
Mechanik pojazdów samochodowych (723103) 

 

 

Kto to jest mechanik samochodowy? 

  

Jest to pracownik, który dokonuje przeglądu oraz napraw samochodów i innych pojazdów 

mechanicznych. 

Mechanik samochodowy naprawia i dokonuje przeglądu samochodów i innych pojazdów 

mechanicznych. Kontroluje pojazd i omawia z klientem rodzaj i zakres uszkodzenia lub 

niesprawności. Planuje pracę, wykorzystując wykresy, podręczniki techniczne                       

i doświadczenie. Podnosi pojazd, używając podnośnika hydraulicznego, w celu dostania się 

do części mechanicznych. Usuwa części, takie jak silnik itp., używając klucza 

maszynowego, skrętnika i podnośnika. Rozkłada części i kontroluje zużycie, używając 

narzędzi pomiarowych. Naprawia lub wymienia części, takie jak tłoki, drążki itp., używając 

narzędzi ręcznych. Dokonuje przeglądu i wymienia gaźniki, rozdzielacze, pompy itp. 

Przebudowuje części, używając sprzętu do obróbki skrawaniem i spawania. Wymienia 

przewody w obwodach elektrycznych. Wymienia klocki hamulcowe i reguluje hamulce, 

ustawia w osi (centruje), naprawia i wymienia amortyzatory, i lutuje nieszczelności w 

chłodnicy. Naprawia uszkodzoną karoserię i zderzaki. Wymienia i reguluje światła, instaluje 

i naprawia akcesoria, takie jak radio, ogrzewanie, alarm przeciw- włamaniowy, itp. 

Wymienia materiały i części jednorazowego użytku (oleje, filtry, itp.). Może pracować 

zgodnie ze specjalnością jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, 

pojazdów rolniczych itd. 

 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?  

  

 Mechanicy pojazdów samochodowych zazwyczaj pracują w warsztatach 

samochodowych, w których istnieje niebezpieczeństwo urazów spowodowanych 

upadkiem z drabin, schodów, podwieszanych platform,  wpadnięciem do kanału 

rewizyjnego, potknięciem na śliskiej nawierzchni.  

 Mechanicy pojazdów samochodowych mogą zostać poważnie zranieni przez sprzęt 

warsztatowy (dźwigi, podnośniki, itd.), pojazdy będące w ruchu, ciężkie części upadające 

na ich stopy, pękające opony, itp.  

 Mechanicy często podnoszą ciężkie części pojazdów i pracują w wymuszonej pozycji 

ciała, co może prowadzić do urazów takich jak wypadnięcie dysku lub do powstania 

przepukliny.  

 Miejsce pracy mechaników pojazdów samochodowych stwarza wiele innych możliwych 

zagrożeń wypadkowych, takich jak poparzenia, ukłucia i skaleczenia,  porażenie prądem 

elektrycznym, stłuczenia kończyn przez spadające przedmioty, narzędzia  itp.  

 

Wykonywane czynności: 

Ciągnięcie, cięcie, cięcie gazowe, czyszczenie, diagnozowanie, dłutowanie, dokonywanie 

przeglądu,  frezowanie, gwintowanie, instalowanie, jazdy próbne, kalibrowanie, kierowanie 



pojazdem, klejenie, konserwowanie, kontrolowanie, kucie, laminowanie, lutowanie, 

lutowanie twarde, ładowanie, malowanie, mierzenie (z użyciem aparatury pomiarowej), 

młotkowanie, mocowanie, montowanie, naprawianie, nastawianie, nawlekanie, nitowanie, 

obróbka skrawaniem, odbudowywanie, osiowanie, pchanie, piłowanie, planowanie, 

podgrzewanie, podnoszenie, pompowanie, przekłuwanie, przytwierdzanie, przywracanie do 

stanu użytkowego, regulowanie, rozbieranie, składanie i rozkładanie, smarowanie, spawanie, 

spinanie klamrami, spryskiwanie, szczotkowanie, szlifowanie, szlifowanie blach karoserii, 

szpachlowanie, testowanie, tłoczenie, topienie, ustalanie położenia, usuwanie, wiązanie, 

wiercenie, wstawianie, wygładzanie papierem ściernym, wykańczanie, wymienianie 

okładziny, wymienianie tulejki, wypełnianie, wyrabianie, zaciskanie, zanurzanie, 

ześrubowywanie. 

Miejsca pracy: 

Warsztaty, stacje serwisowe, firmy transportowe, zakłady komunikacji publicznej. 

Kształcenie: 

Kształcenie w zawodzie odbywa się w Szkole Branżowej I stopnia. Po zdaniu egzaminu 

zawodowego uzyskuje się kwalifikacje w zawodzie MG.18 Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  po 

potwierdzeniu kwalifikacji MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje technik 

pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.43 Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub 

średniego branżowego.  

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 

zespołów pojazdów samochodowych. 


