
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 cukiernictwie 

Dział nr 1.  to:  Transport w zakładach produkcji 
wyrobów cukierniczych. Zapoznaj się z treścią 
nauczania w pliku.   

Wszelkie  zapytania możesz zadać na czacie na 
platformie Teams lub wysyłaj pocztą mailową na adres:  
jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl  

 

Pozdrawiam. M.Jeziorek 

 

 

 

 

 

 



Temat 1: Układ funkcjonalny pomieszczeń w  
zakładzie cukierniczym 

 

1. Każda ciastkarnia niezależnie od wielkości produkcji oraz rozmiarów bazy 
lokalowej, składa się z pomieszczeń przystosowanych do wykonywania 
zabiegów (czynności) technologicznych, pomieszczeń magazynowych 
oraz tzw. zaplecza socjalno- administracyjne. 
 

2.  Pomieszczenia zakładu ciastkarskiego podzielić można na następujące 
działy:  
· Dział magazynowy 
 · Dział produkcyjny 
 · Dział socjalny 
 · Dział administracyjny 
  

3.  Dział magazynowy: 
 · Magazyn surowców 
 · Magazyn wyrobów gotowych  
· Magazyn opakowań  
 
Magazyn surowców- pomieszczenie przeznaczone do przechowywania surowców w celu 
zapewnienia ciągłości produkcji. Pomieszczenie magazynowe powinno zabezpieczać surowce 
ciastkarskie przed utratą swoich cech i właściwości oraz zabezpieczać je przed zepsuciem.  
Magazyn surowców powinno być chłodny, suchy i przewiewny. Surowce sypkie (mąka, 
cukier) przechowuję się w workach na drewnianych podestach zabezpieczony bez 
bezpośrednim przyleganiem do ściany. Magazyn powinien być wyposażony w regały 
przeznaczone do składowania drobnych surowców, oraz chłodnie. 
 
 Magazyn wyrobów gotowych- pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wyrobów 
wykonanych w ciastkarni. Magazyn ten powinien być wyposażony w regały oraz chłodnie do 
przechowywania wyrobów kremowych.  
 
Magazyn opakowań- miejsce gromadzenia wszelkich opakowań podlegających zwrotowi lub 
sprzedaży. 
 
 
 



4. Dział produkcyjny:  
· Przygotowania ciast, kremów i mas 
 · Odrabialnia 
 · Piecownia  
· Deserownia  (wykończalnia wyrobów)  
· Myjnia  
 
Przygotowalnia ciast: pomieszczenie wyposażone w niezbędne urządzenia do produkcji 
ciastkarskiej takie jak:  
· Miesiarki do sporządzania ciast 
 · Ubijarki do sporządzania kremów i ciast biszkoptowych oraz biszkoptowo- tłuszczowych 
 · Urządzenia do rozdrabniania surowców np. młynki, trójwalcówki  
· Przesiewacze do mąki 
 Przygotowalnia powinna być koniecznie wyposażone w pomieszczenie do mycia i ubijania jaj, 
oraz miejsce wydzielone do ogrzewania i gotowania niektórych półproduktów.  
 
Odrabialnia- pomieszczenie służące do dzielenia i formowania ciast wyposażone w stoły 
produkcyjne o łatwo zmywalnej powierzchni, regały, stojaki, wózki transportowe, sprzęty do 
formowania wyrobów (wycinacze, wałki, szablony) oraz urządzenia takie jak np. wałkowarki, 
zaokrąglarki, wydłużarki, rogalikarki.  
 
Piecownia- głównym wyposażeniem piecowni jest piec. Zadaniem tego pomieszczenia jest 
przeprowadzenie obróbki termicznej tzw. wypieku półproduktów i wyrobów. Z piecownią 
powinno być bezpośrednio połączone pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania 
rozrostu końcowego wyrobów z ciasta drożdżowego - komora fermentacyjna. 
 
 Deserownia (wykończalnia)- w deserowni odbywa się końcowa obróbka wyrobu: 
smarowanie, składanie, zdobienie. Deserownia wyposażona jest w stoły, regały, szafy 
chłodnicze, drobny sprzęt (zdobniki metalowe, woreczki do wyciskania kremów, noże itp.)  
 
Myjnia- służy do mycia wszelkich naczyń i sprzętów używanych w produkcji, myjnia 
wyposażona jest w specjalne zlewozmywaki z ciepłą i zimną wodą, oraz stojaki na czyste 
sprzęty. 
 

5. Dział socjalny:  
· Szatnie · Natryski · Toalety · Pokój przeznaczony do spożywania posiłków w czasie przerw  

 
6. Dział administracyjny: · pomieszczenia biurowe  

 
7. Dział ekspedycyjno- handlowy: pomieszczenia sklepowe 

 



Schemat funkcjonalny części magazynowo –produkcyjnej zakładu ciastkarskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 2: Środki transportu zewnętrznego stosowane 
do transportu surowców, półproduktów i wyrobów 

gotowych. 
1. Transport związany z funkcjonowaniem zakładu dzielimy na  
 Transport zewnętrzny 
 Transport wewnętrzny 
2. Transport zewnętrzny to taki, który odbywa się na zewnątrz zakładu, 

zarówno na terenie jednej miejscowości, jak i pomiędzy różnymi 
miejscowościami. 

3. Transport zewnętrzny to najczęściej transport samochodowy. Szczególnie 
stosowany jest do przewozu towarów, które wymagają szybkiej i 
terminowej dostawy oraz towarów łatwo psujących się. Jest również 
niezastąpiony w przewozie małych ładunków i na małe odległości. 

4. Transport samochodowy obejmuje dostawy surowców oraz sprzedaż 
wyrobów gotowych. 

5. Wyroby gotowe  muszą być przewożone w specjalnych pojemnikach, w 
zamkniętych samochodach, które konstrukcyjnie przeznaczone są tylko i wyłącznie 
do ich przewozu. To specjalistyczne pojazdy, które posiadają zabudowaną skrzynię 
oraz boczny załadunek. Wyroby piekarskie i cukiernicze mogą być transportowane w 
plastikowych pojemnikach do pieczywa, w pudłach, skrzynkach z drutu oraz w 
papierowych workach. Muszą one posiadać atest potwierdzający dopuszczenie 
ich do kontaktu z żywnością. 

6. W miarę potrzeby, transportery wykorzystywane do przewożenia środków 
spożywczych muszą być przystosowane do utrzymania ich właściwej temperatury 
i, tam gdzie to konieczne, zaprojektowane tak, aby umożliwić kontrolowanie tych 
temperatur (łańcuch chłodniczy). 

  



Temat 3 : Środki transportu wewnętrznego 
stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego 

 

1. Transport wewnętrzny to taki, który odbywa się  na terenie zakładu, 
związany jest z przemieszczaniem surowców, półproduktów i 
wyrobów gotowych. 

2. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego: 
a) Wózki 
b) Przenośniki, które dzielimy na: 

- cięgnowe,  np. taśmowe, segmentowe, zaczepowe, czerpakowe 

- bezcięgnowe, np. hydrauliczne, ślimakowe, rynnowe, pneumatyczne 

3. Podstawowym środkiem transportu wewnętrznego w zakładach 
spożywczych są wózki magazynowe. Zaliczamy je do środków 
transportu poziomego. Służą do przewożenia mąki w workach lub 
innych surowców na niewielkie odległości. Najczęściej stosuje się 
wózki: 

 pionowe dwukołowe 

 

 platformowe, czterokołowe 
 
 

 

Posiadają część ładunkową w postaci płaskiej 
platformy, zawieszonej na czterech kołach. 
Przy obsłudze wózków  platformowych, 
pustych jak i obciążonych nie można ich 
ciągnąć za sobą, lecz tylko pchać przed sobą 



 
 widłowe, tzw. wózki paletowe 

 

 
 
 
 
 

 
 

4. Do transportu mąki workowanej w kierunku pionowym z góry na dół 
służą przenośniki rynnowe tzw. ześlizgi workowe. Są wykonane z 
blachy nierdzewnej, obrzeże jest podniesione tak aby worki nie 
wypadały z toru ześlizgu. Kąt nachylenia ześlizgu nie powinien 
przekraczać 35 st. Rozróżniamy ześlizgi spiralne (a) i proste (b) 

 

Konserwacja ześlizgów polega na ich czyszczeniu i naprawianiu. 
Uszkodzone powierzchnie ześlizgów należy natychmiast naprawić aby nie 
powodować uszkodzenia worków. 

 



5. Do transportu pionowego  mąki  z dołu na górę służą podnośniki, 
m.in. podnośnik kubełkowy tzw. czerpakowy. 
Podnośnik kubełkowy podnosi mąkę na wysokość około 2 m. za 
pomocą kubełków tzw. czerpaków. Kubełki są zamontowane na 
poruszającej się pionowo taśmie. W dolnej części kubełki zaczerpują 
mąkę z tzw. zasypu workowego. W górnej części podnośnika mąka 
wydostaje się wylotem na zewnątrz. Może być skierowana do 
kolejnego urządzenia np. przesiewacza. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Przenośnik ślimakowy służy do przenoszenia mąki w kierunku 
poziomym lub pod niewielkim skosem. Główną częścią przenośnika 
jest ślimak ze zwijkami umieszczony w rynnie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Transport pneumatyczny mąki 
Transport pneumatyczny to przenoszenie drobnych i lekkich ciał pod 
wpływem powietrza. Transport taki może odbywać się w kierunku 
poziomym, pionowym lub po ukosie. 

8. Transport pneumatyczny mąki stosuje się w tych zakładach, które 
magazynują mąkę luzem. Mąkę składuje się w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych zbiornikach tzw. silosach. Silosy mogąbyś wykonane 



z blachy stalowej nierdzewnej lub ze specjalnego zbrojonego płótna. 
Pojemność silosów może wynosić kilka-, kilkanaście-, a nawet 
kilkadziesiąt ton. Mąka dostarczana jest do zakładu za pomocą 
specjalnych cystern, tzw. mąkowozów. Transport mąki z cysterny do 
silosa, a nastepnie z silosów do innych punktów odbywa się przy 
użyciu powietrza (transport pneumatyczny) za pomocą rurociągów , 
które nazywa się linią pneumatyczną. 
 
 

 
 

 

 

Silosy metalowe wewnętrzne 
 
 

 

 
 

 

Silosy metalowe zewnętrzne Silosy płócienne wewnetrzne 
 

9. Główne elementy transportu pneumatycznego mąki: 
 

 urządzenia tłoczące lub ssące 
 przewody transportujące wykonane ze stali lub z tworzywa 

sztucznego 



 zasilacze: urządzenia podające mąkę do przewodów transportujących 
 zawory kierunkowe, które umożliwiają zmianę drogi mąki w lini 

transportu pneumatycznego 
 tablica sterująca do obsługi i sterowania linią pneumatyczną  

 
10.  Linie transportu pneumatycznego mogą być stosunkowo proste (a),  

ale również bardzo rozbudowane (b) 
 
a) 
 
 
 
 

 

 

b 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


