
Mechanik samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych

Co robię?

Specy�ka pracy

Naprawiam samochody.

Branża: motoryzacja Praca z: technika Środowisko: w ruchu

Godziny pracy: standardowe Fizyczność: duża Kontakt z ludźmi: mały

Opis zawodu

Do wykonywania mojej pracy jest potrzebna specjalistyczna wiedza, którą zdobywam w 

technikum lub szkole zawodowej. Poznaję budowę, funkcjonowanie oraz przeznaczenie każdej 

części pojazdu, dzięki czemu jestem w stanie naprawiać samochody, motocykle, autobusy i 

maszyny rolnicze. Mam możliwość zatrudnienia w zakładzie naprawczym, zakładzie 

produkcyjnym lub dużej �rmie transportowej. Moje obowiązki polegają na naprawie i wymianie 

zużytych części, a także regulacji i renowacji podzespołów, które stały się przyczyną awarii 

pojazdu. Zapoznaję się z dokumentacją danej maszyny, dzięki czemu mogę określić, gdzie leży 

przyczyna problemu. Następnie przy pomocy specjalistycznych narzędzi szczegółowo 

sprawdzam dany element i przystępuję do naprawy. Ostatni etap to test sprawności pojazdu, 



czyli nic innego, jak upewnienie się, że dobrze wykonałem swoje zadanie. Praca w zakładzie 

produkcyjnym jest mniej ciekawa niż praca w warsztacie, bo polega na wykonywaniu czynności 

montażowych według ściśle określonej kolejności. Muszę być bardzo dokładny, ponieważ to 

ode mnie zależy sprawność pojazdu, który będzie dopuszczony do sprzedaży. To 

odpowiedzialna praca, wymagająca wiedzy technicznej i rzetelności.

Istotne wymagania i umiejętności

Technika

Istotne ponieważ: muszę znać się na budowie pojazdów oraz umieć znaleźć różne rozwiązania 

techniczne, żeby wiedzieć jak naprawić maszyny, którymi się zajmuję

Gdzie zdobyc? Szkoła PodstawowaTechnikum (pro�l technik pojazdów 

samochodowych)Kwali�kacyjny Kurs Zawodowy (pro�l mechanik pojazdów samochodowych)

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Istotne ponieważ: muszę zaliczyć ten przedmiot i zdać egzamin zawodowy; muszę umieć

naprawiać samochody, znać ich budowę oraz zastosowanie każdej z części

Gdzie zdobyc? Branżowa Szkoła I stopnia (pro�l mechanik pojazdów 

samochodowych)Technikum (pro�l technik pojazdów samochodowych)Kwali�kacyjny Kurs 

Zawodowy (pro�l mechanik pojazdów samochodowych)

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Istotne ponieważ: Umiejętności i wiedzę przydatną w tym zawodzie mogę zdobyć także w 

technikum o pro�lu technik pojazdów samochodowych.

Gdzie zdobyc? Technikum (pro�l technik pojazdów samochodowych)

Ścieżka edukacyjna: przez szkołę branżową

Szacowany czas nauki: 11 lat

Szkoła Podstawowa

Branżowa Szkoła I stopnia (pro�l mechanik pojazdów samochodowych)

8 lat 

3 lata 

Ścieżka edukacyjna: przez technikum

Szacowany czas nauki: 13 lat

Szkoła Podstawowa 8 lat 



Technikum samochodowe

Ścieżka edukacyjna: przez kursy

Szacowany czas nauki: 13 lat

Szkoła Podstawowa

Liceum

Kwali�kacyjny Kurs Zawodowy (pro�l mechanik pojazdów 

samochodowych)

8 lat 

4 lata 

1 rok 
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