
 
1. Rekomendacja  

Celem rekomendacji jest: 

• Troska o zapewnienie Klientom wysokich standardów obsługi przez 

członków Cechu, zarówno pod względem kompetencji i doświadczenia 

osoby je świadczącej jak i komfortu wynikającego z miejsca jej świadczenia. 

• Promocja zawodów należących do Cech tj Naturopata, Radiesteta, 

Bioenergoterapeuta  

• Budowanie prestiżu Cechu Warmińsko Mazurskiego Naturoterapeutów 

2. Zasady 

2.1. Rekomendacja może być udzielona aktywnemu Członkowie Cechu Warmińsko 

Mazurskiego Naturoterapeutów który: 

• posiada odpowiednio udokumentowane kwalifikacje wykonywanego 

zawodu (kod zawodu), 

• prowadzi działalność gospodarczą w zakresie paramedycznym przez 

minimum 2 lata, 

• stosuje wymagane standardy pracy (prowadzi dokumentacje z wizyt 

Klienta, udostępniają Klientowi niezbędne informacje w formie papierowej 

i/lub elektronicznej, jest dostępne telefonicznie) 

• świadczy usługi w gabinecie spełniających wymogi sanitarno-

epidemiologiczne, zapewniając Klientom komfort w trakcie konsultacji jak 

i oczekiwania na nie. Mogą to być własne gabinetach lub gabinety 

wynajmowane w odpowiednich centrach medycznych. 

 

2.2. Decyzja o udzieleniu Rekomendacji podejmowana jest przez Zarząd Cechu na 

podstawie wniosku Członka Cech w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. 

2.3. Do wniosku o udzielenie rekomendacji Członek Cechu zobowiązany jest 

dołączyć następującą dokumentacje: 

2.3.1. Ksero karty klienta  

2.3.2. Dokumentacje zdjęciową gabinetu, dokument potwierdzający prawo 

wykorzystywania lokalu 

 

2.4. Zarząd Cechu ma prawo do  

2.4.1. Udzielenia Rekomendacji zgodnie i na zasadach opisanych w niniejszym 

dokumencie, 

2.4.2. Nieudzielenie Rekomendacji jeśli świadczone przez Członka usługi nie 

spełniają stawianych wymagań. 

2.4.3. Wezwać Członka do udzielenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji, 

standardów niezbędnych do uzyskania Rekomendacji. 



 
2.4.4. Dokonania weryfikacji świadczonych usług w trakcie okresu 

Rekomendacji. 

2.4.5. Wycofania i/lub nie przedłużenia Rekomendacji jeśli jakość usług i/lub 

miejsca ich świadczenia przestaną spełniać stawiane oczekiwania. 

2.5. Przyznawana Rekomendacja jest imienna dla Członka Cechu 

2.6. Rekomendacja może zostać udzielona na Okres 2 lub 5 lat. 

2.7. Opłata za udzielenie Rekomendacji wynosi: 

2.7.1. 2 lat – 200 zł 

2.7.2. 5 lat – 500 zł 

2.7.3. Wyżej wymienione opłaty nie obejmują kosztów ozdobnych dyplomów 

i innych materiałów reklamowych z Rekomendacją. 

 

3. Rekomendowany Członek Cechu otrzymuje: 

3.1. Dyplom informujący o udzieleniu Rekomendacji 

3.2. Prawo używania w trakcie trwania Rekomendacji, logo Cechu wraz 

z  rekomendacją w materiałach reklamowych wykorzystywanych przez 

Członka, w tym na stronie www, na FB, wizytówkach (Wymagana autoryzacja 

przez Cech sposobu wykorzystywania) 

3.3. Promocje Rekomendowanego członka w raz z zakresem usług, na stronie www 

oraz na FB Cechu. W innych materiałach i publikacjach zakres i zasady będą 

indywidualnie uzgadniane. 

3.4. Bonifikata na płatne szkolenia organizowane przez Cech. 

3.5. Możliwość promocji swojej działalności na konferencjach i spotkaniach 

organizowanych przez cech. 

 

4. Rekomendowany Członek jest zobowiązanych do godnego reprezentowania 

Cechu poprzez: 

4.1. Dołożenie wszelkich starań w celu spełnienia wymaganych standardów 

świadczonych usług 

4.2. Ciągłego rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy w zakresie prowadzonych 

usług.  

4.3. Każdorazowo informowaniu Cechu o zmianie adresu prowadzenia 

przedmiotowej działalności. 

4.4. Udziału minimum w 1 szkoleniu rocznie z wiodącej dziedziny np. na zjazdach 

Cechu. 

4.5. Przygotowania min 1 artykułu zawodowego do publikacji na stronach Cechu. 

4.6. Wykorzystywania logo Cechu w dozwolonym zakresie 

 

Zarząd Warmińsko Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów  


