
 

  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIAŁ W BEZPŁATNYM 

SZKOLENIU DLA KIEROWCÓW AUTOBUSÓW KIEROWANYM PRZEZ MPK SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU  

 

1) Organizator szkolenia: 
 
Organizatorem szkolenia dla kandydatów na kierowców autobusów jest MPK 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 MPK Sp. z o.o. 
szczegółowy program szkolenia. 
 

2) Adresaci oferty: 
 
Oferta dedykowana jest osobom, które są zainteresowane szkoleniem w zakresie kat. D i kwalifikacją na 
przewóz osób oraz pracą w MPK na stanowisku kierowcy po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu 
odpowiednich uprawnień/dokumentów. 
Aby przystąpić do rekrutacji, należy spełnić określone w ofercie wymagania (szczegóły na stronie: 
https://mpk.wroc.pl/kariera/praca-w-mpk-wroclaw /Bezpłatne szkolenie dla kandydatów na kierowców 
autobusów). 

Nie może być szkolona 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. 

 
3) 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 Działem Rekrutacji: 71/325-08-10. 
 

4) Program:  
 
Szkolenie obejmuje: 

• 20 godzin zajęć teoretycznych; 

• 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

• 60 godzin zajęć praktycznych w przypadku kat. B lub 40 godzin zajęć praktycznych w przypadku kat. C; 

• szkolenie w zakresie kwalifikacji – system e-learningowy lub wykłady /teoria - 130 godzin, praktyka - 10 
godzin praktycznych/, w przypadku kwalifikacji uzupełniającej: teoria - 65 godzin, praktyka - 5 godzin; 

• przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego – teoretycznego i praktycznego.  
 

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. 
 

5) Egzamin: 
 
Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, potwierdzonym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, 
które daje prawo przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 

 
6) 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 MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu na stanowisku kierowcy. 
 
 

https://mpk.wroc.pl/kariera/praca-w-mpk-wroclaw


 
 
 

7) Kwestie organizacyjne:  
 

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w dni powszednie.  
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 2 do 4 w ciągu jednego dnia szkolenia i nie mniej niż  
8 godz. w tygodniu, w ramach uzgodnionego miesięcznego grafiku. 
Z uwagi na harmonogram szkolenia, wymagana jest dyspozycyjność. 
 

8) 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 we wskazanej przez MPK przychodni. 

Koszt wszystkich badań to ok. 300 zł. 

9) Rejestracja kandydata w Wydziale Komunikacji: 

Po otrzymaniu pozytywnych zaświadczeń lekarskich konieczne jest uzyskanie przez kandydata  
w Wydziale Komunikacji numeru identyfikującego profil kandydata, tj. nr PKK, z którym należy zgłosić się do 
MPK. 

10) Koszt szkolenia i zasady odpłatności: 

Szkolenie jest bezpłatne dla kursanta. MPK 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 MPK Sp. z o. o. we Wrocławiu i pozostanie w zatrudnieniu na stanowisku: kierowca autobusu w pełnym 
wymiarze godzin (cały etat) przez okres 3 lat. 

Szczegółowe zasady udziału w szkoleniu reguluje podpisywana z kandydatem umowa w sprawie warunków 
szkolenia. 

11) Opłaty dodatkowe: 

Kandydat ponosi koszt badań lekarskich (ok. 300 zł), egzaminu państwowego teoretycznego (30 zł)  
i praktycznego (200 zł) w WORD oraz wymiany dokumentów w Wydziale Komunikacji (100,50 zł). 

12) Rekrutacja kandydatów:  

Aplikacje należy przesyłać w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową MPK: 
https://mpk.wroc.pl/kariera/praca-w-mpk-wroclaw /Bezpłatne szkolenie dla kandydatów na kierowców 
autobusów. 

Do procesu rekrutacji zostaną zakwalifikowani wybrani kandydaci, spełniający wymagania zawarte  
w treści ogłoszenia o naborze na szkolenie. 

 

 

CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ ☺ 

 

 

 

 

https://mpk.wroc.pl/kariera/praca-w-mpk-wroclaw

