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 KUCHARZ st. III NAUCZANIE ZDALNE 

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  W GASTRONOMII 

Violetta Kuklińska – Woźny 

4. PROJEKTOWANIE ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNHYCH. UKŁAD FUNKCJONALNY 

ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO 

Materiał obejmuje 5 godzin jednostek lekcyjnych 

 

 

Instrukcja  

Proszę zapoznać się z opracowanym materiałem dydaktycznym i rozwiązać test zamieszczony na 

końcu opracowania. Odpowiedzi na zadania testowe (1A, 2B, 3D, 4A, itd), można przesyłać na email: 

viola300@autograf.pl lub na mój MESSENGER Violetta Kuklińska – Woźny, do dnia 12.11.2020r. 

 

PROJEKTOWANIE ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH 

LOKALIZACJA I OTOCZENIE ZAKŁADU 

Przed podjęciem decyzji o lokalizacji zakładu należy wziąć pod uwagę potencjalne 

źródła zanieczyszczenia (kurz, obce zapachy, dym, bliska obecność zabudowań 

inwentarskich, składowanie obornika). 

Budynki i znajdujące się w nich urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby 

ułatwić procesy czyszczenia i dezynfekcji. Wszelkie materiały wykorzystywane w 

budynkach i urządzeniach nie mogą mieć negatywnego wpływu na jakość 

zdrowotną żywności i nie mogą emitować zapachów i substancji toksycznych. 

Budynki powinny mieć zabezpieczenia przed wniknięciem do nich szkodników 
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oraz owadów, a także zanieczyszczeń zewnętrznych z otaczającego środowiska 

(dymy, pyły, kurz). 

 

Przy usytuowaniu budynku należą wziąć pod uwagę także zagrożenia: 

szkodliwego promieniowania, oddziaływania pól elektromagnetycznych, hałasu, 

drgań. Należy zachować odpowiednie odległości od granic sąsiadujących działek i 

budynków, zapewnić dogodne dojście i dojazd do drogi publicznej, łatwy dostęp 

do budynku, zaplanować tereny zielone i miejsca parkingowe, zapewnić miejsca 

na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z 

uwzględnieniem możliwości ich segregacji. 

 

PROJEKT TECHNOLOGICZNY 

Opracowuje się przed rozpoczęciem prac związanych z wybudowaniem nowego 

lokalu lub adaptacji już istniejącego budynku na cele związane ze świadczeniem 

usług gastronomicznych. 

W projekcie znajduje się koncepcja planowanego przedsięwzięcia, która 

uwzględnia dokumenty będące podstawą realizacji poszczególnych etapó1) 

projektu. 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTU OBEJMUJE: 

 

1. zaplanowanie przedmiotu projektu – rodzaj zakładu, 

2. zgromadzenie dokumentów, na podstawie których jest zrealizowany 

projekt – wytyczne inwestora, aktualne przepisy, literatura, katalogi, 

dokumentacja techniczna, 

3. opracowanie założeń projektu – rodzaj planowanego wyżywienia i 

serwowanych potraw, liczba konsumentów, godziny pracy placówki, system 

obsługi konsumentów, rodzaj używanych naczyń (np. jednorazowe).  Ten 

punkt odnosi się do opisu charakterystyki lokalu, 

4.  opis struktury przestrzennej i funkcjonalnej, opis planowanych 

pomieszczeń i procesów technologicznych wykorzystywanych  w zakładzie, 

koncepcję jego układu funkcjonalnego, 



3 
 

5. wytyczne instalacyjne dla branż projektowych dotyczące: podłóg, okien, 

drzwi, oświetlenia, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, wodno – 

kanalizacyjnej, 

6. opracowanie specyfiki planowanego wyposażenia, 

7. wykonanie zbioru koniecznych rysunków. 

Projekt technologiczny jest integralną częścią projektu budowlanego, będącego 

warunkiem powstania nowego obiektu, którego otwarcie musi poprzedzać 

uzyskanie niezbędnych zezwoleń SANEPiD –u, Inspekcji pracy, Straży Pożarnej. 

 

Projektując budynki, ich wyposażenie i urządzenia, należy uwzględniać nowe 

rozwiązania architektoniczne i ergonomiczne. Wszelkie przystosowania dla osób 

niepełnosprawnych są uzupełnieniem i pozwalają na podniesienie jakości ich 

życia. 

Dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych polega na likwidacji 

wszelkiego rodzaju barier utrudniających. 

 

UKŁAD FUNCJONALNY ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO 

Układ funkcjonalny to przestrzenne powiązanie ze sobą pomieszczeń tak, aby były 

uwzględnione podstawowe wymagania związane z produkcją i ruchem towarów, 

pracowników, konsumentów. Układ ten powinien zapewniać ruch jednokierunkowy tak, 

aby nie krzyżowały się drogi: 

 

- przekazywania surowców i półproduktów od ramy do magazynów i bezpośrednio 
do działów produkcyjnych, 

- przekazywania potraw i napojów z pomieszczeń produkcyjnych do ekspedycji i sal 
konsumpcyjnych, 

- pracowników zatrudnionych w produkcji i przy obsłudze konsumentów, 
- konsumentów wchodzących i wychodzących z zakładu, 
- przenoszenia brudnych naczyń z sali konsumpcyjnej do zmywalni, 
- przenoszenie czystych naczyń ze zmywalni do poszczególnych działów, 
- przenoszenia odpadków i opakowań do pomieszczeń przeznaczonych na ich 

składowanie. 
 

Układ funkcjonalny pomieszczeń zakładu gastronomicznego obejmuje działy: 
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- magazynowy 

- produkcyjny 

- ekspedycyjny 

- konsumpcyjny 

- socjalny 

- administracyjny 

DZIAŁ MAGAZYNOWY 
 

Dział magazynowy obejmuje pomieszczenia umożliwiające przyjęcie dostaw i 

przechowywanie różnych towarów oraz ekspedycję odpadów i opakowań zwrotnych, 

wydawania produktów i półproduktów do produkcji gastronomicznej. Dostawy 

wymagają zainstalowania ramp, dźwigów, zsypów.  

Magazyny dzielimy na: 

➢ żywnościowe 

• chłodzone (przechowujemy mięso, drób, ryby, nabiał, jaja, wyroby 

garmażeryjne i tłuszcze, owoce i warzywa nietrwałe) 

• niechłodzone (przechowujemy pieczywo, artykuły sypkie, napoje alkoholowe, 

bezalkoholowe, ziemniaki, warzywa korzeniowe) 

➢ nieżywnościowe - przechowujemy środki czystości, zastawę stołową i pojemniki 

jednorazowe, bieliznę stołową, odzież roboczą pracowników, części wymienne 

maszyn i urządzeń. 
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MAGAZYNY ŻYWNOŚCIOWE NIECHŁODZONE 
 

Magazyn Przeznaczenie Warunki wyposażenie 
pieczywa Przechowanie różnego 

pieczywa i bułki tartej 
Wilgotność – 60% 
Temperatura 10-14 o C 
Oświetlenie sztuczne 
Wentylacja mechaniczna 

Regały na pieczywo 
Podesty drewniane 
 
 
 

Ziemniaków i 
warzyw 
korzeniowych 

Przechowywanie warzyw 
najlepiej w 
pomieszczeniach piwnicy 
połączonych z obieralnią 

Wilgotność – 95 % 
Temperatura 6- 10 o C 
Wentylacja mechaniczna 
Magazyn przed jesienią 
powinien być bielony 

Podzielony na boksy 
na poszczególne 
gatunki warzyw 
Podesty drewniane 
Przed jesienią  
 

napojów Przechowywanie napojów 
alkoholowych i 
bezalkoholowych 

Wilgotność 70 % 
Temperatura 10-18 o C 
Oświetlenie sztuczne 
Wentylacja mechaniczna 
 
 

regały 

Magazyn 
produktów 
suchych 

Przechowywanie 
produktów zbożowych, 
koncentratów, używek, 
cukru 

Wilgotność 60 % 
Temperatura 10 -14 o C 
Oświetlenie naturalne, 
sztuczne 
Wentylacja mechaniczna 
 
 

Regały 
Waga 
Stolik 

 

MAGAZYNY ŻYWNOŚCIOWE CHŁODZONE 
 

 Magazyny żywnościowe chłodzone są to pomieszczenia do przechowywania żywności 

w temperaturach od 0 do 260C. 

Pomieszczenia magazynowe, w których panuje temperatura od – 2 do + 40 C nazywamy  

komorami chłodniczymi. 

Pomieszczenia magazynowe, w którym panuje temperatura od -26 do -180C nazywamy 

komorą niskotemperaturową. 

KOMORA CHŁODNICZA WARUNKI WYPOSAŻENIE 
Do przechowywania mięsa i 
drobiu 

Wilgotność względna 70- 90 % 
Temperatura od 0 do + 40C 
Oświetlenie sztuczne 

Regały, haki na mięso, stół 

Do przechowywania nabiału Wilgotność względna 80-85 % 
Temperatura od +2 do + 40C, 
oświetlenie sztuczne 

Regały, stół, podesty 
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Do wędlin i tłuszczów Wilgotność około 80%, 
temperatura od – 2 do  
+2 0C, oświetlenie sztuczne 

Waga, stół, regały, haki 

Do przechowywania ryb 
świeżych 

Wilgotność 90-95 %, 
temperatura od -2 do +20C, 
oświetlenie sztuczne 

Stół, regały 

Do warzyw i nietrwałych 
owoców 

Wilgotność 80-85 %, 
temperatura +4 do +100C, 
oświetlenie sztuczne 

Regały, stół, waga, podesty 
drewniane 

Do piwa i napojów Wilgotność 80-85 %, 
temperatura +4 do +80C, 
oświetlenie sztuczne 

Regały, podesty 

MAGAZYN JAJ Wilgotność 60 %, temperatura 
od 0 +do 40C, pomieszczenie 
suche 

Regały, podesty, stół, 
urządzenia do naświetlania jaj 

MAGAZYN PODRĘCZNY – 
dobowy, pośredni, znajduje się 
na terenie kuchni, przechowuje 
się w nim produkty pobrane z 
magazynu do bieżącej 
produkcji 

Wilgotność 60-80 %, 
temperatura od 0 do +100C, 
oświetlenie naturalne, sztuczne 
lub mieszane, wentylacja 
mechaniczna 

Regały, stół, waga, szafa 
chłodnicza do nabiału, szafa 
chłodnicza do wędlin 

 

MAGAZYNY NIEŻYWNOŚCIOWE 
 

To pomieszczenia, w których przechowuje się środki czystości, zastawę stołową, ubrania 

ochronne dla pracowników, części zamienne do urządzeń gastronomicznych.  

Warunki panujące w magazynie: wilgotność 60 %, temperatura pokojowa, oświetlenie 

sztuczne, wentylacja mechaniczna, pomieszczenie suche. 

Wyposażenie: regały. 

Magazyn odpadów służy do przechowywania odpadów spożywczych powstałych 

podczas procesów technologicznych oraz pokonsumpcyjnych. Magazyn ten musi mieć 

bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. Odpady należy usuwać z zakładu 

codziennie. Po usunięciu odpadów pojemniki powinny być myte w ciepłej, bieżącej 

wodzie. 

Warunki panujące w magazynie: temperatura +50C, oświetlenie sztuczne, wentylacja 

mechaniczna. 

Wyposażenie: zlewozmywak,  pojemnik na odpady, podłoga z kratką ściekową, podesty 

na pojemniki z odpadami. 
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DZIAŁ PRODUKCYJNY 
 

 

 

 

W zakładach gastronomicznych, w których jest realizowany pełny proces produkcyjny, 
muszą być następujące pomieszania: 

• przygotowalnia  obróbki wstępnej brudnej 
• przygotowalnia obróbki wstępnej czystej 
• kuchnia gorąca – główna 
• kuchnia zimna 
• pracownia cukiernicza 
• zmywalnia naczyń kuchennych 
• pomieszczenie biurowe i magazyn podręczny szefa kuchni 

Przygotowalnia I- przygotowalnia obróbki wstępnej brudnej 

Jest zespołem pomieszczeń lub wyodrębnionych stanowisk pracy, w których 

przeprowadza się obróbkę wstępną ziemniaków, innych warzyw, ryb, drobiu oraz 

wszelkich surowców o dużym zanieczyszczeniu. 

Powinna mieć dogodne połączenie z magazynem surowców, opakowań, odpadów, 

przygotowalnią II, kuchnią gorącą i  zimną. 

Czynności wykonywane w przygotowalni obróbki wstępnej brudnej to: 

• mycie 

• obieranie 

• oczkowanie ziemniaków 

• czyszczenie 

• płukanie oraz rozbiór surowca 
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Wyposażenie przygotowalni I 

Dla każdej grupy surowców musi być wydzielony odrębny drobny sprzęt 

gastronomiczny- zgodnie z wymogami HACCP. 

 

Pomieszczenie wyposażenie 

Przygotowania brudna warzyw Maszyny do mycia i obierania ziemniaków, 
warzyw korzeniowych, stanowiska do 
oczkowania, baseny do mycia, stoły ze zlewami, 
wózki do transportu, noże do oczkowania 

Przygotowalnia brudna mięsa Basen do płukania, stół do rozbioru mięsa, 
wózek do transportu, piła, pień, zestaw noży 

Przygotowalnia brudna ryb Stoły, zlewy, urządzenia do oczyszczania ryb, 
wózek do transportu, zestaw noży, deski 

Przygotowalnia brudna drobiu Stoły, zlewy, wózek do transportu, zestaw noży, 
deski 

Przygotowalnia brudna jaj Stoły ze zlewem, urządzenia do dezynfekcji jaj, 
wózek do transportu 

 

Przygotowania II- przygotowalnia obróbki wstępnej czystej 

Jest zespołem pomieszczeń lub wydzielonych linii dalszej obróbki surowców 

dostarczonych z przygotowalni I. Tutaj odbywają się różne procesy rozdrabniania 

(krojenie, filetowani), mielenie, porcjowania, formowania, panierowania. W małych 

zakładach zamiast przygotowalni II urządza się wydzielone stanowiska pracy w kuchni 

gorącej. 

Bezpośrednio łączy się z kuchnią gorącą, zimną, przygotowalnią I. 

Pomieszczenie wyposażenie 

Przygotowalnia czysta warzyw i owoców Stoły robocze, stoły ze zlewami, szatkownice, 
tarki do rozdrabniania, elektryczne urządzenia 
rozdrabniające, szafa chłodnicza, noże, deski 

Przygotowalnia czysta mięsa Stoły robocze, stoły ze zlewami, wilk, kuter, 
spulchniacze mięsa, deski, noże, miski 

Przygotowalnia czysta drobiu Stoły robocze, stoły ze zlewami, wilk, kuter, 
spulchniacze do mięsa, deski, noże, miski 

Przygotowalnia czysta ryb Stoły robocze, stoły ze zlewami, szafa chłodnicza 
na gotowe wyroby, deski, noże, miski 

Przygotowalnia czysta produktów mącznych Stoły robocze, stoły ze zlewami, maszyna do 
zagniatania ciasta, mikser, miski, łyżki, noże 
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Kuchnia właściwa (gorąca) – kuchnia główna 

Tutaj odbywa się obróbka termiczna surowców i półfabrykatów. 

Powinna mieć bezpośrednie połączenie z przygotowalnią II, kuchnią zimną, pracownią 

cukierniczą  

Wyposażenie 

Trzon kuchenny, piec konwekcyjno – parowy, lada bemarowa, patelnie elektryczne, 

kocioł warzelny, piekarnik komorowy, płyta do smażenia, zlewozmywak, stoły robocze, 

stoły ekspedycyjne, szafa termostatyczna do gotowania w gorącym powietrzu, wózki lub 

regały do nakryć, patelnie uchylne, taborety podgrzewcze, kuchenki indukcyjne, 

streamery, kontakt grille, płyty grillowe, naleśnik arka, salamander, frytkownica, czajnik 

elektryczny, opiekacz, gofrownica, wózki do transportu, schładzarki. 

Ustawienie urządzeń grzejnych 

Urządzenia grzejne w kuchni można rozmieścić na trzy sposoby: 

• ustawione równolegle wzdłuż ścian 

• ustawione jako pojedyncza wyspa pośrodku pomieszczenia 

• ustawione jako podwójna wyspa pośrodku pomieszczenia 

Obecnie wiele urządzeń grzejnych ma budowę modułową (pewne stałe elementy łączy 

się ze sobą na wiele różnych sposobów. 

Nad każdym urządzeniem grzejnym lub nad całym blokiem urządzeń musi być 

zainstalowany okap wentylacyjny. 

 

Dopuszczalny czas wydawania zup i dań na gorąco nie powinien być dłuższy niż 6 godzin 

od zagotowania.  

Potrawy wydawane na gorąco powinny być przechowywane w bemarach. 

 

Zgodnie z zasadami GHP i GMP temperatura podania zup wynos 750C, a potraw gorących 

nie mniej niż 63 0C 

 



10 
 

 

 

POMIESZCZENIA KUCHNI GORĄCEJ 

  

 

 

  

 

 

Kuchnia garmażeryjna zimna 

Jest pomieszczeniem, w którym przygotowuje się zakąski i dania zimne. 

Bezpośrednie połączenie z ekspedycją, kuchnią gorącą, przygotowalnią czystą. 

Wyposażenie 

Stoły robocze, stoły przeznaczone do wydawania powiązane z ekspedycją, witryny i lady 

chłodnicze, szafy chłodnicze i zamrażarki do schładzania, zamrażania i przechowywania 

porcjowanych wyrobów garmażeryjnych, szafki, maszyny wieloczynnościowe, szafki, 

półki wiszące, lampy owadobójcze, noże, deski do krojenia. 

 

Zakąski zimne należy przechowywać w urządzeniach chłodniczych maksymalnie do 12 

godzin. 
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Pracownia cukiernicza (deserowa) 

Powinna stanowić oddzielne pomieszczenie w części produkcyjnej w którym produkuje 
się ciastka i desery. 
Bezpośrednie połączenie z magazynami, ekspedycją potraw i małymi pomieszczeniami 
produkcyjnymi 
Wyposażenie 

Basen do mycia jaj, stół do wybijania jaj, urządzenia grzejne do pieczenia ciast,  taboret 
podgrzewczy do gotowania masy, urządzenia chłodnicze, komora chłodnicza do 
schładzania masy, sterylizator masy, ubijaki do piany i masy, miesiarki do  ciast,  
narzędzia do dekorowania, formowaniamaszynka (frezeer) do produkcji lodów, stoły 
robocze z półką, regały, automaty do bitej śmietany, lampy owadobójcze, rękaw 
cukierniczy z końcówkami, pędzle, trzepaczki, wałek drewniany, sitko, szpatuła, miarki, 
łyżki drewniane, miski, tarka, forma silikonowa, rękawie, łopatka, końcówki stalowe do 
rękawa, folia aluminiowa. 

 

 

Zmywalnia naczyń kuchennych 

To pomieszczenie służące do zmywania tylko tych naczyń, które są wykorzystywane 
przy produkcji. Może to być oddzielne pomieszczenie przy kuchni gorącej lub 
wydzielony aneks na terenie kuchni gorącej. 

Wyposażenie: stół do resztowania, zmywarka do naczyń, stół podawczy, basen 
dwukomorowy, stół odbiorczy, stół ociekowy, szafy na czyste naczynia. 
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ZMYWALNIA 

Jest to pomieszczenie, w którym odbywa się usuwanie resztek pokonsumpcyjnych i 

mycie naczyń. 

Wyposażenie zmywalni: 

• stół podawczy na naczynia brudne 
• stół do resztowania 
• zlewozmywak dwukomorowy 
• maszyny do mycia naczyń (zmywarki) 
• wózek na czyste naczynia 
• regały na czyste naczynia 
• umywalka, suszarka do rąk, mydło w płynie 

 

   

DZIAŁ EKSPEDYCYJNY 
 

Ekspedycja zwana często rozdzielnią kelnerską, jest wydzielonym pomieszczeniem, w 
którym kelnerom są wydawane potrawy i napoje na podstawie złożonych zamówień. 
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Ekspedycja łączy produkcję, ekspedycję oraz obsługę, i jest zapleczem dla pracowników 
obsługi. W ekspedycji instaluje się drzwi wahadłowe lub z fotokomórką 

Wyposażenie 

Ekspres do parzenia kawy, automaty do napojów gorących, pojemniki na naczynia zimne 
i podgrzewane, urządzenia podgrzewcze, drobny sprzęt, kasy kelnerskie, pomocniki 
kelnerskie, wózki kelnerskie, stoliki, krzesła, umywalka, suszarka do rąk, zamykane szafy 
i regały na sprzęt, kostkarka do lodów. 

Grupa urządzeń wyszczególnienie 

Urządzenia do napojów zimnych i 
mrożonych.  
W postaci schłodzonej i mrożonej podaje 
się soki owocowe i warzywne, wodę, 
kawę, herbatę, sorbety 

Wyciskarki do soków, sokowirówki, 
dystrybutory zimnych napojów, 
dystrybutory zimnej wody, automaty do 
mrożonych soków, kostkarka do lodu 

Urządzenia do napojów gorących  Warniki- urządzenia do gotowania wody 
Ekspresy do kawy: przelewowe, nisko i 
wysokociśnieniowe, automatyczne z 
młynkiem do kawy, automaty do gorącej 
czekolady 

Urządzenia do transportu wewnętrznego Wózki kelnerskie są wykorzystywane 
przez kelnera do obsługi gości: 
-do przygotowania potraw w obecności 
konsumenta 
-do przewożenia porcjowanych zestawów 
śniadaniowych 
-do serwowania dań gorących 
-do przewożenia brudnych naczyń 
Wózki ekspedycyjne wykorzystywane w 
ekspedycji do przewożenia i serwowania 
zakąsek zimnych. 
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DZIAŁ KONSUMPCYJNY 
 

Obejmuje tę grupę pomieszczeń, w których bezpośrednio są świadczone usługi na rzecz 

konsumentów. Należą do niej hall wraz z zespołem sanitarnym oraz szatnią dla 

konsumentów, sale konsumpcyjne (konsumenckie) 

Sala konsumencka 

To pomieszczenie w którym konsument spożywa posiłek. Powinna być usytuowana w 

centralnym miejscu holu, mieć kształt regularny prostokątny, ponieważ ułatwia to 

usytuowanie miejsc konsumenckich oraz dobre rozplanowanie dróg komunikacyjnych 

konsumentów i obsługi. W sąsiedztwie Sali konsumenckiej może znajdować się taras lub 

ogródek z miejscami na wolnym powietrzu wykorzystywanymi okresowo 

Wyposażenie sali konsumpcyjnej 

Podstawowe wyposażenie to stoły i krzesła, półfotele, fotele, kanapy, szafki kelnerskie, 

małe stoły dostawcze. 

Meble powinny być wygodne, funkcjonalne, eleganckie, łatwe w konserwacji. 

Stoły 2,4,6,12 osobowe. Wielkość stołów 2-osobowych powinna być taka, aby można je 

było  łatwo łączyć w zestawy 4, lub 6- osobowe. Stoły mogą prostokątne, kwadratowe, 

okrągłe. Mogą być ustawione w kształcie litery  I, T, U, E  i w kształcie grzebienia. 

Normy powierzchni na 1 miejsce konsumpcyjne: 

Restauracja (1,80-1,60 m2), jadłodajnia –1,50m2, cukiernia, kawiarnia, winiarnia 1,40-

1,30 m2, bary od 1,70-1,30 m2. 

 

Przedsionek 
Łączy zakład z przestrzenią otwartą, oddziela hol od hałasów ulicznych i bezpośrednich 
wpływów atmosferycznych. Wejście do przedsionka może być pojedyncze lub podwójne 
(wejście- wyjście). Przedsionek powinien mieć powierzchnię 2-4 m2 i łączyć się z holem, 
najlepiej oszklonymi drzwiami wahadłowymi. 
 
Hol 
 Jest funkcjonalnie powiązany z zespołem sanitarnym dla konsumentów, szatnią oraz 
salą konsumpcyjną i służy jednocześnie jako poczekalnia dla konsumentów. Powinien 
być przestronny (0,12 m2 na 1 miejsce konsumpcyjne) i mieć estetyczny wystrój ze 
względu na jego wypoczynkowy charakter. W hollu należy ustawić stoliki z fotelikami 
klubowymi. Od sali konsumpcyjnej powinny go oddzielać oszklone drzwi wahadłowe. 
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Zespół sanitarny 
Składa się z przedsionków, umywalni i kabin ustępowych, oddzielnych dla mężczyzn i 
kobiet, oraz kabiny dla osób niepełnosprawnych. Umywalnie powinny być wyposażone 
w lustra, wieszaki z ręcznikami lub suszarkę elektryczną. Powierzchnia zespołu 
sanitarnego wynosi 0,07 m2 na 1miejsce konsumpcyjne. 
Szatnia 
Musi mieć powierzchnię 0,08 m2na 1 miejsce konsumpcyjne. 
 

DZIAŁ SOCJALNY 

Jest częścią zakładu gastronomicznego przeznaczoną dla personelu. W skład działu 

socjalnego wchodzą: 

• szatnia 

• pomieszczenie sanitarno- higieniczne 

• pomieszczenie socjalne 

     

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

To dział, w którego skład wchodzą pomieszczenia do pracy administracyjno – biurowej. 

Temperatura w tych pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 18 o C, a wilgotność 

powietrza powinna wahać się w granicach 40 – 50%. Na każdego pracownika powinno 

przypadać 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej powierzchni podłogi 

w pomieszczeniach tych należy zapewnić oświetlenie sztuczne(elektryczne). Do każdego 

stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście 

 

TEST  – Wyposażenie techniczne w gastronomii, test przygotowujący 

do egzamin zawodowego 

1. Skrót HACCP oznacza 
a. Dobrą Praktykę Higieniczną 
b. Dobrą Praktykę Produkcyjną 
c. Higienę Produkcji produktów spożywczych 
d. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli 

2. Ekspedycja nie jest bezpośrednio połączona 
a. Z kuchnią gorącą 
b. Z salą konsumencką 
c. Z szatnią konsumencką 
d. Ze zmywalnią naczyń stołowych 

3. System Dobrej Praktyki Higienicznej, tzw. Program Stanowiący Warunki Wstępne, jest oznaczany symbolem 
a. GHP 
b. GMP 
c. CCP 
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d. HACCP 
4. Wymagana szerokość przejścia bocznego w Sali konsumenckiej wynosi minimalnie 

a. 1,2 m 
b. 1,7 m 
c. 2,2 m 
d. 2,7 m 

5. Gotowe potrawy i półprodukty, które będą poddawane obróbce cieplnej, należy przechowywać nie dłużej niż 
a. 72 godziny 
b. 48 godzin 
c. 12 godzin 
d. 6 godzin 

6. Celem obróbki wstępnej brudnej jest 
a. Utrwalenie produktu 
b. Nadanie surowcom kształtu 
c. Usunięcie składników niepożądanych lub szkodliwych dla zdrowia 
d. Przygotowanie surowca do bezpośredniego spożycia lub dalszej obróbki 

7. Wymagania HACCP, GHP, GMP zalecają 
a. Wydzielenie osobnych stanowisk do obróbki wstępnej każdej grupy surowców 
b. Korzystanie z oddzielnych garnków do obróbki cieplnej każdej grupy surowców 
c. Używanie oddzielnych desek i noży do obróbki wstępnej każdej grupy surowców 
d. Używanie oddzielnych sztućców do porcjowania i serwowania każdej grypy surowców 

8. Zakładami gastronomicznymi typu uzupełniającego są 
a. Smażalnie, pijalnie 
b. Bufety, jadłodajnie 
c. Kawiarnie, herbaciarnie 
d. Bary szybkiej obsługi, lodziarnie 

9. Dobra Praktyka Produkcyjna jest oznaczana skrótem 
a. GHP 
b. GMP 
c. ISO 
d. HACCP 

10. Łańcuchem chłodniczym nazywamy działanie mające na celu 
a. Zapewnienie zachowania właściwej temperatury podczas transportu oraz dystrybucji 
b. Zapewnienie zachowania właściwej temperatury od chwili wytworzenia do momentu transportu 
c. Zapewnienie zachowania właściwej temperatury od chwili schłodzenia do momentu dystrybucji 
d. Zapewnienie zachowania właściwej temperatury od chwili wytworzenia produktu lub schłodzenia produktu 

do momentu jego finalnego użycia 
11. Kompleksowe zarządzanie jakością określa się skrótowcem 

a. GMP 
b. TQM 
c. GHP 
d. HACCP 

 
12. Deska w kolorze żółtym i nóż z  żółtą rękojeścią są używane do krojenia 

a. Ryb 
b. Warzyw 
c. Mięsa surowego 
d. Drobiu surowego 

13. W magazynie wyrobów wędliniarskich powinny panować następujące warunki 

a. Od 0 do + 30C, sztuczne oświetlenie, wilgotność względna 80 % 

b. Od 0 do + 40C, sztuczne oświetlenie, wilgotność względna 70 -90 % 

c. Od - 2 do + 20C, sztuczne oświetlenie, wilgotność względna 90 - 95% 

d. Od +2 do + 40C, sztuczne oświetlenie, wilgotność względna 80 - 85 % 

14. Na higienę procesu produkcji nie ma wpływu 
a. Czystość rąk personelu 
b. Dokładność mycia drobnego sprzętu 
c. Przechowywanie potraw w ekspedycji 
d. Częstotliwość mycia urządzeń chłodniczych 

15.  W magazynie produktów suchych przechowuje się 
a. Kasze 
b. Parówki 
c. Pomidory 
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d. Margarynę 
16. Deska w kolorze białym i nóż z białą rękojeścią są używane do krojenia 

a. Ryb 
b. Warzyw 
c. Mięsa surowego 
d. Nabiału i pieczywa 

17. Przechowywania w warunkach chłodniczych nie wymaga 
a. Śmietanka UHT 
b. Ser dojrzewający 
c. Masło klarowane 
d. Kiełbasa wędzona 

18. Rany chroni się za pomocą 
a. Waty 
b. Ligniny 
c. Jałowego opatrunku 
d. Chusteczek higienicznych 

19. W magazynie produktów suchych należy przechowywać 
a. Makaron 
b. Tartą bułkę 
c. Zdezynfekowane jaja 
d. Mleko pasteryzowane 

20. W temperaturze bliskiej 00C muszą być przechowywane 
a. Dżemy 
b. Wędliny 
c. Ziemniaki 
d. Sól i cukier 

21. Pomieszczeniem produkcyjnym zakładu żywienia zbiorowego jest 
a. Rozdzielnia kelnerska 
b. Przygotowalnia mięsa 
c. Zmywalnia naczyń stołowych 
d. Magazyn produktów suchych 

22. Komora chłodnicza nabiału ma temperaturę 
a. Od +2 do 4 0C 
b. Od +6 do 10 0C 
c. Od +10 do 15 0C 
d. Od +15 do 18 0C 

23. Deska w kolorze brązowym lub bezowym z nożem z rękojeścią w tym samym kolorze służy do krojenia 
a. Ryb 
b. Warzyw 
c. Mięsa surowego 
d. Mięsa gotowanego 

 
 

24. Ręce w kuchni należy myć 
a. Od czasu do czasu 
b. Po wytarciu stołu roboczego 
c. Po każdej brudnej czynności 
d. Po każdym przestawieniu garnków 

25. Jajko konsumpcyjne powinno być przechowywane w następujących warunkach 
a. Temp. nie niższa niż – 18 0C 
b. Temperatura 10-15 0C, wilgotność 70 – 75 %, czas do 30 dni 
c. Temperatura 15-20 0C, wilgotność 80 – 85 %, czas do 2 miesięcy 
d. Temperatura około -1 0C, wilgotność 75 – 85 %, czas do 3 miesięcy 

26. W obróbce wstępnej surowców operacje brudne nie obejmują 
a. Mycia 
b. Płukania 
c. Rozdrabniania 
d. doczyszczania 

27. Do wyposażenia kuchni ciepłej należą 
a. Szatkownice 
b. Szafy chłodnicze 
c. Zmywarki do naczyń 
d. Piece konwekcyjno - parowe 
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28. Podstawą i punktem wyjścia wdrożenia wszelkich systemów zapewniania jakości jest wprowadzanie zasad 
a. GMP i GHP 
b. TQM i GHP 
c. HACCP i GMP 
d. HACCP i QACP 

29. Deski w kolorze niebieskim są używane do krojenia 
a. Ryb 
b. Warzyw 
c. Mięsa czerwonego surowego 
d. Mięsa drobiowego surowego 

30. Obróbka wstępna brudna to 
a. Mieszanie 
b. Sortowanie 
c. Rozdrabnianie 
d. panierowanie 

31. Skrót GMP oznacza 
a. Dobra praktyka higieniczna 
b. Dobra praktyka produkcyjna 
c. Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli 
d. System punktów kontrolnych zapewniania jakości 

32. Elementem wyposażenia którego z wymienionych magazynów żywnościowych niechłodzonych musi być 
waga 

a. Magazyn pieczywa 
b. Magazyn produktów suchych 
c. Magazyn ziemniaków i warzyw korzeniowych 
d. Magazyn napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

33. W obróbce wstępnej operacja czysta to 
a. Mycie  
b. Płukanie 
c. Obieranie 
d. rozdrabnianie 

34. W magazynach chłodzonych przechowuje się 
a. Pieczywo 
b. Artykuły sypkie 
c. Wyroby garmażeryjne i tłuszczowe 
d. Ziemniaki i warzywa korzeniowe 

35. Optymalna temperatura środowiska przechowywania w magazynie ziemniaków i warzyw korzeniowych 
wynosi 

a. Od + 6 do + 10 0C 
b. Od + 6 do + 18 0C 
c. Od + 10 do + 18 0C 
d. Od + 15 do + 18 0C 

 
36. Jaja w zakładzie gastronomicznym należy przechowywać w 

a. Magazynie nabiału 
b. Wydzielonej lodówce 
c. Magazynie podręcznym 
d. Magazynie produktów suchych 

37. Do dróg technologicznych czystych w zakładzie gastronomicznym nie należy droga 
a. Surowców 
b. Półproduktów 
c. Czystych naczyń 
d. Gotowych potraw 

38. Zgodnie z zasadami HACCP zestawy (deski i noże do krojenia drobiu są koloru) 
a. Żółtego 
b. Zielonego 
c. Czerwonego 
d. niebieskiego 

 

 

\    
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