
Witam !  

Nazywam się Monika Jeziorek i  jestem nauczycielem 
przedmiotów zawodowych branży spożywczej.  

Zgodnie z bieżącym planem lekcji będę prowadziła 
część zajęć z przedmiotu: Wyposażenie i zasady 
bezpieczeństwa w gastronomii 

Dział nr 1.  to:  Organizacja zakładu 
gastronomicznego – układ funkcjonalny. 

Zapoznaj się z treścią nauczania w pliku.  

Wszelkie zapytania wysyłaj na adres. 

 jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl           

 lub wyślij na czacie na platformie Teams. 

 

Pozdrawiam. M.Jeziorek 

 

 

 

 

 

 



Temat 1, 2 : Układ funkcjonalny zakładu 
gastronomicznego. 

 
1.Podstawą do zaprojektowania układu funkcjonalnego pomieszczeń są tak 
zwane drogi technologiczne. 

 Stanowią one odzwierciedlenie toczących się w zakładzie procesów 
technologicznych – począwszy od dostaw surowców aż po ekspedycję dań do 
konsumentów. 
 

2. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego jest to przestrzenne 
powiązanie ze sobą pomieszczeń, w którym w najszerszym stopniu 
uwzględnione są wszelkie wymagania związane z produkcją i kierunkiem 
przepływu towarów, pracowników i konsumentów. 

 
Wielkość i rozkład pomieszczeń zakładu gastronomicznego w dużym stopniu decyduje o 
organizacji pracy i sprawności przebiegu procesów pracy, takich jak: zaopatrzenie i 
magazynowanie, ilość i jakość produkcji, wielkość obrotu, poziom świadczenia usług. 
Podstawą do opracowania układu funkcjonalnego pomieszczeń w zakładzie gastronomicznym 
jest proces technologiczny produkcji potraw. 

 

3. W każdym zakładzie gastronomicznym wyróżniamy następujące działy: 

a) socjalny: szatnie, natryski,  toalety, pokój przeznaczony do spożywania posiłków w 
czasie przerw                                                                                                                                                 
b) administracyjny: · pomieszczenia biurowe  
c) magazynowy  
d) produkcyjny 
e) ekspedycyjny, w skład którego wchodzi rozdzielnia kelnerska i zmywalnia 
naczyń stołowych  
 f) handlowy: sala konsumencka, przedsionek, hol oraz zespół sanitarny i szatnie 
dla konsumentów 
 
 

 



 

4. Przykładowy schemat układu funkcjonalnego zakładu 
gastronomicznego: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 3 :  Zasady obowiązujące przy projektowaniu 
zakładów  gastronomicznych 

 

  By układ funkcjonalny pomieszczeń był prawidłowy, niezbędne jest 

 
1. Zlokalizowanie w sąsiedztwie (w pionie i poziomie) tych działów, które 
mają ścisły związek wynikający z procesu technologicznego. 

 
2. Zapewnienie najkrótszych połączeń komunikacyjnych pomiędzy 
poszczególnymi działami zakładu albo w obrębie tych samych działów. Jeżeli 
pomieszczenia te znajdują się na różnych poziomach, wówczas instaluje się 
dźwig i odpowiednie środki transportu dla zapewnienia prawidłowego 
połączenia technologicznego. 

 
3. Prawidłowe powiązanie pomiędzy poszczególnymi grupami pomieszczeń 
zapewniające jednokierunkowy ruch: 
- produktów, od wejścia gospodarczego do magazynów i pomieszczeń 
produkcyjnych, 
- wyprodukowanych potraw, z pomieszczeń produkcyjnych do bufetu i sal 
konsumenckich, 
- personelu, zatrudnionego w produkcji i przy obsłudze konsumentów, 
- brudnych naczyń, z sal konsumenckich do zmywalni, 
- odpadków i opakowań, do własnych miejsc ich składowania. 

 
4. Umożliwienie wykonania poszczególnych procesów produkcyjnych w jak 
najkrótszym czasie i przy pokonaniu jak najkrótszej drogi. 

 
5.Wydzielenie poszczególnych dróg, wynikających z przebiegu procesów 
technologicznych. 

 



Temat 4 : Drogi komunikacyjne w zakładzie  
 

1. W zakładzie  gastronomicznym wyróżniamy następujące drogi 
technologiczne: 
 
- surowców, półproduktów i produktów, 
- naczyń kuchennych, 
- naczyń stołowych czystych, 
- naczyń stołowych brudnych, 
- odpadków poprodukcyjnych, 
- odpadków pokonsumenckich, 
- personelu, 
- konsumentów. 
 

2. Połączenia komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi działami i w 
obrębie działów powinny być jak najkrótsze. 
 

3. Droga surowców, półproduktów i wyrobów gotowych powinna być 
jednokierunkowa. 

       Surowiec  → półprodukt → wyrób gotowy 

Droga surowców nie może przecinać się z drogą półproduktu i wyrobu 
gotowego. 

4. Należy wyeliminować możliwości (ze względów sanitarnych) 
krzyżowania się: 
- drogi naczyń czystych z drogą naczyń brudnych, 
- drogi naczyń brudnych z drogą dań gotowych 
- drogi odpadków pokonsumenckich z drogą naczyń czystych albo 
gotowych dań, 
- drogi konsumentów z drogą surowców. 

 

 
 



Temat 5 : Wyposażenie techniczne poszczególnych 
pomieszczeń zakładu gastronomicznego ( działu 

produkcyjnego) 
 
 

1. Przygotowalnia obróbki wstępnej brudnej: 
a) Ziemniaków i warzyw : 

 Maszyna do mycia i obierania ziemniaków i warzyw korzeniowych 
 Baseny do mycia 
 Stoły ze zlewami 
 Wózki do transportu 
 Noże do oczkowania 

b) Mięsa: 
 Basen do płukania  
 Stół do rozbioru mięsa 
 Wózek 
 Piła  
 Zestaw noży 

c) Ryb: 
 Stoły i zlewy 
 Skrobaczki do ryb 
 Wózek 
 Zestaw noży 
 Deski 

d) Jaj: 
 Stół  ze zlewem 
 Aparat do naświetlania jaj promieniami UV 
 Wózek 

 
2. Przygotowalnia obróbki wstępnej czystej: 

a) Ziemniaków, warzyw i owoców 
 Stoły robocze ze zlewami 
 Szatkownice i tarki 
 Elektryczne urządzenia rozdrabniające 
 Szafa chłodnicza 
 Drobny sprzęt: noże, deski 

b) Mięsa: 
 Stoły ze zlewami 



 Wilk, kuter 
 Spulchniacze do mięsa 
 Sprzęt drobny 

c) Ryb: 
 Stoły robocze, zlewy 
 Szafa chłodnicza 
 Drobny sprzęt: noże, deski, miski 

d) Produktów mącznych: 
 Stoły robocze, zlewy 
 Maszyna do zagniatania ciasta 
 Mikser 
 Drobny sprzęt: miski, łyżki, noże. 

 
3. Kuchnia gorąca (główna, właściwa):  trzony kuchenne, taborety podgrzewcze, 

piece konwekcyjno-parowe, kotły warzelne, patelnie uchylne, płyty grillowe, 
naleśnikarka, salamander, frytkownica, stoły robocze, półki, wózki,  
 

4. Kuchnia zimna ( przygotowuje się w niej zakąski i dania zimne): stoły 
robocze, szafy chłodnicze, maszyny wieloczynnościowe, szafki, półki, drobny sprzęt 
gastronomiczny 
 

5. Pracownia cukiernicza ( przygotowuje się w niej ciasta i desery): stoły 
robocze, półki, ubijarki, miesiarki, urządzenia grzejne, drobny sprzęt, akcesoria 
cukiernicze np. rękaw cukierniczy, wałek, sitko, szpatuła. 

 

 

 

 


