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1. Dane ogólne
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny technologii restauracji na 100 m.k. w
Pensjonacie „CAMP PISZ” w Piszu przy Al. Turystów 1.
1.2. Lokalizacja
Pomieszczenia b d ce podstaw projektu znajduj si na parterze oraz antresoli
nowoprojektowanego budynku.
1.3. Materia y wyj ciowe do opracowania
Materia ami wyj ciowymi do opracowania s :
- wytyczne projektowania restauracji;
- ramowe wytyczne inwestora;
- podk ady architektoniczno – budowlane w skali 1:50;
- obowi zuj ce przepisy SAN.-EPID., BHP i P.Po :
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pó niejszymi zmianami),
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 wrze nia 2003r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169
poz.1650),
Rozporz dzenie Unii Europejskiej UE 178/02 ustanawiaj cym ogólne zasady prawa
ywno ciowego, powo uj ce Europejski Urz d ds. bezpiecze stwa ywno ci oraz
ustanawiaj ce procedury w zakresie bezpiecze stwa ywno ci,
Rozporz dzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 w sprawie higieny rodków spo ywczych,
Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w
sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i
zbiorowym odprowadzaniu cieków z pó niejszymi zmanami,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. 2006 r. Nr
156 poz. 1118, rozdzia 2 art.14,
Ustawa z dnia 27 wrze nia 2006 r. Nr 171 poz. 1225 ,, O bezpiecze stwie ywno ci i
ywienia’’ z pó niejszymi zmianami,
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i
przechowywania próbek ywno ci przez zak ady ywienia zbiorowego typu
zamkni tego (Dz. U. Nr 80, poz. 545),
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka e i chorób
zaka nych u ludzi Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z pó niejszymi zmianami;
- aktualne katalogi urz dze i mebli gastronomicznych.

2. Program u ytkowy
2.1. Ilo

wydawanych posi ków

O rodek „CAMP PISZ” specjalizuje si w organizacji obozów i kolonii sportowych dla
dzieci i m odzie y. Nowoprojektowany pensjonat ma stworzy dla nich baz noclegow i
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ywieniow . Przewiduje si ywienie ca odzienne niadania, obiady i kolacje, jak i imprezy
okoliczno ciowe grille czy ogniska.
Poza sezonem letnim b d organizowane wczasy oraz konferencje i szkolenia.
Zaprojektowano dwie sale konsumentów jedna o powierzchni 227m2 na 55 miejsc
konsumenckich, druga o powierzchni 115m2 na 15 miejsc konsumenckich. Przewidziano równie
sal konsumenck na antresoli na 30 miejsc konsumenckich. Sala ta b dzie czynna tylko w
godzinach wieczornych.
100 m.k. x 2 rotacje = 200 ywionych
2.2. Harmonogram pracy
Godziny wydawania posi ków na sto ówce:
niadanie
800-930
Obiad
1300-1430
Kolacja
1730-1900
Godziny otwarcia restauracji:
Restauracja b dzie otwarta w godzinach od 1100 do 2100.
Obie sale b d obs ugiwane przez kelnerów.

3. Uk ad funkcjonalny
Dostawa towarów odbywa si b dzie od strony zaplecza. Po odbiorze jako ciowym i
ilo ciowym produkty i pó produkty trafiaj do odpowiednich magazynów, przygotowalni lub
pomieszcze produkcyjnych, zale y to od stopnia przetworzenia surowca. Przewiduje si
nast puj ce pomieszczenia produkcyjne i magazynowe:
-

-

-

dostawa surowców – znajduje si w nich waga pomostowa do 150 kg, umywalka nierdzewna
oraz wózek transportowy z podstaw pe n ;
magazyn ziemniaków i warzyw- wyposa ony jest w palety magazynowe, rega magazynowy
nierdzewny 4-pó kowy, szaf ch odnicz o pojemno ci 700l. Warzywa korzenne mo na
przechowywa w skrzynkach handlowych;
przygotowalni wst pn warzyw – pomieszczenie to przeznaczone jest do mycia i obierania
ziemniaków i warzyw korzennych oraz mycia pomidorów, sa aty, ogórków, pieczarek itp.
Wyposa one jest w obieraczk do ziemniaków ze zbieraczem miazgi, stó z basenem z bateri
prysznicow z wylewk 1-kolumnow , stó z pó k , stó do obróbki warzyw, umywalk
nierdzewn , basen jezdny do p ukania, pojemnik na odpadki nierdzewny, jezdny o pojemno ci
70l;
stanowisko przechowywania i sterylizacji jaj – wyposa one jest w stó ze zlewem 1komorowym, na wietlacz do jaj, umywalk nierdzewn do r k, szafe ch odnicz o pojemno ci
700l., rega aluminiowo-polietylenowy 4-pó kowy, pojemnik na odpadki jezdny, nierdzewny o
pojemno ci 70l.;
magazyn napojów – znajduj si w nim rega y magazynowe chromowane 4-pó kowe;
pomieszczenie sprz tu porz dkowego – przewiduje zamocowanie zlewu porz dkowego
niskiego oraz pó ki wisz cej pojedynczej;
magazyn produktów suchych i zasobów– wyposa ony jest w palet magazynow oraz rega
magazynowy 4-pó kowy;
pomieszczenie urz dze ch odniczych – przewiduje si szaf ch odnicze o pojemno ci 140l i
wymiarach 1400x895x2040 na drób i mi so oraz szaf ch odnicz o pojemno ci 140l. i
4

wymiarach 1600x895x2040 na nabia i w dliny, szaf mro nicz o pojemno ci 700l. i
wymiarach 700x895x2040 na ryby i mro onki, dodatkowo stó szkieletowy z pó k oraz
umywalk nierdzewn ;
- stanowisko rozdrabniania warzyw w kuchni – na stanowisku przygotowuje si sa atki i
surówki. Warzywa s rozdrabniane i czone z ró nymi dodatkami;
- rozdzielnia kelnerska – w stronie czystej przewiduje si w niej wózek kelnerski, stó
korpusowy, szafk wisz c oraz umywalk nierdzewn ;
- zmywalnia naczy sto owych – w pomieszczeniu tym znajdowa si b d sto y sortownicze,
za adowcze, wy adowcze, zmywarki: kapturowa i do szk a, automatyczny zmi kczacz wody,
pojemnik na odpadki;
- kredens pom. naczy czystych – tutaj znajdowa si b d szafy przelotowe z 4 drzwiami
suwanymi oraz wózek transportowy 2-pó kowy;
- magazyn podr czny – w tym pomieszczeniu znajdowa si b d rega y aluminiowopolietylenowe 4-pó kowe;
- sala konsumentów – zawiera b dzie bufety: ch odniczy, neutralny oraz z napojami;
- kuchnia w a ciwa – w pomieszczeniu tym wyró nione s nast puj ce stanowiska: stanowisko
rozdrabniania warzyw (wyposa one w szatkownic do warzyw z kompletem 5 tarcz),
stanowisko obróbki mi sa (wyposa one w maszyn do mielenia mi sa o wydajno ci 125kg/h),
stanowisko do przygotowywania ryb, mycie sprz tu kuchennego oraz wydawalni .
Odpowiednio przygotowane pó produkty b d poddawane obróbce termicznej polegaj cej na
gotowaniu, sma eniu, pieczeniu lub duszeniu.
Mi so – mi so dostarczane b dzie w postaci gotowego pó produktu, na odpowiednim
stanowisku b d wykonywane tylko czynno ci wyko czeniowe takie jak formowanie,
doprawianie. Liczba porcji mi sa poddana obróbce termicznej tj. sma eniu wynosi 200. Przyj to
za o enie, e 50% (tzn. 100 porcji) mi sa poddanych b dzie obróbce termicznej tj. sma eniu na
patelni, natomiast 25% w piecu wielofunkcyjnym i 25% na grilu. Masa jednej porcji = 120 g.
Zak adaj c czas obróbki na patelni 2h przyj to:
100 (porcji) x 15 (min)
N = -------------------------- = 0,6 ~ 1 patelnie
120 (min) x 20 (porcji)
N – ilo patelni
Piec wielofunkcyjny konwekcyjno – parowy - zak ada si , e w piecu sma one
b dzie 50 porcji. Na 1 GN 1/1 mo na za adowa 10 kotletów, które sma si przez 15 min. P =
50/10 = 5 GN
P – ilo pojemników GN. Czas sma enia wszystkich porcji wynosi 15 min, poniewa piece
u ywane b d do obróbki ziemniaków i jarzyn przewiduje si jeden piec konwekcyjno – parowy 6
x 1/1 GN.
Grill – przewiduje si , e 50 porcji mi sa przygotowywane b dzie na grillu
ryflowanym, o wymiarach 400 x 700 x 875 mm.
Zupy – na taboretach w du ych garnkach gotowane b d wywary jarzynowo – mi sne,
z których przygotowywane b d ró ne rodzaje zup.
Jarzyny – przyjmujemy, e 50% jarzyn i 50% ziemniaków b dzie poddane obróbce
termicznej w piecu konwekcyjno - parowym. Jedna porcja to 1,5l, jeden pojemnik 1/1 GN ma
pojemno 26l. 100 porcji jarzyn równa si 4 pojemnikom 1/1 GN, które nale y podda obróbce.
redni czas trwania jednorazowego za adunku obróbki jarzyn w piecu wynosi 20 min. 100 porcji
ziemniaków równa si 4 pojemnikom 1/1 GN, redni czas obróbki jednorazowego za adunku
wynosi 30 min. Druga po owa ziemniaków sma ona jest we frytownicy 2-komorowej o
wymiarach 400 x 730 x 875 mm.
Sosy i prace wyko czeniowe – przyjmujemy, e 10% ogólnej produkcji odbywa
si b dzie na elektrycznym trzonie kuchennym.
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200 szt. porcji x 1,5l (obj.jednej porcji) = 300l posi ku; 10% z 300l to 30l posi ku. Na
jednym palniku mo emy przygotowa 15l posi ku. 30l/15l = 2 palników. Przyjmujemy jedn
kuchni 6-palnikow .
Gotowe potrawy poprzez ekspedycj trafiaj do rozdzielni kelnerskiej sk d obs uga
podaje konsumentom.
Napoje wydawane s z baru zlokalizowanego na ma ej sali.
Z sali konsumentów przewidziano zwrot naczy brudnych do zmywalni naczy
sto owych poprzez rozdzielni oznaczon jako rozdzielnia – zwrot naczy brudnych.
Pomieszczenie to wyposa one jest w jeden ci g technologiczny. Po usuni ciu odpadków do
specjalnego pojemnika i wst pnym myciu naczynia zostaj przesuni te do kapturowej maszyny
zmywaj cej oraz zmywarki do mycia szk a.
Czyste naczynia przewo one s do szafy przelotowej, która czy si z rozdzielni
kelnersk . Odpadki z poszczególnych pomieszcze produkcyjnych i zmywalni naczy sto owych
wynoszone b d w szczelnie zamkni tych pojemnikach po sko czonej pracy do pomieszczenia na
odpadki. Pomieszczenie to b dzie wyposa one w kratk ciekow i kran ze z czk .
Orientacyjna ilo odpadków:
x = 200 ywionych x 0,60 kg x 0,08 % = 9,6 kg
Toalety dla konsumentów znajduj si na tym samym poziomie w bezpo rednim
s siedztwie ma ej sali konsumentów.
Cz
prywatna dla pracowników znajduje si na antresoli. Przewiduje si jedn szatni
personelu wyposa on w dwudzielne szafki ubraniowe, stolik z przese kami do spo ywania
posi ków, stó ze zlewem 1-komorowym oraz ch odziark , a tak e w oddzielnym pomieszczeniu
w ze sanitarny z wc, prysznicem oraz umywalk oraz drugi, oddzielny wc. Zatrudnione b dzie
100 % kobiet. Przewidywany jest oddzielny pokój kierownika gastronomii ze biurkiem i krzes em.
Wszelki transport ma charakter poziomy, odbywa si wózkami transportowymi i pó kowymi.

4. Zatrudnienie.
Praca odbywa si b dzie w systemie dwuzmianowym.
Kucharz
1 os
zmywaj ca
1 os
pracownicy kuchni g ównej
2 os
kelnerzy
2 os
pracownik baru
1 os
Razem
7 osób

5. Program powierzchniowy.
Powierzchnia m2

L.p. Nazwa pomieszczenia
1. Dostawa surowców

11,25

2.

Magazyn ziemniaków i warzyw

3.

Przygotowalnia wst pna warzyw

4.

Przechowywania i dezynfekcja jaj

5.

Magazyn napojów

6.

Pomieszczenie sprz tu porz dkowego

6,20 m
6,84 m
8,53 m
3,75 m
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2,90 m

2
2
2
2
2
2

7.

Magazyn produktów suchych i zasobów

8.

Pomieszczenie urz dze ch odniczych

9.

Kuchnia

10.

Rozdzielnia kelnerska (strona czysta)

11.

Rozdzielnia – zwrot naczy brudnych

12.

Zmywalnia naczy sto owych

13.

Kredens pom. naczy czystych

14.

Magazyn podr czny

15.

Sale konsumentów

16.

Pomieszczenie antresoli

6,38 m
9,30 m
53,65 m
7,87 m
9,8 m
6,60 m
3,10 m
4,61 m
342 m
RAZEM

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
43,00 m
2
505,58 m

6. Wytyczne technologiczne dla bran projektowych.
6.1. Wytyczne architektoniczno - budowlane.
6.1.1.

ciany i sufity
Powierzchnie cian i sufitów powinny by g adkie, bia e lub w jasnych kolorach, bez
uszkodze i szczelin, zabezpieczone przed kondensacj pary oraz wzrostem ple ni.
ciany w pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalni sprz tu kuchennego, naczy
sto owych oraz w pomieszczeniach wyposa onych w urz dzenia ch odnicze musz by pokryte
materia em atwo zmywalnym, nienasi kliwym, nietoksycznym , odpornym na dzia anie wilgoci
do wysoko ci co najmniej 2,0 m, mierz c od poziomu pod ogi.
ciany pomieszczenia na odpadki powinny by pokryte jak wy ej do pe nej wysoko ci
pomieszczenia materia em atwo zmywalnym, nienasi kliwym, nietoksycznym, odpornym na
dzia anie wilgoci do pe nej wysoko ci pomieszczenia.
Po czenie pod óg ze cianami, s upkami i filarami powinny by wyokr glone. Parapety
okienne powinny mie spadek o nachyleniu 450.
Naro niki cian przy ci gach komunikacyjnych powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Wysoko pomieszcze wynosi h=3,00 m.
6.1.2. Pod ogi
Pod oga w biurze, szatni powinna by ciep a, nie cieralna atwa do utrzymania w
czysto ci, a w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, sanitarnych i komunikacji
g adka, nienasi kliwa, atwo zmywalna, niepyl ca, nie liska, odporna na cieranie i uderzenia
mechaniczne.
Pod oga w kuchni powinna by wykonana z materia u samopoziomuj cego, odpornego
na cieranie, nie powoduj cego po lizgów:
- kanalizacyjne wpusty pod ogowe powinny by zabezpieczone kratkami i posiada zamkni cia
syfonowe oraz atwe do czyszczenia osadniki,
- w pomieszczeniach, w których znajduj si kratki ciekowe posadzk nale y wykona ze
spadkiem 1,5% w kierunku kratek,
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-

niedopuszczalna jest ró nica poziomów (progi, stopnie itp.) w ci gach komunikacyjnych oraz
mi dzy pomieszczeniami.
6.1.3. Okna
Okna powinny mie konstrukcj umo liwiaj c sta e wietrzenie pomieszcze przez górne
skrzyd a lub wietrzniki umieszczone w górnych cz ciach okien, atwe do otwierania z poziomu
pod ogi.
Powinny by g adkie, szczelne, dostosowane do zmywania wod , mie konstrukcj
zapobiegaj c zbieraniu si kurzu.
6.1.4. Drzwi
Powinny by szczelne i mie powierzchni g adk , dostosowan do zmywania wod .
Drzwi do zaplecza i zewn trzne do magazynu powinny by metalowe lub obite blach na ca ej
wysoko ci. Progi powinny by metalowe lub obite blach .
Minimalna szeroko drzwi do pomieszcze produkcyjnych i magazynowych to 90 cm.
Drzwi zewn trzne do zaplecza produkcyjnego oraz drzwi do magazynów nale y osadzi na
niepalnej futrynie.
6.1.5. O wietlenie
Wszystkie pomieszczenia, w których b dzie pracowa cz owiek maj o wietlenie
naturalne.
Punkty o wietlenia elektrycznego powinny zapewnia prawid owe o wietlenie przy
ka dym stanowisku pracy. wiat o nie powinno zmienia barw, a jego nat enie w zak adzie
produkcyjnym nie mo e by mniejsze ni 300 luksów w pomieszczeniach roboczych.
Punkty o wietlenia elektrycznego powinny by wyposa one w niet uk ce os ony,
chroni ce przed odpryskami szk a w razie st uczenia arówki lub kloszy oraz mie konstrukcj
umo liwiaj c ich atwe czyszczenie. Lokalizacja tych punktów przedstawiona jest na rysunku.
6.2. Wytyczne instalacji wodno - kanalizacyjnej.
- Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne:
Przyj to 50 litrów / osob
Liczba ywionych – 200 osób.
x = 200 yw. x 50 l / osob = 10 000 l / dob ,
0
w tym 50% woda ciep a o temp. +45 +55 C tj. 5 000 l / dob .
-

Zapotrzebowanie wody na cele porz dkowe:
Powierzchnia wymagaj ca mycia: 170 m2
Ilo zmywa na dob : 2
Zu ycie wody: 2 l / m2
2
2
x = 170 m x 2 l / m x 2 = 680 l / dob ,
w tym 50% woda ciep a o temp. +45

-

-

0
+55 C tj. 340 l / dob .

Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne personelu:
Liczba personelu – 7 osób
Przyj to 90 litrów/osob
x = 7 osób x 90 l/osob = 630 l / dob
0
w tym 50% woda ciep a o temp. +45 +55 C tj. 315 l / dob .
Razem zapotrzebowanie wody wyniesie:
woda technologiczna
10 000 l / dob
woda porz dkowa
680 l / dob
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woda sanitarna
RAZEM

630 l / dob
11 310 l / dob
0
w tym 50% woda ciep a o temp. +45 +55 C tj. 5 655 l / dob .
UWAGA !!!
Przewidzie przewody kanalizacyjne min.
100 mm i odt uszczownik na zewn trz
budynku.
Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzejniki i inne instalacje wewn trzne
powinny by g adkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegaj cej opadaniu ewentualnych skroplin lub
zanieczyszcze na artyku y spo ywcze.
W obr bie budynku wewn trzne instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzaj ce cieki z
misek ust powych, pisuarów i innych tego rodzaju urz dze nie mog by pod czone do
wewn trznej instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzaj cej cieki poprodukcyjne.
-

cieki:
cieki technologiczne stanowi 95% zu ytej wody
cieki porz dkowe stanowi 100%
10 000 l x 0,95 = 9 500 l
680 l x 1,0 =
680 l
630 l x 1,0 =
630 l
RAZEM
10 810 l / dob
UWAGA !!!
Przewidzie doprowadzenie wody uzdatnionej do urz dze : piec konwekcyjno – parowy,
kostkarka, zmywarka, ekspres.
W pomieszczeniu kuchennym, w s siedztwie obszaru obróbki cieplnej, zaleca si
wykonanie wpustu pod ogowego o zwi kszonej mo liwo ci odbioru cieków gor cych i o
mo liwie du ym przep ywie.
6.3. Wytyczne wentylacyjne
- wentylacja mechaniczna (wspólna dla kuchni, zmywalni i rozdzielni kelnerskiej): w
pomieszczeniu kuchni wyci g – okapem (nad urz dzeniami grzewczymi),
- sugeruje si podci nienie w stosunku do s siaduj cych pomieszcze ,
- zaleca si zapewni w pomieszczeniu kuchni krotno wymiany oko o 20x,
- wydatek wentylatora wyci gowego oko o 3500m3/h. Wentylator j.w. w czany wed ug
potrzeb,
- nawiew - wed ug projektu wentylacji mechanicznej, sugeruje si wydajno oko o
3200m3/h, regulowany wg potrzeb. Sugeruje si podci nienie w stosunku do sali
konsumpcyjnej,
- w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie nie nale y projektowa kana ów
wentylacji grawitacyjnej,
- w pozosta ych pomieszczeniach wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciagowa o
wydajno ci:
przygotowalnia, magazyny, pomieszczenie socjalne 4x
komunikacja 2x
sanitariaty i azienki, pomieszczenie porz dkowe – wg normy.
UWAGA !!!
W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nale y czy ze sob przewodów z pomieszcze o
ró nych wymaganiach u ytkowych i sanitarno-zdrowotnych.
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