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Lista zagadnień do egzaminu z przedmiotu „Projektowanie miejsc pracy. Projektowanie zaplecza 
motoryzacji” – autorem większości wykładów jest dr inż. arch. Ryszard Włosowicz.  

(obowiązuje ogólna znajomość, można korzystać z notatek z wykładu): 

 
Proszę sprawdzać aktualność listy zagadnień na bieżąco.  
ver. 1.0 z dnia 4 stycznia 2016 r.  
 
Proszę również korzystać z książki „Biedrońska J., Figaszewski J., Kozak K., Lisik A., Mikoś-Rytel W.; 
Projektowanie obiektów motoryzacyjnych, wyd. II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010 
 
Architektura i motoryzacja – historia wzajemnych fascynacji.  

• ogólna znajomość zagadnienia, 

• rola Henrego Forda i Alberta Kahna 

 
Plan realizacyjny obiektu zaplecza motoryzacji (PZT), jego elementy, strefowanie funkcjonalne. 

• promienie skrętu dla różnych typów pojazdów, 

• wymiary miejsc postojowych dla różnych typów pojazdów, 

• podział na strefy otwartą (publiczną) i zamkniętą (dostawczą, magazynową), 

• gabaryty placu manewrowego dla pojazdów typu TIR 

 

Stacje obsługi samochodów (SOS) – podziały ze względu na gabaryty obsługiwanych samochodów, 
liczbę obsługiwanych samochodów, przedstawicielstwo, program funkcjonalno-przestrzenny. Stacje 
kontroli pojazdów – podziały, programowanie funkcjonalno-przestrzenne. 

• typy podnośników,  

• gabaryty strefy obsługi samochodu,  

• gabaryty stanowiska diagnostycznego dla samochodów do 3,5 t masy całkowitej 

• skomunikowanie stanowiska diagnostycznego (Uwaga! Wjazd tylko z zewnątrz, lub 

przelotowo z zewnątrz i na zewnątrz) 

 

Salony sprzedaży samochodów; analiza przykładów polskich i zagranicznych. Wymagania ogólne, 
zasady kształtowania układu funkcjonalnego. Semiotyka salonu sprzedaży samochodów jako obiektu 
komercyjnego. 

• typologia salonów,  

• elementy strefy obsługi klienta,  

• elementy strefy obsługi pojazdu, 

• optymalne schematy powiązań funkcjonalnych w salonie samochodowym (POM, s. 292, 

rys. 5.15) 

• lakiernie i obsługa kabin lakierniczych (Uwaga! Lakierowanie jest dozwolone wyłącznie w 

kabinie lakierniczej z zamkniętym obiegiem powietrza i stacją filtrów) 

 

Stacje paliw płynnych (SP) – wymagania ogólne, klasyfikacja. Analiza rozwiązań krajowych i 
zagranicznych. Struktura architektoniczna i założenia konstrukcyjne. Punkty graniczne (PG), stacje 
poboru opłat przy autostradach (SPO) – zasady kształtowania. Kształtowanie strefy przyjęć 
samochodów różnych gabarytów w obiektach przemysłowych. 

• lokalizacje stacji względem pasa drogi publicznej,  

• technologia pracy stacji paliw, grawitacyjny spust paliwa z cysterny, tankowanie pojazdów 

przez przepompowywanie paliwa 

• parametry zbiorników na paliwa płynne,  

• gabaryty miejsc tankowanie, szerokości przejazdów 

• gabaryty zadaszenia,  

• podstawowe wymogi z rozporządzenia (te, podawane na wykładzie) 
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• typy myjni samochodowych dla sam. osob. (portalowe, tunelowe, ręczne) 

 

Miejsca obsługi podróżnych (MOP). Klasyfikacja – typy MOP, programowanie funkcjonalno-
przestrzenne, wyposażenie, analiza przykładów krajowych i zagranicznych. Obiekty i urządzenia 
obsługi uczestników ruchu (przy drogach niższych klas). 

• klasyfikacja, kategorie MOP – program funkcjonalny,  

• lokalizacje MOP przy drogach klasy A i S,  

• hierarchia dróg obsługujących, 

• rozdział stref parkowania w zależności od typu pojazdu,  

 
Garaże i parkingi wielopoziomowe – ich systematyka, problemy konstrukcyjne i architektoniczne; 
przegląd przykładów polskich i zagranicznych (jeśli temat zostanie wygłoszony na wykładzie, to lista 

zostanie uzupełniona) 
• typy garaży wielopoziomowych (podstawy typologii)  

• typy garaży wielopoziomowych zautomatyzowanych, urządzenia do przesuwania, 

podnoszenia (platformy (palety) przesuwne, podnośniki miejsc, dźwigi etc) 

• warunki techniczne dla garaży wielopoziomowych (wysokość kondygnacji, wentylacja) 

 
Marcin Brzezicki 

 

 


