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Zawody związane z pojazdami 
samochodowymi 

 
 

 
 
 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Zadania zawodowe 
• naprawa i prace konserwacyjne pojazdów samo-
chodowych, zespołów samochodowych 
• kontrola stanu technicznego zespołów i układów 
samochodowych za pomocą urządzeń 
diagnostycznych 
• ocena stanu technicznego pojazdów 
samochodowych 
 

Blacharz samochodowy 

Zadania zawodowe 
• ocenianie stanu technicznego nadwozi pojazdów 

samochodowych; 
• naprawianie uszkodzonych nadwozi pojazdów 

samochodowych; 
• zabezpieczanie antykorozyjnego nadwozi pojazdów 

samochodowych. 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

Zadania zawodowe 
• montowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń 

elektrycznych na podstawie dokumentacji 
technicznej; 

• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń 
elektrycznych po montażu na podstawie 
pomiarów; 

• montowanie układów sterowania, regulacji 
i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na 
podstawie dokumentacji technicznej. 

Kierowca mechanik 

Zadania zawodowe 
• prowadzenie pojazdów samochodowych; 
• wykonywanie prac związanych z przewozem 

drogowym rzeczy; 
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu 

drogowego rzeczy ; 
• wykonywanie prac związanych z obsługą środków 

transportu drogowego; 

• ocenianie stanu technicznego oraz naprawa 
środków transportu drogowego. 

Kariera zawodowa 

Mechanik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy i elektromechanik pojazdów 
samochodowych zdecydowaną większość prac wykonuje 
w warsztacie. Natomiast  miejscem pracy kierowcy 
mechanika jest pojazd samochodowy, zespół pojazdów 
lub stanowisko naprawcze w przedsiębiorstwie, 
ewentualnie miejsce załadunku i rozładunku pojazdu. 

Absolwenci szkoły ww. zawodów pracę znajdą : 

• w wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych 
• w zakładach diagnostycznych 
• w zakładach naprawczych, przedsiębiorstwach 
transportowych 
• we własnym warsztacie 
 
Kariera edukacyjna 

Każdy z wymienionych wyżej zawodów możesz 
zdobyć, ucząc się w 3-letniej branżowej szkole I 
stopnia. Kształcenie w ramach tej kwalifikacji 
zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym. Pozytywny wynik uzyskany z egzaminu 
zawodowego umożliwi Ci otrzymanie świadectwa 
potwierdzającego ww. kwalifikację. Po ukończeniu 
szkoły otrzymasz dodatkowo dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. 

Perspektywy pracy w zawodzie  

Na całym świecie, jak również w naszym kraju 
przybywa pojazdów samochodowych, które wymagają 
częstych napraw i diagnostyki. Należy także zaznaczyć, 
że klienci coraz częściej korzystają z warsztatów 
samochodowych nawet w kwestii prostych napraw  
(np. wymiana oleju, zmiana koła). Stąd też klientów 
stacji obsługowo-naprawczych przybywa i będzie 
przybywać. Warto także zaznaczyć, iż postęp 
techniczny może całkowicie wyeliminować możliwość 
naprawy samochodu przez przeciętnego użytkownika  
z pominięciem specjalistów. 
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