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Moja przyszłość w moich rękach – mechanik 

 

Jeżeli marzycie, by pracować np. bezpośrednio na hali 

produkcyjnej, w warsztacie, w działach kontroli 

technicznej, laboratoriach, biurze konstrukcyjnym 

czy technologicznym – to ten zawód jest właśnie dla Was. 

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwację maszyn 
i urządzeń, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte 
lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. 

 Aby wykonywać zawód mechanika, należy mieć doświadczenie w wytwarzaniu części 
maszyn i urządzeń, montowaniu, instalowaniu, uruchamianiu i obsłudze maszyn 
i urządzeń.  Na tym stanowisku konieczne jest przygotowanie do planowania i organizacji 
procesu produkcji, znajomość zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki, 
automatyki i sterowania obrabiarek oraz umiejętność wykonywania obliczeń dotyczących 

obróbki maszynowej skrawaniem. 

Technik mechanik może być zatrudniony w przedsiębiorstwach 
przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach 
obsługowo - naprawczych, a także w innych działach gospodarki 
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.  

Zalet wykonywania pracy mechanika jest wiele. Praca mechanika 

rzadko, kiedy jest monotonna. Zazwyczaj wymaga od nas 

zaangażowania. Mechanik, to również dobrze płatna praca. 

Oczywiście zależy od tego jak dobrzy jesteśmy w tym, co robimy.  

Warto zostać mechanikiem, również dlatego że, jeżeli znamy się na rzeczy, to możemy 

otworzyć własny warsztat. Własny biznes, pozwala nam na lepszy rozwój. Umożliwia nam 

również spokojną pracę, bez osób, które ciągle wydają nam polecenia. Pracujemy tak długo, 

jak nam pasuje, nikt nas do niczego nie zmusza. Sami sobie jesteśmy szefem. 

Współczesny mechanik jest specjalistą doskonale znającym najbardziej nowoczesne 

dziedziny wiedzy, orientuje się w rozwiązaniach, jakie proponują elektronika, automatyka 

czy informatyka i potrafi je zastosować w praktyce. 

 Można postawić tezę, że jeżeli jesteś fachowcem, a mechanika jest Twoją pasją, idziesz 

z duchem czasu, to propozycji pracy będziesz miał  pod dostatkiem. 


