
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
KUCHARZA

Imię i nazwisko

Adres

Seria i numer dowodu osobistego

Nazwa placówki
wypoczynku

Adres placówki
wypoczynku

Nazwa środowiska
(pieczątka)

Termin pełnienia
obowiązków

kucharza

Oświadczenie kucharza:
1. Posiadam wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji kucharza;
2. Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  obowiązujących  przepisów  sanitarnych  podczas

przygotowywania posiłków i przechowywania produktów spożywczych;
3. Posiadam dobry stan zdrowia potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz badania

na nosicielstwo.

Miejscowość i data Podpis kucharza

Zakres czynności:
1. Jestem bezpośrednio odpowiedzialny za powierzony mojej osobie majątek;
2. Należycie  wykonuję  swoje  obowiązki  wynikające  z  niniejszego  zakresu  oraz  innych  ustaleń

z kwatermistrzem i kierownikiem placówki wypoczynku lub osobą przez niech upoważnioną.

Do obowiązków kucharza należy:
1. Punktualne przygotowywanie  posiłków dla  uczestników placówki  na  podstawie  ustalonego jadłospisu,

zgodnie z podstawowymi zasadami technologii żywienia dzieci i młodzieży;
2. Przestrzeganie obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa pracy;
3. Sprawne kierowanie oraz stały nadzór nad zastępem służbowym, delegowanie zadań pomocniczych jak

zmywanie  naczyń  stołowych  i  kuchennych,  obieranie  warzyw,  utrzymywanie  porządku w kuchni  i  na
jadalni,  palenie  w  piecu  itp.–  dotyczy  placówek  wypoczynku,  gdzie  w  programie  pracy  przewidziano
pomoc uczestników przy przygotowywaniu posiłków.
W przypadku braku zastępu służbowego obowiązki te wykonuje kucharz;

4. Stała kontrola czystości naczyń stołowych i kuchennych, dbałość o odpowiednie warunki przechowywania
naczyń kuchennych;

5. Wspólnie z kwatermistrzem, zaopatrzeniowcem i magazynierem żywności sporządzanie listy zakupów;
6. Wnioskowanie  do  kwatermistrza  o  zaopatrzenie  kuchni  i  pomieszczeń  gospodarczych  w  odpowiedni

sprzęt, narzędzia pracy, środki czyszczące i dezynfekujące;
7. Wykonywanie  innych  poleceń  kwatermistrza  i  kierownika  placówki  wypoczynku  lub  osoby przez

niech upoważnionej.

Kucharz służbowo podlega kwatermistrzowi placówki wypoczynku.

Podpis kierownika placówki wypoczynku Podpis kucharza

Miejscowość i data

Zakres obowiązków sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden umieszcza się
w dokumentacji placówki wypoczynku, a drugi przekazuje się osobie pracującej na ww stanowisku.
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