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Warsztat  Samochodowy „MOMOT” to firma 

rodzinna założona w 1998 r. Na co dzień 

wykonujemy przede wszystkim naprawy 

blacharskie i lakiernicze samochodów 

powypadkowych na podstawie umów 

zawartych z firmami ubezpieczeniowymi . 

Ponadto, realizujemy usługi m.in. z zakresu 

mechaniki pojazdowej, diagnostyki i elektryki. 

Dysponujemy markową mieszalnią farb 

wodnych firmy PPG oraz bardzo dobrze 

wyposażonym serwisem. Oprócz działalności 

od wielu lat prowadzimy naukę praktyczną 

uczniów ze szkół branżowych w zawodzie 

blacharza, lakiernika, elektromechanika oraz 

mechanika pojazdowego. Nauka jest oparta na 

umowie o pracę przy współpracy Cech 

Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w 

Zamościu.



Projekt „Wdrożenie innowacyjnej i ultraszybkiej technologii 

gradientowego, wieloetapowego utwardzania ultrafioletowego 

powłok lakierniczych, podwyższającego ich wytrzymałość, 

twardość i szczelność, realizowanego podczas kompleksowej 

usługi napraw pojazdów powypadkowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi" uzyskał dofinansowanie 

w wysokości 1 999 951,45 zł netto w ramach działania 3.7 RPO 

WL na lata 2014-2020. Wartość całego przedsięwzięcia 

to 4 141 896,27 zł brutto.



Dojazd do nowej siedziby firmy od 

strony Zamościa i Szczebrzeszyna

Wjazd do firmy oznakowany, 

znajduje się również tabliczka 

z dniami, godzinami otwarcia 

jak i ze stroną Warsztatu



Duży plac parkingowy oznakowany

dla klientów, znajduje się również miejsce dla 

niepełnosprawnych, wjazd do pomieszczenia 

przeznaczonego do przeglądów .

„STACJA KONTROLI POJAZDÓW”. 

Oznaczenie wejścia głównego do biura obsługi 

wraz z wyznaczonym miejscem na rowery 



Główne wejście do firmy w którym znajduje się płyn 

do dezynfekcji wraz z maseczkami, oznakowane 

wyjścia ewakuacyjne, automatyczny system 

domykania drzwi.

Biuro Obsługi podzielone jest strefę dla pracowników 

obsługujących jak i miejsca dla gości – POCZEKALNIA



SALA KONFERENCYJNA

WYPOSAŻONA  W SPRZĘT:

• AUDIO ,

• TELEWIZOR  

• TABLICĘ SUCHOŚCIERALNĄ MAGNETYCZNĄ 

PRZEZNACZONA JEST DO SPOTKAŃ I 

WSPÓLNYCH NARAD , SZKOLENIA UCZNIÓW

W Sali Konferencyjnej znajduje się również miejsce w 

którym urzęduje właściciel - Mirosław Momot.

Posiada wiele dyplomów mistrzowskich ,certyfikaty 

osiągnięte przez Warsztat, również zaświadczenia odnośnie 

uprawnień do szkolenia uczniów jak ich egzaminowania.



DYPLOMY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY



Na piętrze wraz z Salą Konferencyjną znajduje się:

• łazienka, 

• pomieszczenie głównej księgowej w pełni 

wyposażone w sprzęty rtv , metalowa szafa na 

dokumenty inne wraz z Rodo.

Również posiadamy pomieszczenie z półkami na 

części do danych aut. Przy schodach oznakowane 

są wyjścia ewakuacyjne.



Jako biuro obsługi posiadamy toalety 

oznakowane dla niepełnosprawnych oraz dla 

kobiet jak i mężczyzn. W pełni dostosowane, 

wyposażone dla niepełnosprawnych.

Toalety jak i cały socjal codziennie jest 

sprzątany i dezynfekowany.

TOALETA DLA KLIENTÓW



Pomieszczenia socjalne dla pracowników, 

uczniów wyposażona w:

• Szatnia wraz z łazienką,

Szatnia wyposażona jest w szafki, 

łazienkę wraz z prysznicem. 

• Kuchnie

Kuchnia w pełni wyposażona w sztućce 

wraz z zestawem stołowym, posiada 

lodówkę z zamrażarką, płytę indukcyjną 

mikrofalówkę 

i zmywarkę.



Hala wyposażona jest w zabezpieczenia:

Prawidłowo rozmieszczone 

i oznakowane miejsca ewakuacji 

wraz z apteczką

• przeciw pożarowe,

• systemy wentylacji powietrza,

• odciągu spalin,

• Systemy zabezpieczenia gazowego

( ze względu na ogrzewanie gazowe)



Posiadamy nowoczesne innowacyjne 

urządzenia, które pomagają 

wykfalifikowanym pracownikom w 

naprawach pojazdów po wypadkowych



Na hali znajdują się urządzenia certyfikowane przez Urząd 

Dozoru Technicznego , dzięki którem pracownicy mogą 

bezpiecznie wykonywać swoją pracę.



PODWÓJNA STREFA PRZYGOTOWAWCZA

Użytkowane urządzenia pozwalają na realizacje 

projektu poprzez wprowadzenie ultraszybkiej 

technologii gradientowego, wieloetapowego 

utwardzania ultrafioletowego powłok lakierniczych, 

podwyższającego ich wytrzymałość, twardość 

i szczelność, realizowanego podczas kompleksowej 

usługi napraw pojazdów powypadkowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi.



Kompleks lakierniczy składa się z boxu lakierniczego w 

którym mieści się automatyczny dozownik pigmentów 

wodnych PPG, automatyczna myjka do pistoletów 

lakierniczych z wyciągiem oparów płynów myjących, które 

są poddawane w późniejszym etapie do powtórnego użycia 

przy pomocy destylarki. Resztki są utylizowane przez firmę 

z którą posiadamy umowę- RECYLING.



Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Certyfikowana przez Urząd Dozoru 

Technicznego. Posiada systemy 

wentylacji i odciągu spalin, bramę 

automatyczną i czujniki kontroli gazu



Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego –

zgodnie z aktualnymi przepisami

Oznakowane miejsca 

w całym budynku


