
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Dlaczego lubię ten zawód? 

Jestem jak lekarz lub detektyw: diagnozuję problem pojazdu, by móc go naprawić. Największą 

satysfakcję czuję, gdy wraca do mnie klient zadowolony z efektów mojej pracy. 

Czym się zajmuję? 

Do wykonywania mojej pracy jest potrzebna specjalistyczna wiedza, którą zdobywam                   

w technikum. Poznaję budowę, funkcjonowanie oraz przeznaczenie każdej części pojazdu, 

dzięki czemu jestem w stanie naprawiać samochody, motocykle, autobusy i maszyny rolnicze. 

Moje obowiązki polegają na naprawie i wymianie zużytych części, a także regulacji i renowacji 

podzespołów, które stały się przyczyną awarii pojazdu. Zapoznaję się z dokumentacją danej 

maszyny, dzięki czemu mogę określić, gdzie leży przyczyna problemu. Następnie przy pomocy 

specjalistycznych narzędzi szczegółowo sprawdzam dany element i przystępuję do naprawy. 

Ostatni etap to test sprawności pojazdu, czyli nic innego, jak upewnienie się, że dobrze 

wykonałam swoje zadanie. Praca w zakładzie produkcyjnym jest mniej ciekawa niż praca w 

warsztacie, bo polega na wykonywaniu czynności montażowych według ściśle określonej 

kolejności. Muszę być bardzo dokładny, ponieważ to ode mnie zależy sprawność pojazdu, który 

będzie dopuszczony do sprzedaży. To odpowiedzialna praca, wymagająca wiedzy technicznej 

i rzetelności.  

Co trzeba  umieć? 

Muszę znać się na budowie pojazdów, znać zastosowanie każdej z części oraz umieć znaleźć 

różne rozwiązania techniczne, żeby wiedzieć jak naprawić samochody, którymi się zajmuję.  

Predyspozycje zdrowotne 

bardzo dobra kondycja fizyczna, 

czucie dotykowe, 

sprawny zmysł równowagi, 

dobry wzrok, 

sprawne dłonie i palce, 

dobry słuch, 

koordynacja wzrokowo-ruchowa. 

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu 

wady wzroku i słuchu niedające się skorygować okularami i aparatami słuchowymi, 

daltonizm, 

problemy ze sprawnością manualną, 

alergie skórne, 

przewlekłe choroby układu oddechowego, 

zaburzenia równowagi i świadomości, 

choroby psychiczne, 

epilepsja i inne choroby powodujące utratę przytomności. 

Gdzie mogę pracować? 

Mogę znaleźć zatrudnienie w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w firmach 

produkujących samochody, w warsztatach zajmujących się naprawą samochodów, jako 

doradca w salonach sprzedających samochody i części samochodowe, w przedsiębiorstwach 

transportowych. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


