
INFORMACJA dla osób ubiegających się o udział w szkoleniu dla kierowców autobusu                         

i motorniczych organizowanych i finansowanym przez GAiT Sp. z o.o. 

 

Oferta kierowana jest do kandydatek i kandydatów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień 

do wykonywania zawodu kierowcy autobusu i motorniczego w GAiT Sp. z o.o. 

 

1. Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Szkolenia Kierowców i Motorniczych GAiT Sp. z o.o.  

2.  Proces rekrutacji: 

      a) kandydat na kurs kierowców autobusów lub motorniczych składa podanie oraz CV  

(podpisane) w Dziale Zasobów Ludzkich i Szkolenia GAiT Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2 

Gdańsk lub gait@gait.pl; 

      b) do procesu rekrutacji zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wymagania zawarte 

w treści ogłoszenia o naborze na szkolenie oraz zostaną pozytywnie zweryfikowane 

przez Komisję Rekrutacyjną; 

      c)  wybrani kandydaci zostają skierowani na badania psychotechniczne oraz lekarskie. 

       

3. Kursy: 

    3.1. dla kandydatów na motorniczych obejmują szkolenie w zakresie zajęć teoretycznych  

            - 30 godz. oraz zajęć praktycznych - 30 godz. 

    3.2. dla kandydatów na kierowcę autobusu: 

            a)  szkolenie w zakresie zajęć teoretycznych - 20godz.   

            b)  szkolenia w zakresie zajęć praktycznych:  

                 -  przy posiadanej kat. B prawa jazdy 60 godz. 

                 -  przy posiadanej kat. C prawa jazdy 40 godz. 

            c)  szkolenie kwalifikacyjne (zakres szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

    Grafiki zajęć teoretycznych i praktycznych nauki jazdy ustalane są wspólnie przez instruktora 

nauki jazdy i kursanta. Wymagana jest dyspozycyjność uczestników kursu. 

    Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (teoretycznym i praktycznym), potwierdzonym 

zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, które daje prawo do przystąpienia do egzaminu 

państwowego. 

4. Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego, uzyskaniu uprawnień do wykonywania 

zawodu kierowcy autobusu lub motorniczego, kursant zostaje zatrudniony w GAiT Sp. z o.o. 

(gwarancja zatrudnienia). 

5. Finansowanie szkolenia: 

    Badania psychotechniczne i lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania 

zawodu kierowcy autobusu lub motorniczego finansuje GAiT Sp. z o.o.  

     Udział w szkoleniu w zakresie realizacji podstawy programowej dla osób zakwalifikowanych 

na kursy finansuje GAiT Sp. z o.o.  

     Warunkiem koniecznym sfinansowania przez Spółkę kursu jest podjęcie pracy w GAiT                    

Sp. z o.o. w Gdańsku i pozostanie w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat) 

na stanowisku kierowcy autobusu lub motorniczego przez okres 2 lat. 

     Szczegółowe zasady udziału w szkoleniu i warunków finansowania reguluje podpisywana                  

z kandydatem umowa w sprawie warunków szkolenia. 

     

 


