
Jako Konsultant Programów Zdrowia Komórkowego dr Ratha zajmujesz ważną pozycję w Koalicji dr Ratha. 
Inspirujesz bowiem innych ludzi do podjęcia z nami współpracy, jak również swoją działalnością wspierasz jej 
długoterminowy rozwój. My, zespół z Heerlen, wspieramy Cię i czuwamy, aby zadania i cele Koalicji dr Ratha były 
wspólnie realizowane. 

Dla prowadzenia działalności konsultacyjnej ważne są zarówno własne doświadczenia z naszymi Programami 
Zdrowia Komórkowego, jak i znajomość podstawowej wiedzy na temat działalności Koalicji i zasad Medycyny 
Komórkowej.   

I. Trzy kroki do stania się Konsultantem  

Wykonując następujące proste kroki każdy Klient/Użytkownik może zostać 
Konsultantem.  

a.  Użytkownik:  Na początku trzeba samemu być użytkownikiem Programów Zd-
rowia Komórkowego dr Ratha. Bowiem tylko, gdy sam korzystasz z naszych 
produktów, możesz na podstawie własnych doświadczeń polecać jej innym.  

b.  Kandydat na Konsultanta: Jeśli jesteś już przekonany o skuteczności działania 
naszych produktów i chciałbyś się podzielić swoimi doświadczeniami z inny-
mi, to odpowiedni czas na podjęcie drugiego kroku – czyli ukończenie „kursu podstawowego Medycyny Komór-
kowej“ (https://www.dr-rath-health-alliance.org/pl/kurs-podstawowy), który pozwala na zrozumienie znaczenia 
mikroskładników i konsekwencji ich niedoboru.  
 
Po pomyślnym ukończeniu kursu podstawowego przechodzisz na 
następny poziom i jesteś już Kandydatem na Konsultanta. Zmianę statusu 
nagradzamy, dzięki czemu już jako Kandydat na Konsultanta możesz 
skorzystać z zalet przysługujących Konsultantom i otrzymujesz 10% rabatu 
na własne zakupy Programów Zdrowia Komórkowego dr Ratha. 
 
Uważamy, że pół roku to dobry okres czasu na podjęcie decyzji, czy 
chcesz przejść od statusu Kandydata na Konsultanta do następnego 
poziomu, czyli do bycia Aktywnym Konsultantem Medycyny Komór-
kowej. Dlatego po ukończeniu kursu podstawowego Kandydatowi na 
Konsultanta dajemy Ci 6 miesięcy czasu na podjęcie tej decyzji. 

 
c.  Status Konsultanta: W momencie, gdy Kandydat na Konsultanta zwer-

buje nowego Klienta, który dokona zakupu Programów Zdrowia Komórkowego, to zmienia status na Aktywne-
go Konsultanta. Wartość zamówienia nowego Klienta jest w tym przypadku dowolna. Wniosek o członkostwo 
można pobrać ze strony https://shop.dr-rath.com/pl-pl/pobierz. 
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Możliwości zarobkowe Aktywnego Konsultanta w ramach naszej Koalicji w Obronie Zdrowia. 

Otrzymujesz 10% prowizji od bezpośrednio wprowadzonych Klientów, tzn. osób, które z Twojego polecenia zakupią Programy Zdrowia 
Komórkowego. Otrzymujesz 20% prowizji od zamówień bezpośrednio wprowadzonych Konsultantów (1 poziom).

Otrzymujesz 10% prowizji od zamówień Konsultantów, którzy są bezpośrednio wprowadzeni przez Konsultantów z Twojego 1 poziomu (2 poziom). 
Otrzymujesz 5% prowizji od zamówień Konsultantów, którzy są bezpośrednio wprowadzeni przez Konsultantów z 2 poziomu (3 poziom). Nasz 
system wypłaty honorariów jest ograniczony do 3 poziomów, aby zachęcić Konsultantów do wzajemnego poznawania się i aby chronić Koalicję przed 
nadużyciami.

Jeśli jako Aktywny Konsultant nakłonisz Terapeutę (lekarza, naturopatę itp.) do współpracy z naszą Koalicją, to  otrzymasz 5% wartości jego 
zamówienia. W przypadku Terapeuty nie jest wymagane ukończenie kursu podstawowego Medycyny Komórkowej. Więcej informacji na temat naszej 
organizacji dla Terapeutów można znaleźć w zakładce „Health Professionals for Cellular Medicine” oraz na stronie internetowej www. HPCM.org.

Jeśli w ciągu 6-miesięcznej fazy kandydatury nie nastąpi 
zmiana statusu na Aktywnego Konsultanta, to Kandydat na 
Konsultanta traci przyznane korzyści (10% rabatu na własne 
zamówienia).

Jeśli, jako Kandydat na Konsultanta, zdobędziesz nowego 
Klienta w późniejszym czasie (po upływie 6-miesięcznego 
okresu kandydatury), wówczas bezpośrednio przechodzisz na 
stanowisko Aktywnego Konsultanta bez konieczności ponow-
nego zdawania kursu podstawowego.
 

II. Honorarium za działalność konsultacyjną  

oprócz zalet bycia Konsultantem, takich jak bezpośrednie rabaty na własne zamówienia i dostęp do informacji 
naukowych, nagradzamy twoje zaangażowanie poprzez honorarium. 

a.  Poziomy honorariów: twoje honorarium Konsultanta jest obliczane na podstawie zamówień Programów 
Zdrowia Komórkowego składanych przez Klientów, Konsultantów i terapeutów (członków HPCM),  których 
wprowadziłeś.

Ko
nsu

ltant

+

Nowa osoba!

10 %

Krok 3



Dr. Rath Health Programs B.V. 

Przegląd zasad działalności Koalicji dr Ratha w obronie Zdrowia - obowiązujące od 01.03.2019 r.

3

Powyższa grafika przedstawia przegląd procentowej kalkulacji 
honorarium. Więcej szczegółów na ten temat możesz znaleźć w 
zasadach działalności naszej Koalicji.

b.  Możliwości zarobkowe: W ramach działalności w Koalicji dr 
Ratha w obronie Zdrowia możesz miesięczne otrzymać hono-
rarium do łącznej kwoty 10 000 Euro. Ma to na celu umożliwić  
szczególnie zaangażowanym Konsultantom zbudowanie silnego zaplecza finansowego  
w obszarze naturalnego zdrowia. 

III. Co należy zrobić, aby uzyskać status Konsultanta?     

Członkostwo w Koalicji dr Ratha w obronie Zdrowia wiąże się z licznymi korzyściami i 
możliwościami, które służą własnemu zdrowiu i oferują perspektywę atrakcyjnych dodatkowych 
dochodów. Członkostwo pociąga za sobą również odpowiedzialność za zapewnienie, aby nasz 
system doradztwa i wypłat honorariów był kontynuowany długoterminowo i był chroniony przed 
nadużyciami 

a.  Regulacja aktywności konta:   
Zakładamy, że Konsultanci Koalicji są jednocześnie użytkownikami 
Programów Zdrowia Komórkowego dr Ratha, co jest podstawowym 
warunkiem generowania honorariów konsultacyjnych. Zatem, aby 
zachować prawo do pobierania wynagrodzenia, należy składać 
comiesięczne zamówienie na produkty o wartości przynajmniej 
jednego programu podstawowego Vitacor Plus™ . 

b.  Dowód aktywności:    
Dodatkowo, aby zachować status Aktywnego Konsultanta, a 
tym samym być uprawnionym do wypłaty honorariów, należy w 
przeciągu roku kalendarzowego pozyskać co najmniej  
jednego nowego Klienta dla naszej Koalicji.  
 
Jeśli, jako Konsultantowi, nie uda Ci się pozyskać w 
ciągu roku nowego klienta, to powracasz z powrotem 
na pozycję Kandydata na Konsultanta. Zniesione 
zostają w tym przypadku korzyści przysługujące 
Konsultantom (np. 10 % zniżka na własne 
zamówienia; możliwość zarabiania). Jeśli nowy Klient 
zostanie zwerbowany nieco później, to zostaje Ci 
przywrócony utracony status Aktywnego Konsultanta  
z upoważnieniem do otrzymywania honorarium.

c.  Wyjątek w przypadku „Honorowego członkostwa”:  
Wielu z naszych „długoletnich Konsultantów“ wyświadczyło wybitne zasługi dla pracy Koalicji, 
dlatego też korzystają oni z przywileju zwolnienia z obowiązku corocznego pozyskiwania nowego 
Klienta. Wyjątek ten dotyczy Konsultantów, którzy są członkami Koalicji dr Ratha w obronie Zdrowia 
od co najmniej 10 lat i którzy osiągnęli wiek co najmniej 65 lat.  
 
tym gestem chcielibyśmy wyrazić nasze podziękowanie i uznanie dla tych wszystkich honorowych 
członków za ich wieloletnie zaangażowanie.
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IV. Co mogę zrobić, jeśli chcę przejść na emeryturę? 

obecne stanowisko w strukturze może być przeniesione na członka rodziny lub partnera życiowego. Chcemy w 
ten sposób zapewnić ciągłość, aby nie doszło do utraty niekiedy rozległej wiedzy na temat zdrowia, którą zgromad-
zili długoletni Konsultanci, ale aby ich praca mogła nadal przynosić owoce dla przyszłych pokoleń. W ten sposób 
zapewniamy również bezpieczeństwo dalszego rozwoju naszej Koalicji w obronie Zdrowia.  

a.  Następca bez statusu Konsultanta:   
Jeżeli dana osoba w momencie wyznacze-
nia jej na następcę nie ma statusu Konsul-
tanta, to wówczas należy przedstawić – co 
zresztą zrozumiałe - dowody wspólnych 
aktywnych działań konsultacyjnych obydwu 
osób.  

b.  Następca posiadający status Konsultanta:   
Następca, który jest już Konsultantem i 
posiada  swój własny numer, przejmuje 
również stanowisko swojego poprzednika. 
oprócz własnego stanowiska i numeru 
Konsultanta, z przyczyn technicznych 
systemu, kontynuować będzie pracę pod 
dwoma numerami. 

Nasze materiały informacyjne pomogą Ci szczegółowo zapoznać się z Medycyną Komórkową i naszymi produk-
tami oraz pogłębić swoją wiedzę. szybko zdasz sobie sprawę, jak wszechstronne są nasze produkty zdrowotne. 
Prawdopodobnie wtedy również będziesz wiedział, do ilu osób w twoim najbliższym otoczeniu możesz się zwrócić 
i im pomóc!

Cieszymy się na współpracę. 

twój zespół Koalicji dr Ratha w obronie Zdrowia

Kompletne Zasady działalności  Konsultantów Koalicji dr Ratha w obronie Zdrowia (stan na dzień 1 marca 2019 r.) są dostępne online pod adresem  

https://shop.dr-rath.com/pl-pl/pobierz. Można je też tam pobrać jako plik PDF.


