
           

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 20 stycznia 2016 r. 

 
 
w sprawie Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie 
 
 

Na podstawie § 11 ust. 4 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 307/V/IV/2015 Senatu PWSZ  w Koninie z dnia 
28 kwietnia 2015 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie, 
 
na wniosek Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, po zasięgnięciu opinii 
Senatu PWSZ w Koninie 
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się Regulamin Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie 
w brzmieniu załącznika do zarządzenia. 
 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lutego 2016 r.  
 
 
 

REKTOR 
         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
Radca prawny 
/-/ K. Klapsa 
 

 

                    
 
 



 

 
Załącznik do zarządzenia Nr 5/2016 Rektora 
PWSZ w Koninie z dnia 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych  
i Dietetycznych PWSZ w Koninie 

 

 

Regulamin  
Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie 

 
Niniejszy Regulamin określa organizacyjne warunki działania Centrum Porad Żywieniowych 
i Dietetycznych PWSZ w Koninie zwanej w skrócie CPŻiD. 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych jest jednostką ogólnouczelnianą 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 

2. Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych mieści się w budynku PWSZ 
w Koninie przy ul. Popiełuszki 4. 

3. Podstawę prawną dla funkcjonowania Akademickiego CPŻiD są: uchwała nr 
51/VI/I/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 
stycznia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Porad 
Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie oraz zarządzenie nr 4/2016 Rektora 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie utworzenia Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ 
w Koninie. 

4. Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych ma na celu świadczenie usług 
edukacyjnych, szkoleniowych w zakresie poradnictwa żywieniowego, poradnictwa 
dietetycznego i edukacji żywieniowej będących odpowiedzią na zapotrzebowanie 
społeczności lokalnej i akademickiej. Nadzór merytoryczny nad Akademickim 
Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych sprawuje Wydział Kultury Fizycznej 
i Ochrony Zdrowia. 

 
§ 2. Zakres działalności 

Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych 
 

1. Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych ma na celu świadczenie usług 
w zakresie:  

a) poradnictwa żywieniowego - zgodnie z zasadami żywienia racjonalnego dla 
wszystkich grup żywieniowych: dzieci, młodzieży, osób dorosłych z uwzględnieniem 
aktywności fizycznej, osób starszych, kobiet ciężarnych i karmiących, 

b) poradnictwa dietetycznego - dla osób dorosłych, a także dzieci z określonymi 
schorzeniami, 



 

c) edukacji żywieniowej - która obejmuje profilaktykę powstawania wielu schorzeń 
wynikających z nieprawidłowego odżywiania i przeznaczona jest dla dzieci, 
młodzieży oraz mieszkańców Konina i regionu. 

2. Usługi są świadczone dla studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie oraz dla społeczności lokalnej. 

3. Studenci udzielają porad żywieniowych i dietetycznych pacjentom Centrum oraz 
prowadzą edukację żywieniową w mieście Koninie i okolicy np.: szkoły, przedszkola.  

4. Nad każdą grupą studentów odbywających praktykę merytoryczny nadzór sprawuje 
opiekun praktyk ze strony Uczelni wyznaczony przez Dziekana Wydziału Kultury 
Fizycznej i Ochrony Zdrowia. 
 

§ 3. Zasady płatności 
 

1. Porady udzielane studentom i pracownikom PWSZ w Koninie są bezpłatne. 
2. Edukacja żywieniowa prowadzona przez studentów w przedszkolach, szkołach, na 

Uczelni i innych placówkach jest promocją Uczelni i jest bezpłatna. 
3. Porady udzielane mieszkańcom Konina i okolic są odpłatne, wysokość opłaty określa 

cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. Uzyskane środki będą 
wykorzystywane na doposażenie Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik do Regulaminu  Centrum Porad 
Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie 
zatwierdzonego zarządzeniem Nr  5/2016 Rektora 
PWSZ w Koninie z dnia 20 stycznia 2016 r. 

 
 
 
 

Wysokość opłat za porady  

świadczone przez Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych  PWSZ w Koninie 

 
 
 

 
1. Porady dietetyczne oraz planowanie żywienia dla pracowników i studentów PWSZ są 

bezpłatne. 

2. Porady dietetyczne oraz planowanie żywienia dla mieszkańców Konina i okolic są odpłatne 

w wysokości: 

a) I porada – 20 zł (wywiad żywieniowy, analiza składu i masy ciała, planowanie żywienia); 

b) II porada – 15 zł (jadłospis skonstruowany indywidualnie dla pacjenta z obliczeniem 

wartości energetycznej i odżywczej, uwagi pacjenta o stosowanej diecie); 

c) III porada i kolejna – 10 zł – (kolejne jadłospisy, uwagi na temat stosowania diety). 

 

                                           
 
 
 
 
 

 


