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INFORMACJA O ZAWODZIE:
W ostatnim czasie obserwuje się wzrost popularności zawodu dietetyka, co związane jest z rosnącym zaintereso-
waniem zdrowym żywieniem, oddziaływaniem żywności na stan zdrowia człowieka, a także z rozwojem zaintere-
sowania żywnością funkcjonalną mającą na celu zapobieganie chorobom. Samo pojęcie „dietetyka” było używane 
już we wczesnych pismach autorstwa Hipokratesa, Platona i Galena. Już w V wieku p.n.e Hipokrates pisał: „Niech 
żywność będzie Twoim lekiem, a lek ten Twoją żywnością”. Obecnie pojęcie to definiowane jest jako nauka łącząca 
w sobie wiedzę nt. żywności i żywienia, wiedzę z zakresu fizjologii, biologii i medycyny, której celem jest pomoc  
w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowia.  Żywienie człowieka to jedna z dziedzin nauki, które przeżywają ostatnio praw-
dziwy renesans. Od kilkunastu lat dzięki ogólnemu rozwojowi branży spożywczej mamy coraz większą świado-
mość żywieniową, choć paradoksalnie o wiele trudniej zrobić teraz zdrowe zakupy niż kiedyś, gdy lista produktów 
spożywczych w sklepach była bardzo uboga. Te uwarunkowania sprawiają, że ludzie potrzebują fachowej pomocy 
i edukacji w dziedzinie dietetyki. 

OPIS ZAWODU:
Wśród chorób cywilizacyjnych zagrażających współczesnemu społeczeństwu jedną z najbardziej dotkliwych 
jest epidemia otyłości. Jednak mimo coraz powszechniejszej wiedzy na ten temat, stosunkowo niewielu ludzi 
uważa ją za realne zagrożenie. Tymczasem nadwaga może być podłożem i przyczyną licznych chorób narządów 
wewnętrznych, układu krwionośnego i serca. Niestety statystki ilustrujące problemy zdrowotne społeczeństwa, 
pomimo wielu kampanii prozdrowotnych, stale rosną. Wobec zarysowanych tu problemów nietrudno wyobra-
zić sobie, że dietetyk w dzisiejszych czasach nie narzeka na brak pracy!

Dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, 
jakie są wymagania żywieniowe człowieka, jak odpowiednio komponować dietę, w jaki sposób składniki po-
karmowe potraw wpływają na zdrowie, co jest ważne w odżywianiu w czasie choroby. Dietetyka była, i staje się 
ponownie, jedną z głównych gałęzi medycyny. 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Dietetyków przyjęła definicję dietetyka jako osoby  z kwalifikacjami w za-
kresie żywienia i dietetyki uznawanymi przez władze państwowe. Dietetyk stosuje wiedzę o żywieniu zarówno 
przy opracowywania indywidualnych diet, jak i podczas edukowania ludności nt. zasad zdrowego codziennego 
żywienia oraz w razie choroby.

ZADANIA ZAWODOWE:
Dietetyk to osoba specjalizująca się w żywieniu człowieka i promocji zdrowego stylu życia - uwzględnia wpływ 
żywności na funkcjonowanie organizmu. Zna wartość odżywczą produktów spożywczych, orientuje się w tech-
nologii produkcji potraw oraz zdaje sobie sprawę z utraty składników odżywczych zachodzących w trakcie przy-
gotowania żywności i jej przechowywania. Porad dietetycznych udziela ludziom zdrowym i chorym, zapewnia 
pomoc w ułożeniu jadłospisu i jego koordynowaniu. Sporządza karty dietetyczne dla pacjentów opuszczających 
szpital czy sanatorium. Jego rady i zalecenia powinny uwzględniać tryb życia, płeć, wiek i stan zdrowia pacjenta. 

Głównym zadaniem dietetyka jest opracowywanie diet, jadłospisu dla poszczególnych grup ludności zgodnie 
z obowiązującymi zasadami żywienia. Diety te tworzone są na potrzeby klientów indywidualnych, jak i grupo-
wych (w szpitalach, sanatoriach, bursach szkolnych, domach wczasowych). Dietetyk wykorzystuje do tego wie-



dzę na temat zapotrzebowania na składniki odżywcze, wartości energetyczne, ilość spożywanych produktów  
w określonej grupie wiekowej (dzieci, młodzież, dorośli, ludzie starsi) lub zawodowej (sportowcy) oraz odpo-
wiedniej proporcji poszczególnych składników przy występowaniu jednostek chorobowych (m.in. cukrzy-
ca, zaburzenia układu pokarmowego, alergie). W pracy wykorzystuje komputer do tworzenia jadłospisu oraz 
do obliczeń rachunkowych poszczególnych pomiarów (wagi, kaloryczności, ilości składników odżywczych).  
Po opracowaniu odpowiednich receptur kontroluje poszczególne etapy tworzenia potraw przez inny personel 
(np. kucharzy). W pierwszej kolejności nadzoruje jakość surowców, z których będą przygotowane posiłki oraz 
warunki ich przechowywania. Daje konkretne wskazówki dotyczące obróbki wstępnej, gotowania, smażenia, 
duszenia, pieczenia, a następnie podawania i przechowywania całych posiłków i pojedynczych produktów. Kon-
troluje jakość przygotowanych potraw oraz estetykę ich przygotowania. Niezbędna jest do tego wiedza na te-
mat technologii sporządzania potraw oraz znajomość obsługi potrzebnych do tego narzędzi.

ŚRODOWISKO PRACY:
Praca dietetyka wykonywana jest najczęściej w pomieszczeniach biurowych, w budynkach zbiorowego żywie-
nia, takich jak szpitale (w dziale żywienia, w kuchni, na oddziałach), sanatoria, domy wczasowe, szkoły i bursy 
szkolne, domy pomocy społecznej, a także w przypadku konsultacji indywidualnych - w gabinetach, przychod-
niach lub prywatnych lokalach. Często jednak istnieje potrzeba przebywania w pomieszczeniach przygotowy-
wania posiłków, aby sprawdzić jakość i estetykę ich wykonania oraz w miejscach ich przechowywania, co wiąże 
się ze znacznymi zmianami temperatury powietrza.

Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy, kontakty z innymi ludźmi są niezbędne i intensywne. Do zakresu 
obowiązków należą bowiem konsultacje z innymi specjalistami (lekarzami, pielęgniarkami) oraz osobami odpo-
wiedzialnymi za zaopatrzenie placówki oraz przygotowanie potraw. Ponadto dietetyk często pełni rolę zarówno 
kierownika (kontroluje pracę kucharzy i personelu pomocniczego), jak i podwładnego (wypełnia polecenia kie-
rownika działu, dyrektora placówki). 

Czas pracy dietetyka to na ogół 8 godzin w systemie dziennym, choć w zależności od miejsca zatrudnienia może 
to być praca zmianowa oraz w dni wolne. Nie występuje natomiast potrzeba przemieszczania się poza granice 
stałego miejsca pracy. 

Praca dietetyka wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo innych ludzi, którzy korzystają  
z jego usług.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Najbardziej istotne w pracy dietetyka są zmysły: smaku, wzroku, dotyku i powonienia, pozwalające właściwie 
ocenić jakość surowców i potraw. Równie ważna jest zdolność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi ludź-
mi, ponieważ w zakresie jego obowiązków jest szereg sytuacji, gdzie te kontakty występują. Co za tym idzie 
dietetyk musi być empatyczny czyli wczuwać się w sytuację pacjentów oraz mieć zdolności negocjowania oraz 
przekonywania, aby w racjonalny sposób przekonać ich do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, zacho-
wań, nawyków żywieniowych. Od umiejętności kierowniczych i współdziałania w grupie zależą relacje z innymi 
współpracownikami.

Niezbędne w zawodzie dietetyka są zainteresowania z zakresu nauk przyrodniczych (fizjologii, fizjopatologii, 
biochemii) oraz dietetyki. Najwięcej bowiem czasu dietetyk spędza na przygotowywaniu diet i układaniu jadło-
spisów dostosowanych do potrzeb klientów (pod względem ich deficytów, schorzeń, specjalnych wymagań). 
Niezwykle istotna jest też cierpliwość i precyzja wykonywania zadań, ponieważ należy stosować się do ustalo-
nych reguł, procedur i limitów. Przydatne również są uzdolnienia rachunkowe do zestawienia w dietach i jadło-
spisach określonych ilości składników odżywczych, kaloryczności oraz gramatury. 

Dietetyka powinna cechować spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia (właściwy dobór poszcze-
gólnych produktów spożywczych do diet). Ważnym elementem w tej pracy jest także wrażliwość estetyczna, 
ponieważ wygląd przygotowywanych potraw, ich kompozycja i kolorystyka ma znaczenie w efekcie końcowym 
dla pacjentów. Dietetyk musi liczyć się z tym, że w im większej placówce pracuje, tym większe są wymagania  
w zakresie koncentracji i podzielności uwagi, zdolności przerzucania się z jednej czynności na drugą. 



Dopuszczalne są wady wzroku skutecznie skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi oraz 
wady słuchu skorygowane odpowiednimi aparatami słuchowymi. Względnymi przeciwwskazaniami są niewiel-
kie wady kręgosłupa, niewydolność układu oddechowego i krążenia, zaburzenia równowagi. Bezwzględnymi 
przeciwwskazaniami natomiast są wszelkiego rodzaju choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe, nosiciel-
stwo (czerwonka, dur), AIDS, narkomania, epilepsje, głuchota, ślepota. Pożądana jest odpowiednia prezencja 
- preferowane są osoby bez znacznych deformacji ciała oraz dużej nadwagi, ponieważ utrudnia to optymalny 
kontakt z pacjentem czy klientem i podważa wiarygodność jako specjalisty w stosowaniu racjonalnego żywie-
nia.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Dietetyka to studia przeznaczone dla osób, którym nie straszna chemia ani biologia i które swoją przyszłość 
zawodową wiążą z pracą z ludźmi. 

Kierunek ten jest obecny na ponad 40 uczelniach publicznych i prywatnych w naszym kraju. Kwalifikacje 
pracowników zatrudnianych na stanowisku dietetyka w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębior-
cami reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami. 

Obecnie w Polsce kształcenie w zawodzie dietetyka odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych 
na kierunku dietetyka:

• licencjackich – pierwszego stopnia (trwają nie krócej niż 6 semestrów, z obowiązkową praktyką zawodową)

• magisterskich – drugiego stopnia (trwają nie krócej niż 4 semestry, z obowiązkową praktyką zawodową).

Obowiązujące regulacje prawne potwierdzają, że tytułu zawodowego dietetyka nie można uzyskać w wyni-
ku ukończenia studiów podyplomowych. Studia podyplomowe pozwalają podnieść posiadane kwalifikacje 
zawodowe, ale nie uprawniają do nabycia tytułu.

Dietetyka to nowy kierunek studiów, który w najbliższym roku akademickim zostanie uruchomiony na Uni-
wersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu (studia pierwszego 
stopnia - licencjackie stacjonarne).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Absolwent kończący studia na kierunku dietetyka może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, po-
radniach chorób metabolicznych, a także restauracjach, sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością, 
firmach cateringowych, klubach fitness, sanatoriach czy firmach zajmujących się produkcją żywności lub suple-
mentów diety.
Dietetyka ma w dużej mierze charakter interdyscyplinarny, dlatego osoba kończąca ten kierunek studiów jest 
także doskonale przygotowana do współpracy z różnymi organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia.
Znaczna część absolwentów dietetyki podejmuje decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świad-
czeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego. Wymaga to jednak nie tylko dostatecznej wie-
dzy w zakresie problematyki żywienia, ale także predyspozycji do samodzielnego prowadzenia firmy.
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