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Szanowna Pani Przewodnicząca,

W odpowiedzi na przekazane Ministrowi Zdrowia pismem z dnia 13 sierpnia br. 

stanowisko Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych wyjaśnień.

Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1801, z późn. zm.) obejmują swoim zakresem pracowników 

wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej innych niż 

wykonujący zawód medyczny. Na gruncie ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych pracownikiem wykonującym zawód medyczny jest osoba wykonująca 

zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), która jest zatrudniona 

w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, tj. osoba uprawniona na podstawie 

odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym 

zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
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Natomiast pracownikiem działalności podstawowej, innym niż pracownik wykonujący 

zawód medyczny jest osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie 

leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę 

pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach 

organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej 

określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku 

analogicznym.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.) do realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie 

dietetyki dopuszczona jest osoba, która:

a) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki, 

obejmujące co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł 

licencjata lub dodatkowo rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe 

w zakresie dietetyki, obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskała 

tytuł magistra lub,

b) osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami 

kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra 

na tym kierunku, lub

c) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka 

obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł 

licencjata lub magistra, lub

d) rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia 

żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł 

licencjata, lub magistra, lub magistra inżyniera na tym kierunku, lub 

e) rozpoczęła przed 1 września 2013 r. szkołę policealną publiczną lub niepubliczną 

z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka lub ukończyła technikum 

lub szkołę policealną i uzyskała dyplom technika technologii żywienia w specjalności 

dietetyka.

Podsumowując, należy podkreślić, że osoby wykonujące nieuregulowane ustawowo 

zawody, a do takich należy zawód dietetyka, wykonują je zgodnie z umiejętnościami 

zawodowymi uzyskanymi w toku ww. kształcenia, a podstawą do wykonywania ww. 
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zawodów jest dyplom potwierdzający nabycie przez daną osobę kwalifikacji 

zawodowych zgodnie z ww. przepisami prawa.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, iż w w/w rozporządzeniu zostały 

określone wymagania dotyczące personelu, jakie muszą spełniać osoby uprawnione do 

realizacji świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

w zakresie dietetyki. 

W związku z powyższym, w opinii Ministerstwa Zdrowia dietetyk to osoba wykonująca 

zawód medyczny, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Przedstawiając powyższe, należy podkreślić, że poglądy prawne wyrażone w niniejszej 

opinii nie mają charakteru wiążącego i nie stanowią powszechnie obowiązującej 

wykładni przepisów prawa.

Z poważaniem, 

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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