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fitness. Specjalista ćwiczeń siłowych, specjalista przygotowania motorycznego. 

Telefon:  883-645-634 
E-mail:  Dietetyk.Pawel@gmail.com 
 Szewczykpassion.wordpress.com 

 

Pakiety wstępne  

(1 z nich konieczny do przejścia przed podjęciem współpracy) 

 

 Konsultacja wstępna on-line – Szczegółowy wywiad zdrowotno-żywieniowo-treningowy 

przeprowadzany z podopiecznym wraz z analizą podstawowych wyników badań oraz 

fotografii sylwetki i dziennika żywieniowego – 39zł 

 

 

 Konsultacja wstępna + poszerzona edukacja żywieniowa pacjenta – 99zł 

 

 

Jak zacząć? 

1. Wykupi wybraną konsultację wstępną i prześlij potwierdzenia przelewu na 

dietetyk.pawel@gmail.com 

a. Mailem zwrotnym prześlę pełną wymaganą dokumentację (ankieta wraz z 

zalecanymi badaniami, wzór dzienniczka, tabelę pomiarów kontrolnych użyteczną 

przy kontroli postępów 

2. Wypełnij ankiety, załącz fotografie sylwetki, aktualne (max 3 miesięczne) wyniki badań 

oraz dzienniczek żywienia  
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Prowadzenie żywieniowe  

(opieka dietetyka klinicznego/sportowego) 
 

Pakiet prowadzenia STANDARD obejmuje: 

 7 lub 14-dniowy urozmaicony, pełnowartościowy plan żywieniowy wraz z 

ewentualnymi zaleceniami suplementacyjnymi 

 Cotygodniową konsultację on-line (analiza postępów, pomiarów, odpowiedź na 

nurtujące pytania, drobne modyfikacje jadłospisu zgodne z preferencjami i 

umiejętnościami podopiecznych) 

Pakiet prowadzenia GOLD obejmuje: 

 7 lub 14-dniowy urozmaicony, pełnowartościowy plan żywieniowy wraz z 

ewentualnymi zaleceniami suplementacyjnymi 

 Cotygodniową konsultację on-line (analiza postępów, pomiarów) 

 NIELIMITOWANE, bieżące konsultacje na przestrzeni czasu współpracy (pytania, 

motywacja, drobne modyfikacje, edukacja żywieniowa) 

Pakiet/czas trwania Miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 

Standard 199zł 549zł 999zł 

Gold 249zł 649zł 1149zł 

*w przypadku jadłospisu 14-dniowego – koszt wzrasta o 70% 
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Prowadzenie żywieniowo – 

treningowe 

(opieka dietetyka sportowego i trenera) 

 

Pakiet prowadzenia STANDARD obejmuje: 

 7 lub 14-dniowy urozmaicony, pełnowartościowy plan żywieniowy wraz z 

ewentualnymi zaleceniami suplementacyjnymi 

 Cotygodniową konsultację on-line (analiza postępów, pomiarów, odpowiedź na 

nurtujące pytania, drobne modyfikacje jadłospisu zgodne z preferencjami i 

umiejętnościami podopiecznych) 

Pakiet prowadzenia GOLD obejmuje: 

 7 lub 14-dniowy urozmaicony, pełnowartościowy plan żywieniowy wraz z 

ewentualnymi zaleceniami suplementacyjnymi 

 Cotygodniową konsultację on-line (odpowiedź na nurtujące pytania, drobne 

modyfikacje jadłospisu zgodne z preferencjami i umiejętnościami podopiecznych) 

 NIELIMITOWANE, bieżące konsultacje na przestrzeni czasu współpracy (pytania, 

motywacja, drobne modyfikacje, edukacja żywieniowo-treningowa) 

 

Pakiet/czas trwania Miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 

Standard 249zł 649zł 1199zł 

Gold 299zł 749zł 1349zł 

*w przypadku jadłospisu 14-dniowego – koszt wzrasta o 50% 
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Ukończone kursy i szkolenia z zakresu: 

 coachingu dietetycznego, 

 diet niskowęglowodanowych w praktyce 

 dietetyki (w 2 różnych jednostkach szkoleniowych), 

 dietetyki klinicznej, 

 dietetyki sportowej (w 2 różnych jednostkach szkoleniowych), 

 dietetyki sportowej i nowoczesnych metod treningowych, 

 doradcy dietetycznego, 

 instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kulturystyka, 

 Intermittent Fasting 

 kształtowania kobiecej sylwetki (moduł I oraz II), 

 kwalifikacji pedagogicznych, 

 medycyny sportowej, 

 pierwszej pomocy, 

 podstaw psychodietetyki, 

 przygotowania do startu w zawodach sylwetkowych, 

 psychodietetyki, 

 psychodietetyki dla specjalistów zajmujących się aktywnością fizyczną, 

 regeneracji i odnowy biologicznej w sporcie, 

 specjalisty przygotowania motorycznego, 

 specjalisty sportów siłowych, 

 strechingu dla aktywnych, 

 trenera fitness, 

 trenera kulturystyki, 

 trenera personalnego (w 2 różnych jednostkach szkoleniowych), 

 weganizmu w sportach wytrzymałościowych, 

 żywienia kobiet w ciąży i karmiących, 

 żywienia i suplementacji w sporcie, 

 żywienia i suplementacji w sporcie – obóz szkoleniowy 
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WYKSZTAŁCENIE: 

 

 Absolwent: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, kierunek: dietetyka, 

specjalizacja: dietetyka kliniczna 

 Praca dyplomowa licencjacka: Ocena wiedzy żywieniowej i stosowanych 

suplementów diety, wśród osób aktywnych fizycznie – ocena bardzo dobra 

 

 

 Absolwent: Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunek: 

dietetyka – studia realizowane w formie Indywidualnego Toku Studiów za ponadprzeciętną 

aktywność i zaangażowanie naukowe. Tematyka ITS: Wpływ składników pokarmowych i 

suplementów diety na funkcje wątroby. 

 Praca dyplomowa magisterska: Miejsce suplementów i substancji 

dopingujących w sporcie i ich wpływ na układ pokarmowy – ocena bardzo 

dobra z wyróżnieniem za ponadprzeciętną wiedzę i wkład pracy 

 

 Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków 
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DOŚWIADCZENIE: 

 

 Szkoleniowiec/wykładowca – od 2015 roku – Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu 

 Niezależny autor artykułów prasie specjalistycznej i czasopismach naukowych – od 2015 roku  m.in. dla 

magazynów Kulturystyka i Fitness, Trainer, Magazyn Trenera, Dieta & Trening, Apetyt na Zdrowie, 

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 

 Dietetyk sportowy, instruktor fitness – od 2015 roku –Centrum zdrowia EMVITw Trzebnicy 

 Dietetyk i trener personalny - od 2013 roku – poradnictwo żywieniowe, treningowe i suplementacyjne, 

edukacja żywieniowa, pomoc w przygotowaniach do zawodów - z dojazdem do klienta oraz drogą on-line. 

o Dietetyk i trener zawodniczki hiszpańskiej ekstraklasy 

o Dietetyk i trener zawodniczki  francuskiej ekstraklasy – v-ce mistrza Francji 

o Dietetyk i trener zawodniczki belgijskiej ekstraklasy – mistrza Belgii 

o Dietetyk zawodniczki Kadry Polski w pływaniu 

o Dietetyk złotego medalisty Mistrzostw Polski juniorów  w trójboju siłowym 

o Dietetyk srebrnego medalisty Pucharu Polski w wyciskaniu leżąc 

o Dietetyk srebrnego medalisty Mistrzostw Europy w trójboju siłowym juniorów 

o Dietetyk srebrnego medalisty Mistrzostw Świata w wyciskaniu leżąc 

o Dietetyk brązowego medalisty Mistrzostw Polski w wyciskaniu wielokrotnym 

o Dietetyk brązowego medalisty Mistrzostw Polski w trójboju siłowym seniorów 

o Dietetyk dwukrotnego rekordzisty Polski w dyscyplinach wyciskanie leżąc i trójbój siłowy Total 

o Dietetyk mistrza Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie 

o Dietetyk złotego medalisty Pucharu Rektorów Uczelni Mundurowych w crossficie 

o Dietetyk zawodników sportów walki i maratończyków 
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 Moderacja/poradnictwo - Od 2007 roku - Moderator na specjalistycznych forach sportowych – sfd.pl, 

kfd.pl, body-factory.pl i inne - poradnictwo żywieniowe, treningowe i suplementacyjne. 

 

 Obsługa stoisk sportowych: Fachowe poradnictwo żywieniowe, treningowe i suplementacyjne na 

stoiskach marki FitMax (2011 - XXXV Mistrzostwa Polski Mężczyzn, Par i Osób Niepełnosprawnych w 

Kulturystyce w Częstochowie) oraz ActivLab ( 2014 -Targi Opole Sport Fair, 2015 – Sport & Fitness Days – 

Power Fit Expo) 

 

 Praktyki zawodowe: ZOZ w Kłodzku, ZOZ w Oleśnie, Dom Dziennego Pobytu w Nysie, poradnia 

diabetologiczna przy ZOZ w Oleśnie, poradnia diabetologiczna w Nysie, Małopolskie Hospicjum dla dzieci w 

Krakowie, Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Oleśnie, Centrum Zdrowia EMVIT w Trzebnicy 

 

 Prelekcje/wystąpienia na konferencjach:  

 

o „Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki”, Wrocław 2016  

o  „Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki”, Katowice 2016  

o  „Po drugiej stronie medalu, czyli medycyna w sporcie”, Warszawa 

o Warsztaty KiF – Dietetyka sportowa i nowoczesne metody treningowe,  Warszawa 2016 

o Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach,  

o Publiczne Gimnazjum w Paczkowie,  

o Festiwal Nauki w PWSZ w Nysie, 

o  X-lecie PWSZ w Nysie 
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 Uczestnik konferencji:   

 „Choroby przewlekłe niezakaźne, które mogą przyczyniać się do rozwoju niedożywienia”, Sosnowiec 

2014r, 

 „Żywienie zdrowie i choroby”, Wrocław 2014r, 2015r, 2016r, 

 „Fit-Medical – Profesjonalna dieta i żywienie w sporcie”, Gdańsk 2015r, 

 „V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki – Congressus Dietetica”, Łódź 2015r, 

 „Dietetyka-biochemia-medycyna-sport”, Poznań 2015r, 

 I Zjazd Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej, Warszawa 2015r, 

  „Niedożywienie w zaburzeniach połykania”, Wrocław 2016r, 

  „VI Ogólnopolska Konferencja Dietetyki – Congressus Dietetica”, Łódź 2016 

 „Po drugiej stronie medalu, czyli medycyna w sporcie”, Warszawa 2016  

 „Dietetyka sportowa – różne drogi, jeden cel”, Poznań 2016 

 „Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki”, Wrocław 2016  

  „Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki”, Katowice 2016  

 

 

 

 


