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Mechanik Motocyklowy



KIM JEST MECHANIK?

Odpowiednio wykwalifikowany mechanik to pożądany specjalista na rynku pracy. Profesja ta ma już długą historię i tradycję, jednak współczesne czasy zmieniły nieco jej oblicze za sprawą dużej 

automatyzacji i postępu technologicznego. Choć pewne obowiązki w tym zawodzie wykonuje się dziś inaczej niż kiedyś, wciąż pozostaje on równie ważny i dotyczy to praktycznie wszystkich jego 

odmian. Warto zatem wiedzieć, na czym polega codzienna praca mechanika i w jakich dziedzinach może się on specjalizować.Mechanik jest pracownikiem, który posiada odpowiednie kwalifikacje i 

umiejętności techniczne, a także szereg przydatnych cech i predyspozycji. To znaczy, że do pracy poszukuje go wiele przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną działalność. Taka osoba zajmuje 

się rozmaitymi zagadnieniami. Odpowiada za organizację, nadzorowanie i wykonywanie takich zadań, jak projektowanie, montowanie i budowanie, a także eksploatacja, modyfikowanie oraz 

naprawianie urządzeń o charakterze mechanicznym. Wśród nich znajdują się rozmaite sprzęty, w tym chociażby maszyny wytwarzane w różnych gałęziach przemysłu oraz stosowane w firmach 

zajmujących się produkcją, urządzenia RTV oraz małego i dużego AGD itp. Mechanik bardzo często odpowiada także za konstruowanie i serwisowanie pojazdów. Wówczas może pracować m.in. z 

samochodami osobowymi lub ciężarowymi, autobusami, motocyklami czy ciągnikami rolniczymi.

Warto przy tym pamiętać, że termin „mechanik” stanowi ogólną nazwę i klasyfikację zawodową. Oznacza to, że osoby wykonujące tę profesję mogą mieć różne specjalizacje. Od tego, z czym jest 

związana ta, którą wybrali, zależy, czym zajmują się w swojej codziennej pracy.



Mechanik motocyklowy jest ścieżką kariery mechanika 
zajmującą się wyłącznie motorami.

Aby zostać mechanikiem motocyklowym trzeba ukończyć 
szkołę branżową , technikum lub kurs zawodowy w tym 
kierunku.Taki kurs trwa półtora roku a warunkiem przyjęcia 
jest ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Wszystkie ścieżki edukacji kończą się egzaminem 
zawodowym poświadczającym kwalifikacje do pracy

Ścieżka kształcenia i kariery



SZKOŁY BRANŻOWE I KURSY W KIERUNKU MECHANIK MOTOCYKLOWY UCZĄ:

obsługi, diagnostyki i 
przeglądu motocykli

dostosowanie motocykla do 
indywidualnych potrzeb i 
preferencji

renowację i naprawę 
motocykli zabytkowych

użytkowania specjalistycznych 
narzędzi i programów 
komputerowych

naprawy lub wymiany 
podzespołów

obsługę motocykla przed 
startem w zawodach



ZAWODY PO EDUKACJI NA KIERUNKU MECHANIK MOTOCYKLOWY

Projektant motorów
Osoba zajmująca się 

tworzeniem konceptów 
motorów które mogą zostać 
wprowadzone do sprzedaży.
Wymaga dużej kreatywnosci. 

Mechanik 
Mechanik zajmuje się naprawą 

konserwacją czy wymianą 
cześci w motorze.

bardzo ciężka fizycznie praca 

Tuning motorów
Tuning to podwyższanie 
osiągów pojazdu , jest to 

praca wymagająca 
doświadczenia z programami 

do tuningu 

Sprzedawca w salonie
osoba przedstawiająca 

dostępne w salonie motory 
potencjalnym klientom, 

wymaga dużej wiedzy na 
temat motorów , mechaniki 

jak i samej marki



Mechanik wykonuje swoje codzienne obowiązki w zamkniętym 

pomieszczeniu (np. w warsztacie, w siedzibie firmy, w hali 

produkcyjnej) lub na zewnątrz. Do nich należy : dostosowanie 

motocykla do indywidualnych potrzeb i preferencji, naprawy lub 

wymiany podzespołów, obsługę motocykla przed startem w 

zawodach, renowację i naprawę motocykli zabytkowych. Może 

pracować zarówno sam, jak również z innymi osobami 

specjalizującymi się w danym obszarze. To drugie rozwiązanie 

jest częściej spotykane, zwłaszcza w większych firmach. W 

małych warsztatach (np. w przypadku mechaników pojazdów 

samochodowych) wciąż jednak konieczna jest współpraca –

specjalista ma zazwyczaj swojego pomocnika.

Co do zasady praca jako mechanik wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym. Aby ją wykonywać, należy odznaczać się dobrą 

kondycją i zdrowiem.

CO ROBI MECHANIK MOTOCYKLOWY?



MINUSY

PLUSY

PLUSY I MINUSY PRACY MECHANIKA MOTOCYKLOWEGO

-możliwości realizacji swoich pasji związanych z motoryzacją
-możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji przez doświadczenie zawodowe
-elastycznego charakteru pracy, nastawionego na rzetelne zajmowanie się samochodem klienta
braku presji i stresu związanego choćby z aspektem sprzedaży i marketingu
-możliwość naprawienia swojego prywatnego samochodu bez ponoszenia dodatkowych kosztów

-trudne warunki pracy – nieustanne obcowanie z brudnymi częściami samochodowymi i problemy z doczyszczeniem w 
szczególności dłoni po pracy
-duży wysiłek fizyczny związany z pracą
-monotonia – związana z tym, że najczęściej realizuje się bardzo standardowe naprawy
-relatywnie niewielkie zarobki – szczególnie, jeśli porównamy je np. z tymi, które pracują na stanowiskach finansowych
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