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MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych to atrakcyjny i poszukiwany zawód
w branży motoryzacyjnej. To zawód dla pasjonatów, ludzi przedsiębiorczych,
ze zmysłem technicznym. Gwarantuje ciągły rozwój, daje szansę na dobre
zarobki i karierę zarówno na rynku krajowym jak i za granicą. To zarazem
kierunek przyszłości. Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce nastąpił
gwałtowny rozwój rynku motoryzacyjnego. Pojawiły się ogromne ilości
wysokiej klasy samochodów, pochodzących z Europy Zachodniej, których
eksploatacja i naprawa wymaga nowych umiejętności i wiedzy fachowej.
To nowe wyzwania, a zarazem ciekawe i atrakcyjne zajęcie dla mechanika
pojazdów samochodowych



Co robi
mechanik pojazdów samochodowych?
• naprawia samochody i inne pojazdy 

mechaniczne

• dokonuje przeglądu samochodów oraz 
innych pojazdów mechanicznych

• wykonuje prace regulacyjne zespołów 
pojazdu

• kontroluje stan techniczny pojazdów, 
zespołów, podzespołów i układów 
samochodu

• przeprowadza konserwacje 
samochodów

• wykonuje diagnostykę samochodu



Mechanik pojazdów 
samochodowych pracuje w:

• warsztatach i serwisach 
samochodowych

• autoryzowanych stacjach obsługi 
samochodów (ASO)

• stacjach kontroli pojazdów
• firmach transportowych posiadających 

własny serwis
• w przemyśle motoryzacyjnym przy 

produkcji samochodów, jak i  ich 
podzespołów

• placówkach handlowych branży 
motoryzacyjnej

• własnym warsztacie samochodowym 



Co umie absolwent kierunku
mechanik pojazdów samochodowych?
• zna budowę pojazdu oraz zasady działania jego 

zespołów i podzespołów
• umie diagnozować usterki zespołów samochodu
• zna metody usuwania usterek występujących w 

pojazdach
• zna podstawowe zagadnienia z mechaniki, 

technologii i organizacji pracy
• potrafi posłużyć się specjalistycznym sprzętem i 

narzędziami do diagnostyki, obsługi i naprawy 
pojazdów 

• korzysta z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania 
komputerowego w diagnozowaniu samochodów i 
prowadzeniu warsztatu

• zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki 
kierowania pojazdami.

• potrafi zadbać o własne dokształcanie się i 
podnoszenie kwalifikacji



Kwalifikacja w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych

• MG.18. Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów pojazdów 
samochodowych

Egzamin z tej kwalifikacji zdawany jest pod 
koniec klasy trzeciej.



Dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe

Po zdaniu kwalifikacji 
w zawodzie absolwent 
otrzymuje dyplom 
potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe 
dla zawodu mechanik 
pojazdów 
samochodowych



Praktyczna nauka zawodu.
Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) 
odbywa się w warsztatach samochodowych 
regionu na podstawie podpisanej z uczniem i 
firmą umowy o pracę . 



Praktyczna nauka zawodu.
Zalety takiego rozwiązania:

• zatrudnienie ucznia jako 
pracownika młodocianego

• okres nauki wliczony do stażu pracy

• opłacona składka ZUS (emerytalna 
i zdrowotna)

• prawo do zasiłku chorobowego

• prawo do urlopu wypoczynkowego

• comiesięczne wynagrodzenie 150-
350 zł



Praktyki zawodowe za 
granicą

Nasi uczniowie mają możliwość pogłębienia 
swej wiedzy zawodowej na organizowanych 
dla nich, w ramach programu Erasmus+, 
zagranicznych praktykach zawodowych



Poznawanie rynku pracy.

W ramach kształcenia i doradztwa 
zawodowego organizowane są wycieczki do 
zakładów pracy.



Co oferujemy Ci dodatkowo?

• Darmowy kurs prawa jazdy

• Możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
(kółka tematyczne, olimpiady, konkursy)



Jeżeli Twoim celem jest 
zostać prawdziwym 

fachowcem

- mechanikiem 
samochodowym z pasją -

przyjdź do nas.

Pomożemy Ci zrealizować 
Twoje plany.

Czekamy na Ciebie.
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