
 Kierowca mechanik (symbol cyfrowy zawodu 832201)  

 

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację zawodową 

podstawa programowa 2019 

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego 

 

Po zdaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie kierowca mechanik 

Opis zawodu 

Zawód kierowca mechanik jest zawodem gwarantującym pracę w dużych 

przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Ostatnie badania wskazują, że na rynku 

pracy brakuje kierowców zawodowych. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość 

dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznym oraz 

międzynarodowe środowisko pracy. Kierowca mechanik organizuje stanowisko pracy 

z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, planuje optymalną 

trasę przejazdu, kieruje samochodem lub zespołem pojazdów, udziela pierwszej pomocy 

poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpiecza miejsca zdarzenia, 

prowadzi dokumentację przewozową, wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze 

środków transportu drogowego, prowadzi dokumentację wykonanej obsługi lub naprawy 

środków transportu drogowego. 

Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym przewozie osób lub rzeczy. Kierowca 

mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie środka transportu 

w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku 

wystąpienia awarii środka transportu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie 

z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa 

przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie 

odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań 

związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca mechanik sprawdza stan 

techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. 

Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo 

własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy 

przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy 

próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby 



niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi 

niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-

naprawczych. 

Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz nowych technologii, wprowadzanie nowych 

rozwiązań konstrukcyjnych, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników 

przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym, spedycją i eksploatacją 

pojazdów. Na rynku pracy obserwuje się wzrost zapotrzebowania na kierowców 

mechaników z wiedzą specjalistyczną w zakresie diagnozowania, naprawy zespołów 

i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych środków transportu 

drogowego. 

Warunkiem rozpoczęcia nauki w zawodzie kierowca mechanik jest przedstawienie 

zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych, a w przyszłej pracy również 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy mechanika 

wystawionego przez uprawnionego lekarza oraz uprawnionego psychologa zgodnie 

z przepisami ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym 

 

W dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie 

technik transportu drogowego w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego. 

 


