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Stanowisko PZZD dotyczące projektu ustawy  

o niektórych zawodach medycznych  

i aktów wykonawczych z nią związanych 

 
 

Wstęp 

Jako Zarząd PZZD pragniemy podziękować Państwu za zaufanie jakim nas obdarzacie 

przesyłając nam pytania dotyczące przyszłości naszego zawodu w świetle procedowanych 

projektów ustawy o niektórych zawodach medycznych i związanych z nią rozporządzeń. 

Dostrzegamy, że głównymi problemami związanymi z proponowanymi przez MZ  

zapisami prawnymi są: 

 

1. Kwestie pozbawienia części osób pracujących jako dietetycy możliwości 

kontynuowania pracy w zawodzie.  

Problem ten dotyczy zwłaszcza osób, które nie mogły podjąć ścieżek kształcenia 

przedstawionych przez MZ w rzeczonych projektach aktów prawnych przez MZ, gdyż w 

danym czasie takowych po prostu nie było.  

2. Możliwość pracy m.in. w ramach nierejestrowanej działalności gospodarczej. 

Projekt ustawy jasno określa w jaki sposób można wykonywać zawód medyczny. 

Ustawodawca wśród różnych form pracy wymienia także działalność gospodarczą,  

jednak w zakresie innych czynności zawodowych niż świadczenia zdrowotne.  

Wobec powyższego tylko część z wachlarza usług dietetyka będzie można wykonywać 

prowadząc działalność gospodarczą, do której zalicza się także działalność nierejestrowaną. 

Należy w tym miejscu przybliżyć termin „świadczenie zdrowotne”. Zgodnie z art. 2  

ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej rozumiane jest ono jako 

„działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia  

oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych 

regulujących zasady ich wykonywania.” Tym samym udzielanie  

wszelkich porad dietetycznych prowadzących do uzyskania powyższych celów wpisuje się  

w definicję świadczenia medycznego.  
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3.Utrata możliwości wykonywania zawodu po dłuższej przerwie.  

Obecnie ustawodawca proponuje, by po okresie przerwy w wykonywaniu zawodu 

trwającej >5 lat, w okresie 6 lat dietetyk mógł wrócić do samodzielnej pracy zawodowej  

po sześciomiesięcznym okresie przejściowym, podczas którego może wykonywać swoje 

obowiązki pod opieką innego pracownika wykonującego zawód medyczny. Art.18 ust. 2 

procedowanego projektu ustawy zakłada, że pracownik nadzorujący powinien mieć min. 5-letni 

staż pracy i być osobą wykonującą ten sam zawód, co pracownik powracający do pracy w nim. 

Nie mniej przepisy dopuszczają także, by nadzór sprawował także inny fachowiec,  

o ile „posiada zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację  

czynności zawodowych, o których mowa w art. 12 ust. 1.” 

Jest to o tyle niepokojące, że dietetyk jest odrębnym zawodem medycznym  

i przydzielanie opieki nad osobą go wykonującą odrębny zawód medyczny, może nie zapewnić 

należytej jakości przebiegu tego procesu. 

Odpowiadając na Państwa liczne pytania chcemy wyjść naprzeciw  

Waszym oczekiwaniom publikując nasze stanowisko w tych sprawach.  

  

Stanowisko PZZD 

Jako Zarząd PZZD stoimy na stanowisku, że oprócz absolwentów kierunku dietetyka 

(niezależnie od ukończenia na tym kierunków studiów I i II stopnia lub jednego z tych stopni), 

możliwość pracy w tym zawodzie powinna mieć także każda z osób, która w momencie 

rozpoczęcia nauki w szkole policealnej, wyższej szkole zawodowej, lub studiów  

na kierunkach innych, ale pokrewnych np. technologia żywności– z lub bez specjalności  

z żywienia człowieka (przed wprowadzaniem w Polsce takiej specjalności),  

technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka, żywienie człowieka i 

dietetyka  

nie miała możliwości studiować na kierunku dietetyka, ze względu na brak naboru  

na ten kierunek w granicach RP (przed 01.10.2007). Chcemy jednak zaznaczyć, że istotna  

jest tutaj udokumentowana ciągłość pracy zawodowej i ustawiczne kształcenie zawodowe.  

W naszej ocenie każdy z przypadków powinien być rozpatrywany indywidualnie,  

a osoby chcące pracować jako dietetyk, w razie stwierdzenia u nich braków wynikających  

z danej ścieżki kształcenia powinny mieć możliwość uzupełnienia  

swoich kompetencji zawodowych. Na chwilę obecną, udało nam się ustalić,  

że MZ pracuje nad korzystniejszymi zmianami w tym zakresie. Nie widzimy natomiast 

możliwości uznania ukończenia studiów podyplomowych, czy kursów jako wystarczających 

do podejmowania pracy w zawodzie dietetyka. Te formy kształcenia mają służyć jedynie 

poszerzeniu wiedzy, a nie nabywaniu kwalifikacji zawodowych.  

Ponadto biorąc pod uwagę specyfikę zawodu oraz brak ustawowej możliwości 

prowadzenia prywatnej praktyki dietetycznej koniecznym jest wprowadzenie  
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do aktów prawnych zapisów umożliwiających wykonywanie pracy dietetyka  

w dowolnej formie działalności gospodarczej. 

PZZD zgadza się, że osoba wykonująca zawód medyczny po dłuższej przerwie w pracy 

zawodowej powinna być zobowiązana do okresowej pracy pod nadzorem doświadczonego 

specjalisty, jednak uważamy, że jedyną osobą do tego w pełni kompetentną jest fachowiec 

wykonujący ten sam zawód medyczny i wykazujący się odpowiednim doświadczeniem 

zawodowym. Proponowane przez ustawodawcę okresy są zbieżne z naszym stanowiskiem. 

Dietetyk jako pracownik wykonujący zawód medyczny musi opierać swoje działania na 

zasadach zgodnych z tzw. Evidence Based Dietetics. Nie ulega wątpliwości, że aby temu 

podołać konieczne jest posiadanie jak najlepszej i jak najnowszej wiedzy wynikającej  

z osiągnieć nauk o zdrowiu i jej pokrewnych. Z tego względu nie widzimy możliwości,  

aby dłuższa przerwa w wykonywaniu zawodu nie niosła za sobą powyższych konsekwencji. 

Co więcej w naszej opinii istotne jest tutaj także działanie samorządów zawodowych, których 

celem miałaby być m.in. pomoc dietetykowi będącemu w takiej sytuacji w powrocie  

do samodzielnej działalności zawodowej, także poprzez uzupełnienie ewentualnych braków  

w wiedzy i umiejętnościach.   

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że nasze stanowisko nie ma mocy prawnej,  

a nasze interpretacje proponowanych zapisów prawnych nie muszą być zbieżne  

z założeniami ustawodawcy. PZZD opiera swoje interpretacje na dotychczasowych 

precedensach znanych w prawodawstwie polskim oraz zdrowym rozsądku.  

Z tego też powodu zachęcamy, by zadawać nurtujące Państwa pytania oraz zgłaszać uwagi 

dotyczące tych i innych niepokojących zapisów bezpośrednio do MZ pod adresem mailowym: 

kancelaria@mz.gov.pl 

Ze swojej strony zapewniamy, że będziemy tak, jak dotychczas podejmować działania 

mające na celu uświadomienie MZ tego jak ważne kwestie związane z wykonywaniem naszego 

zawodu są bagatelizowane i jak wiele z nich jest pomijanych lub niedoprecyzowanych. 

Pragniemy także przypomnieć, że PZZD powstało celem reprezentowania i obrony 

praw, interesów zawodowych i socjalnych swoich członków. Z założenia (§5 ust. 1 pkt. 1 i 2 

Statutu PZZD) jest to związek zawodowy skierowany do osób, które ukończyły studia wyższe 

w zakresie dietetyki i wykonujących zawód dietetyka i specjalisty do spraw żywienia, o którym 

mowa w pkt 2293, ppkt 229301, 229302 i 229390 rozporządzenia Ministra Sprawy i Polityki 

Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 

rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.  

Oznacza to, że o ile w kwestiach związanych z prawami i interesem wszystkich osób 

wykonujących zawód PZZD może reprezentować wszystkich dietetyków, o tyle w sprawach 

indywidualnych możemy prawnie reprezentować tylko naszych członków. Z tego właśnie 

względu istotne jest organizacja i członkostwo w organizacjach związkowych.  

 

 

mailto:kancelaria@mz.gov.pl


Polski Związek Zawodowy Dietetyków 

Zarząd Główny 

ul. Przy Rynku Głównym 28, 31-010 Kraków www.pzzd.pl    

NIP: 6762603326    REGON: 899875590    KRS: 0000922857 

 

 

 

Zważywszy na powyższe oraz to, że naszym zasadniczym celem jest podejmować 

wszelkie działania na rzecz zawodu dietetyka z zachowaniem jak największej jakości przy 

skromnych zasobach czasowych chcemy zwrócić uwagę na fakt, że deklarujemy w pierwszej 

kolejności odpowiadać na pytania i uwagi od członków PZZD oraz wykonywać zadania 

statutowe.  

 

Zarząd PZZD 


