
Witam !  

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii 

Dział nr 2.  to:  Magazyny w zakładzie 
gastronomicznym. Zapoznaj się z treścią nauczania w 
pliku.  

Wszelkie zapytania również wysyłaj na adres: 

jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl 

 

Pozdrawiam.  M. Jeziorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magazyny w zakładzie gastronomicznym  
1. W dziale magazynowym wyróżniamy:  

 
 przedmagazyn (miejsce, w którym przyjmuje się 

towary) 
 magazyny żywnościowe niechłodzone 
 magazyny żywnościowe chłodzone 
 magazyny nieżywnościowe, do których zaliczamy: 

- pomieszczenia na odpadki organiczne (magazyn odpadów) 
-  magazyn zasobów 
-  magazyn opakowań 
- magazyn gospodarczy 
-  magazyn bielizny stołowej  
- inne 
 

2. Charakterystyka wyposażenia magazynów w zakładach 
gastronomicznych 

 
Wagi – w magazynach służą do przyjmowania oraz wydawania towarów. Mogą 
być dostosowane do rodzaju przyjmowanych surowców. 
Naświetlacz do jaj – to urządzenie przeznaczone do dezynfekcji i odkażania jaj. 
Za pomocą promieni UV niszczy wszystkie bakterie osadzające się na powierzchni jaj. 
Regały – wykonane są ze stali nierdzewnej. Posiadają możliwość regulacji półek. 
Maksymalne obciążenie półek wynosi 200 kilogramów. 
Wózki magazynowe – służą do przewozu ładunków na niewielkie odległości w 
obrębie zakładu produkcyjnego. 
Dźwigi towarowe – służą do podnoszenia i opuszczania oraz rozmieszczania ładunku 
w magazynie. 
Przenośniki – przeznaczone są do przemieszczania ładunku w kierunku poziomym 
lub nachylonym pod niewielkim kątem. 
Palety magazynowe – stanowią wyposażenie pomieszczeń, gdzie składowana 
jest żywność. Rozróżnia się palety gładkie lub ażurowe. Najczęściej wykonane z 
tworzywa sztucznego. 
Stoły – wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, ze wzmocnionym blatem 
roboczym. Mogą występować w różnych wielkościach i w wariantach, z pół- 
kami, szafkami, szufladami. W pomieszczeniach magazynowych stoły mogą mieć 
wmontowane zlewozmywaki. 
Komory chłodnicze i mroźne – służą do przechowywania żywności w niskich 



temperaturach. W urządzeniach chłodniczych od –1°C do 10°C, a w urządzeniach 
mroźnych od –18°C do –25°C. 
Zlewozmywaki – wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone do wyposa- 
żenia magazynów oraz zapleczy kuchennych we wszystkich obiektach 
gastronomicznych. Powierzchnia robocza zlewozmywaka posiada zagłębienie 
zabezpieczające przed spływaniem wody poza obrys stołu. Dno komory jest 
wyprofilowane w sposób zapewniający całkowity spływ wody. 

 

3. Charakterystyka magazynów stosowanych w gastronomii 

 

Rodzaj magazynu  Usytuowanie 
i przeznaczenie 

Warunki panujące 
w magazynie 

Przedmagazyn  

Pomieszczenie połączone z 
miejscem dostaw, 
przyjmowanie towaru. 
Powinien zapewnić łatwą i 
najkrótszą komunikację z 
innymi magazynami. 

Dobre oświetlenie, które 
pozwoliłoby ocenić jakość 
i ilość towarów. 

Magazyn warzyw 
okopowych i 
ziemniaków 

Usytuowany w pobliżu 
miejsca obróbki wstępnej,  
Najczęściej w piwnicy 

Temp. 4–10°C, 
wilg. 85–95%, 
brak dostępu światła, 
brak ogrzewania, 
dobra wentylacja. 

Magazyn chłodniczy 

Służy do przechowywania: 
mięsa, drobiu, ryb, nabiału, 
wyrobów cukierniczych, 
warzyw i owoców 
liściastych, kiszonek oraz 
produktów 
łatwopsujących się. 
Usytuowany zarówno w 
części magazynowej, jak 
również w produkcyjnej i 
ekspedycyjnej. 

Warunki różne w 
zależności 
od składowania 
surowców. 

Magazyn produktów 
suchych 

Służy do przechowywania: 
kaszy, pieczywa, mąki, 
przypraw, cukru, 
koncentratów 
spożywczych itp. 
Usytuowany w pobliżu 
części produkcyjnej 
zakładu. 

Temp. 10–15°C, 
wilg. 50–65%, 
warunki niskiego 
 nasłonecznienia. 

Magazyn napojów i 
alkoholi 

Służy do przechowywania 
win, wódek, piwa.  



Wina układamy w pozycji 
leżącej, a mocne alkohole 
w pozycji stojącej 
w kartonach. 
Usytuowany w piwnicach 
lub zaciemnionych 
pomieszczeniach, po- 
łączonych z ekspedycją i 
bufetem. 

 

Magazyn pod 
ręczny kuchni 

Przeznaczony do 
przechowywania 
półproduktów, wcześniej 
wydanych z innych 
magazynów. 
Usytuowany w części 
produkcyjnej 
lub połączony z innymi 
magazynami i ekspedycją. 

Warunki w zależności od 
przechowywanych  
surowców, półproduktów i 
gotowych wyrobów. 

Magazyn jaj  
Osobne pomieszczenie ze 
stanowiskiem do mycia i 
odkażania jaj. 

Pomieszczenie suche i  
dobrze oświetlone. 

Magazyn zasobów 

Przeznaczony do 
przechowywania 
zastawy i bielizny stołowej 
oraz sprzętu do obsługi 
konsumentów. 
Usytuowany przy 
ekspedycji. 

Pomieszczenie 
suche. 

Magazyn środków 
czystości 

Przeznaczony do 
przechowywania 
detergentów (płynów, 
proszków itp.). 

Pomieszczenie małe i 
suche. 

Magazyn sprzętu 
do porządkowania 
zakładu 

Przeznaczony do 
przechowywania 
urządzeń do sprzątania. 
Usytuowany na każdej 
kondygnacji zakładu. 

Pomieszczenie małe i 
suche. 

Magazyn odzieży 
roboczej 

Przeznaczony do 
przebierania się w odzież 
roboczą. 
Usytuowany w dziale 
administracyjno-
socjalnym. 

Szatnia. 

Magazyn odpadów 

Przeznaczony do 
gromadzenia od 
padów pokonsumpcyjnych 
i poprodukcyjnych. 

Temp. do 7°C, 
doprowadzenie wody, 
odprowadzenie ścieków. 



Usytuowany od strony 
gospodarczej budynku z 
wejściem od zewnątrz. 

 

 

 

 


