednego dnia szkolenia.
Z uwagi na harmonogram szkolenia, wymagana jest dyspozycyjność.
12. Koszt szkolenia i zasady odpłatności:
Szkolenie jest bezpłatne dla kursanta. GAIT Sp. z o.o. pokrywa koszt kursu w zakresie kat. D i kwaliﬁkacji na przewóz osób.
Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu stosownych uprawnień, warunkiem koniecznym jest podjęcie pracy w GAIT Sp. z o.o.
i pozostanie w zatrudnieniu na stanowisku: kierowca autobusu w pełnym wymiarze godzin (cały etat) przez okres 2 lat.
Szczegółowe zasady udziału w szkoleniu reguluje podpisywana z kandydatem na kurs umowa cywilnoprawna w sprawie
warunków szkolenia.
WAŻNE ! Podczas szkolenia kursant nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę.
13. Opłaty dodatkowe:
Kandydat ponosi koszt egzaminu państwowego teoretycznego (30 zł) i praktycznego (245,00 zł) w PORD oraz wymiany
dokumentów w Wydziale Komunikacji (100,50 zł).
Przed przystąpieniem do zatrudnienia – zaświadczenie o niekaralności należy złożyć wniosek o informację
z Krajowego Rejestru Karnego, która podlega opłacie i wynosi (30 zł)
Miejsce:
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się w budynku Sądu Okręgowego
ul. Nowe Ogrody 30/34 w Gdańsku, w Centrum Obsługi Interesantów (poziom -1)

Godziny przyjęć interesantów
- poniedziałek
od 8:30 do 18:00
przerwy w godzinach:
od 11:15 do 11:30 i od 15:00 do 15:15
- od wtorku do piątku
od 8:30 do 15:00
przerwa w godzinach: od 11:15 do 11:30

14. Dane kontaktowe
OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH
ul. Wita Stwosza 110 80-306 Gdańsk
tel.: 58 341 32 46 wew. 109
oskzkmgdansk@gait.pl
godz : 6:00-14:00

APLIKUJ
Kursy dla kierowców i motorniczych
Gdańskie Autobusy i Tramwaje
Gdańskie Autobusy i Tramwaje (gait.pl)

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY
O PRZESYŁANIE ZGŁOSZENIA
POPRZEZ FORMULARZ NA WWW.GAIT.PL
LUB SKANUJĄC KOD QR.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

NAJLEPSZY
PRACODAWCA
2021 i 2022
w Polsce wg magazynu Forbes
w kategorii transport i logistyka

Najlepszy pracodawca w Polsce w rankingach Forbes
Gdańskie Autobusy i Tramwaje to ﬁrma o ugruntowanej pozycji – w 2021 i 2022 roku uznana
za najlepszego pracodawcę w Polsce w kategorii transport i logistyka, w rankingu magazynu Forbes.
Jesteśmy największą ﬁrmą komunikacyjną na Pomorzu. Zatrudniamy ponad 800 kierowców i motorniczych.
Tworzymy silny i zgrany zespół, który składa się z osób wyjątkowych i kompetentnych.
Naszym celem jest zagwarantowanie gdańszczanom bezpieczeństwa i komfortu podróży, a naszym pracownikom
dobrych warunków pracy, w której będą się spełniać.

