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W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację zawodową 

podstawa programowa 2017 

MG.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów samochodowych  
 
Po zadaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych  
 

podstawa programowa 2019 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

 

Po zdaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych 

Opis zawodu 

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę 

i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie 

z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego 

stanu technicznego pojazdów samochodowych. 

Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć 

m.in.: 

 organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

i ochrony środowiska, 

 przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy, 

 ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz 

sposobów napraw, 

 wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, 

 demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

oraz ich weryfikacja, 

 wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych, 

 dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów 

eksploatacyjnych, 

 zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych 

przeznaczonych do utylizacji, 

 przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po 

naprawie, 

 sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych 

i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych, 

 przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych, 



 wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy 

i konserwacji pojazdów samochodowych, 

 prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw, 

 posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych, 

 stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań  

Mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem o charakterze usługowym.  

Podczas wykonywania swojej pracy mechanik pojazdów samochodowych ma styczność 

z klientem. Zazwyczaj od użytkownika pojazdu uzyskuje pierwsze i niezbędne informacje 

dotyczące jego stanu technicznego, ewentualnych usterek i awarii oraz uwag 

dotyczących nieprawidłowego działania oraz problemów z eksploatacją. Mechanik 

pojazdów samochodowych może współpracować również z dostawcami części 

zamiennych oraz z podwykonawcami m.in. firmami specjalizującymi się w regeneracjach 

podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od 

mechanika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem 

oferowanych usług. Dlatego powinien  on wykazywać  gotowość  do  dokształcania się 

i podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Mechanik pojazdów samochodowych ponadto zna i stosuje przepisy ruchu drogowego 

oraz techniki kierowania pojazdami. 

Zatrudnienie w zawodzie technik pojazdów samochodowych oferują: 

 firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi, naprawy, handlu 
i sprzedaży pojazdów, 

 przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów, zakłady wykonujące 
zabudowy,…), 

 instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji). 

 w firmach ubezpieczeniowych prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne 
i likwidację szkód, 

 w stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień). 

 firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi i materiałami 
eksploatacyjnymi, 

 przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych. 
 

W dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie 

technik pojazdów samochodowych w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego. 

 


