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Informator przeznaczony dla słuchaczy rozpoczynających naukę 
w Szkole Zen Reiki w Polsce na kierunku 

dyplomowany naturoterapeuta – naturopata (kod zawodu 323009). 
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Pracę placówki określają Statut oraz Regulaminy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje oraz 

wyjaśnienie poruszonych w tym informatorze kwestii, zapraszamy do bezpośredniego 
kontaktu z sekretariatem.  
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Nauka w Szkole Zen Reiki w Polsce 
 
P: Jak wygląda nauka w szkole na kierunku dyplomowany naturoterapeuta – naturopata 
(NAT) w systemie samokształcenia kierowanego? 
O: Nauka w szkole prowadzona jest w tzw. systemie samokształcenia kierowanego. Oznacza 
to, że duża część nauki to samodzielne studiowanie materiałów w tym lekcji wideo, publikacji 
oraz bibliografii udostępnianej lub polecanej przez nauczyciela. Integralną częścią nauki są 
wykłady online – na żywo, prowadzone przez nauczyciela za pośrednictwem systemu 
telekonferencji. Wykłady odbywają się w weekendy, średnio dwa razy w miesiącu w godzinach 
późno popołudniowych. Przewidziane są także zajęcia z tzw. specjalizacji. Zajęcia te odbywają 
się online – na żywo późnym popołudniem w wybrane wtorki i/lub środy miesiąca i są to zajęcia 
dobrowolne nieobowiązkowe.  
 
P: Czy nauka w szkole podzielona jest na jakieś semestry? 
O: Nie. W szkole nie ma podziału na semestry. Nauka prowadzona jest zgodnie  
z harmonogramem zajęć dla konkretnej grupy. 
 
P: Czy nauka w szkole odbywa się także w okresie wakacyjnym? 
O: Tak. W okresie wakacyjnym również odbywają się zajęcia. W lipcu zajęcia odbywają się 
tylko raz, w pierwszy weekend miesiąca a w sierpniu, w ostatni weekend miesiąca. W okresie 
lipiec – sierpień nie są prowadzone zajęcia dodatkowe, konsultacje oraz zajęcia ze specjalizacji, 
chyba że jest dyrekcja postanowiła inaczej i jest to spowodowane potrzebą naszych słuchaczy.  
 
P: Czym są zajęcia dodatkowe tzw. zajęcia ze specjalizacji i czy są one obowiązkowe? 
O: Zajęcia dodatkowe to spotkania online z nauczycielem i/lub instruktorem w celu omówienia 
bardziej szczegółowo danego zagadnienia. Prowadzone przez szkołę zajęcia dodatkowe nie są 
zajęciami obowiązkowymi, są w pełni dobrowolne. 
 
P: Co daje mi uczestniczenie w zajęciach dodatkowych tzw. zajęciach ze specjalizacji? 
O: Słuchacz, który uczestniczy w zajęciach dodatkowych nabywa dodatkowe kompetencje  
z omawianego przedmiotu oraz po przystąpieniu do egzaminu otrzymuje dodatkowo 
zaświadczenie potwierdzające ukończenie modułu kształcenia i nabycie nowych kompetencji 
zawodowych, o ile dla konkretnego modułu przewidziano dodatkową weryfikację wiedzy  
w formie egzaminu. 
 
P: Czym są konsultacje i czy są obowiązkowe? 
O: Konsultacje nie są obowiązkowe i prowadzone są w formie telefonicznej lub wideo przez 
ZOOM w wybrane dni tygodnia, z wyjątkiem miesięcy lipiec i sierpień. W czasie trwania 
konsultacji można zatelefonować do swojego opiekuna i odbyć z nim rozmowę konsultacyjną 
na interesujący temat. 
 
P: Ile godzin konsultacji mi przysługuje? 
O: Nie ma limitu konsultacji dla jednego słuchacza. Każdy słuchacz sam decyduje, kiedy i ile 
potrzebuje konsultacji. 
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P: Czy podczas konsultacji jest sprawdzana i rejestrowana obecność? 
O: Nie. Podczas konsultacji nie jest notowana obecność. 

Zajęcia dodatkowe ze specjalizacji 
 
P: Czym są specjalizacje w szkole? 
O: Specjalizacje to zajęcia dodatkowe poszerzające wiedzę z wąskiego przedmiotu 
wchodzącego w skład nauk o terapiach naturalnych. W chwili obecnej szkoła prowadzi 
specjalizacje z (1) – ziołolecznictwa (uczestnik otrzymuje kompetencje zawodowe jako zielarz-
fitoterapeuta kod zawodu: 323012), (2) – tradycyjnej medycyny chińskiej,  
(3) – tradycyjnego feng shui, (4) – hipnozy. Przedmioty zajęć specjalizacyjnych mogą ulec 
zmianie. 
 
P: Czy specjalizacja w szkole jest obowiązkowa? 
O: Nie. Słuchacz nie musi uczestniczyć w zajęciach ze specjalizacji, aby ukończyć szkołę  
i otrzymać zaświadczenie oraz dyplom jej ukończenia. 
 
P: Czy mogę uczestniczyć w zajęciach z kilku specjalizacji? 
O: Tak. Słuchacz może uczestniczyć w maksymalnie 3 wybranych przez siebie zajęciach ze 
specjalizacji i przystępować do wszystkich dodatkowych egzaminów organizowanych przez 
szkołę. 
 
P: W jakie dni i jakie godziny odbywają się zajęcia ze specjalizacji? 
O: Zajęcia ze specjalizacji odbywają się w wybrane wtorki lub środy każdego miesiąca  
z wyjątkiem miesięcy lipiec i sierpień – chyba, że ustalono inaczej. Zajęcia prowadzone są 
późnym popołudniem po 17:00 w wymiarze od 2 do 4 godzin zegarowych. 
 
P: Co daje mi uczestniczenie w zajęciach ze specjalizacji? 
O: Uczestniczenie w zajęciach ze specjalizacji daje dodatkowe kompetencje zawodowe 
potwierdzone wystawionym przez szkołę zaświadczeniu.  
 
P: Czy uczestniczenie w zajęciach dodatkowych ze specjalizacji jest płatne? 
O: Uczestniczenie w zajęciach ze specjalizacji wiąże się z symboliczną opłatą za każdy  
z kierunków w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za jeden miesiąc. Cały moduł jednej 
specjalizacji trwa 12 miesięcy. Opłata za naukę wnoszona jest z góry za cały 12 miesięczny 
okres zajęć. 
 
P: Czy aby ukończyć zajęcia dodatkowe ze specjalizacji muszę być obecny na wszystkich 
zajęciach? 
O: Nie. Aby otrzymać dopuszczenie do egzaminu końcowego ze specjalizacji należy wykazać 
się minimum 80% frekwencją na zajęciach dodatkowych z konkretnego przedmiotu. 
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Prace lub zadania domowe 
 
P: Czy prace domowe lub zadania domowe zlecane przez nauczyciela podczas trwania 
zajęć są obowiązkowe? 
O: Nie. Wszystkie prace lub zadania domowe zlecane przez nauczyciela nie są obowiązkowe. 
Słuchacz nie jest zobowiązany do przygotowania oraz przesyłania pracy lub zadania domowego 
nauczycielowi do oceny. Przygotowanie i oddanie pracy lub zadania domowego jest 
dobrowolne, chyba że nauczyciel zaznaczył, że wykonanie zadania domowego jest 
obowiązkowe. 
 
P: Czy są jakieś standardy, których należy przestrzegać w pisaniu i dostarczaniu pracy 
lub zadania domowego nauczycielowi? 
O: Tak. Każda praca lub zadanie domowe powinno zostać przesłane nauczycielowi w formie 
elektronicznej. Niedopuszczalne są prace wysyłane w formie PDF lub jako format zdjęcia np. 
JPG lub PNG chyba, że zostanie to wcześniej ustalone z nauczycielem. Prace i zadania domowe 
należy wysłać za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Niedopuszczalne jest wysyłanie 
prac na adres e-mail nauczyciela. 
 
P: Czy mogę prace lub zadania domowe wysyłać ze swojego prywatnego adresu e-mail? 
O: Nie. Do kontaktu ze szkołą służy przydzielony słuchaczowi adres e-mail (przykład: 
x.nazwisko@zenreiki.edu.pl). Adres szkolnej skrzynki e-mail dostępny jest pod tym adresem: 
https://outlook.office.com/mail/inbox. WAŻNE! Prace domowe należy wysyłać za 
pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, nie e-mailem. 

Frekwencja na zajęciach 
 
P: Czy w szkole sprawdzana jest obecność na zajęciach? 
O: Tak. W szkole prowadzony jest dziennik zajęć, w którym notowana jest obecność każdego 
ze słuchaczy. 
 
P: Czy aby ukończyć szkołę muszę być obecny na wszystkich zajęciach? 
O: Nie. Aby otrzymać dopuszczenie do egzaminu dodatkowego lub egzaminu końcowego 
należy wykazać się minimum 50% frekwencją na zajęciach.  
 

Prace zaliczeniowe 
 
P: Czy aby ukończyć szkołę muszę podejmować się jakiś specjalnych zadań dodatkowych 
czy wystarczy być po prostu obecnym na prowadzonych przez szkołę zajęciach? 
O: Aby ukończyć szkołę i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego, każdy słuchacz 
zobowiązany jest posiadać odpowiednią frekwencję na zajęciach oraz oddać prace zaliczeniowe 
w terminie minimum 60 dni przed końcem nauki w szkole. Oddawanie prac powinno 
następować zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szkołę. 
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P: Ile prac zaliczeniowych muszę oddać? 
O: Ilość wymaganych prac zaliczeniowych które należy oddać oraz ich formę i zasady oddania 
omawia dokument: Prace zaliczeniowe - NAT, który znajduje się w dokumentach 
organizacyjnych na stronie www po zalogowaniu się. 
 
P: Czym jest praca zaliczeniowa? 
O: Praca zaliczeniowa to praca pisemna lub audiowizualna, w której słuchacz dzieli się swoimi 
własnymi przemyśleniami i wnioskami po dogłębnym zapoznaniu się z konkretnym 
przedmiotem lub tematem omawianym podczas nauki w szkole. 
 
P: Na jaki temat mogę pisać prace zaliczeniowe? 
O: Temat pracy nie jest z góry ustalony. Słuchacz sam podejmuje decyzje na jaki temat będzie 
pisał swoje prace. Przy wyborze pracy ważne jest to, aby temat związany był z terapiami 
naturalnymi. Zakres prac kontrolnych / zaliczeniowych dla słuchaczy omawia dokument: Prace 
zaliczeniowe - NAT, który znajduje się w dokumentach organizacyjnych na stronie www po 
zalogowaniu się. 
 
P: Czy są jakieś specjalne wytyczne jak np. format pracy, czcionka itp. podczas 
przygotowywania i wysyłania pracy zaliczeniowej? 
O: Są pewne zasady i zalecenia których należy przestrzegać. (1) – w nagłówku pracy powinien 
znajdować się podpis (imię i nazwisko) oraz oznaczenie grupy, do której jest przydzielony 
słuchacz. (2) – praca powinna być napisana i przesłana do kontroli w formie pliku 
edytowalnego w aplikacji Word (Szkoła udostępnia bezpłatnie narzędzie jakim jest edytor 
tekstu Word wszystkim słuchaczom). (3) – praca powinna być przesłana poprzez 
udostępnioną słuchaczowi aplikację. (4) – praca powinna mieć charakter popularnonaukowy. 
(5) – praca powinna posiadać konkretny temat. Niedopuszczalne są prace zaliczeniowe 
omawiające ogólnie dany przedmiot. (6) - praca powinna posiadać bibliografię. Bibliografia 
powinna być precyzyjnie określona – wskazany rozdział pracy na który się powołujemy oraz 
przedział stron np.: Piotr Dacjusz Górski, Filozofia Życia Duchowego 2016, str. 37 – 39.  
(7) – praca powinna posiadać stopkę z adnotacją: „oświadczam, że przedłożona praca jest 
mojego autorstwa. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojej pracy w dziennikach 
Szkoły Zen Reiki w Polsce oraz Polskim Magazynie Reiki w formie papierowej i elektronicznej”. 
Więcej informacji można zaleźć w dokumencie: Prace zaliczeniowe - NAT, który znajduje się 
w dokumentach organizacyjnych na stronie www po zalogowaniu się. Przesłana praca 
zaliczeniowa powinna być zgodna z Szablonem prac zaliczeniowych (szablon dostępny na 
stronie www szkoły). 
 
P: Czy prace zaliczeniowe są poddawane jakiejś weryfikacji w systemach 
antyplagiatowych? 
O: Tak. Wszystkie prace poddawane są automatycznej weryfikacji w systemie 
antyplagiatowym szkoły. Jeżeli praca nie przejdzie pozytywnie weryfikacji, nie może zostać 
pozytywnie oceniona. Dopuszczalny stosunek cytowania (cytowanie poparte bibliografią) do 
całej treści pracy wynosi 20/80. 
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P: Czy przed napisaniem i oddaniem pracy muszę przesyłać jej temat oraz plan do 
akceptacji swojemu nauczycielowi? 
O: Nie. Nie ma takiego wymogu. Można jednak konsultować temat pracy oraz jej ogólny plan 
z nauczycielem, szczególnie gdy słuchacz chce wszystkie prace zaliczeniowe pisać w ramach 
jednego przedmiotu np. z arteterapii. 
 
P: Jak przesłać pracę zaliczeniową do oceny? 
O: Pracę zaliczeniową należy wysłać za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 
Szczegółowa instrukcja jak to zrobić dostępna jest na stronie grupy w folderze „dokumenty 
organizacyjne”. 

Egzaminy dodatkowe 
 
P: W szkole można przystąpić do dodatkowych egzaminów w trakcie trwania nauki.  
Na czym to dokładniej polega? 
O: Szkoła daje możliwość przystąpienia do bezpłatnych egzaminów przez które nasi słuchacze 
uzyskują lub uzupełniają swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe w terapiach 
naturalnych. Słuchacz sam decyduje czy chce przystąpić do takiego dodatkowego egzaminu 
zgłaszając się za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj: 
https://zenreiki.szkola.pl/egzamin-dodatkowy-zgloszenie/. Egzaminy dodatkowe nie są 
obowiązkowe i nie są wymagane do ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu 
końcowego. 
 
P: Co daje mi przystąpienie do takiego egzaminu dodatkowego? 
O: Przystępując do egzaminu dodatkowego słuchacz może zweryfikować swoją wiedzę  
z danego przedmiotu. Jeżeli pozytywnie zaliczy egzamin, szkoła wystawi słuchaczowi 
dodatkowo zaświadczenie ukończenia konkretnego modułu kształcenia. 
 
P: Z jakich przedmiotów można przystąpić do bezpłatnych i dodatkowych egzaminów? 
O:  W chwili obecnej można przystąpić do egzaminów dodatkowych z takich przedmiotów jak: 
(1) coaching – indywidualny trener; (2) ziołolecznictwo w terapiach naturalnych;  
(3) towaroznawstwo zielarskie; (4) aromaterapia w terapiach naturalnych; (5) homeopatia w 
terapiach naturalnych; (6) doradca dietetyczny; (7) instruktor pierwszej pomocy 
przedmedycznej; (8) kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów terapii naturalnych 
oraz komplementarnych; (9) hortiterapia; (10) mindfulness – trening uważności;  
(11) stres – psychologia zdrowia; (12) zielarz – fitoterapeuta; (13) tradycyjna medycyna 
chińska; (14) hipnoza; (15) młodszy konsultant feng shui; (16) biomasażysta. 
 
P: Czy aby zdać egzamin w szkole wystarczy posiadać wiedzę zdobytą podczas zajęć, czy 
należy rozszerzyć ją o dodatkowe materiały i opracowania? 
O: Większość pytań egzaminacyjnych układanych jest w oparciu o informacje omawiane 
podczas trwania zajęć (wykładów online oraz zajęć dodatkowych). Niektóre pytania mogą 
jednak wymagać znajomości literatury (bibliografii) polecanej przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia na poziomie podstawowym. 
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P: Nie mogłem przystąpić do egzaminu w zaplanowanym przez szkołę terminie. Czy będę 
mógł przystąpić do tego egzaminu w innym terminie? 
O: Jeżeli słuchacz nie przystąpił do egzaminu w pierwszym terminie lub nie uzyskał wyniku 
minimum 80% prawidłowych odpowiedzi, może przystąpić do egzaminu w sesji 
uzupełniającej. Sesja ta odbywa się w ostatnim miesiącu nauki, przed egzaminem końcowym. 
W trakcie sesji uzupełniającej można przystąpić do kilku różnych egzaminów. Sesja 
uzupełniająca nie dotyczy egzaminów z zajęć fakultatywnych w ramach tzw. specjalizacji. 
 
P: Czy za egzaminy w sesji uzupełniającej szkoła pobiera dodatkowe opłaty? 
O: Nie. Zgodnie z naszą deklaracją / gwarancją daną słuchaczowi, sesje egzaminacyjne w 
pierwszym terminie oraz sesje uzupełniające są całkowicie bezpłatne dla słuchaczy regularnie 
i bez opóźnień opłacających czesne za naukę. 
 
P: W jakim terminie otrzymam zaświadczenia o zdaniu egzaminów dodatkowych? 
O: Wszystkie dokumenty wysyłane są na koniec nauki, po jej pozytywnym zakończeniu jako 
kompletny pakiet dokumentów ukończenia szkoły. Nie ma możliwości otrzymania 
dokumentów przed pozytywnym ukończeniem nauki w szkole. 
 
P: Czy każdy może przystąpić do egzaminu dodatkowego? 
O: Tak. Każdy słuchacz naszej szkoły na kierunku terapie naturalne i komplementarne może 
przystąpić do egzaminu dodatkowego. Jedynym warunkiem jest brak zaległości oraz opóźnień 
w opłacaniu czesnego jak również wysłanie zgłoszenia o chęci przystąpienia do egzaminu. 

Informacja o wynikach egzaminu, ocenach oraz 
frekwencji 
 
P: W jaki sposób mogę uzyskać informację o ocenie z egzaminu dodatkowego 
przeprowadzonego przez szkołę? 
O: Po zakończeniu egzaminu, w terminie do 4 tygodni nauczyciel prowadzący lub sekretariat 
wysyła do słuchaczy ogólną, zbiorczą informację z wynikami egzaminu. Termin w jakim 
zostaną opublikowane wyniki egzaminu może ulec wydłużeniu, jeżeli egzamin posiada dużą 
ilość pytań typu otwartego. 
 
P: Nie otrzymałem informacji szczegółowej o przebiegu mojego egzaminu. Otrzymałem 
tylko ogólną wiadomość e-mailu od nauczyciela/sekretariatu. Jak mogę dowiedzieć się 
więcej o przebiegu mojego egzaminu oraz o ocenie jaką otrzymałem? 
O: Słuchacz może umówić się na wideo konsultację przez ZOOM w celu omówienia egzaminu 
i uzyskania szczegółowych informacji. Szkoła oraz nauczyciele nie omawiają i nie prowadzą 
konsultacji nt. wyników egzaminu drogą e-mail a jedynie drogą wideo konsultacji lub osobiście 
w biurze Szkoły Zen Reiki w Polsce w Katowicach. 
 
P: Chcę przeanalizować swój egzamin, jak mogę tego dokonać? 
O: Każdy słuchacz ma prawo do przeanalizowania swojej pracy w rozmowie wideo przez 
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ZOOM lub konsultacji z dyrektorem w Katowicach. Jeżeli słuchacz chce przeanalizować swój 
egzamin osobiście w biurze szkoły, powinien umówić się na konkretny termin składając prośbę 
o konsultację do sekretariatu telefonicznie lub poprzez e-mail. 
 

Praktyki zawodowe w szkole 
 
P: Czy w szkole prowadzone są praktyki zawodowe? 
O: Tak. Aby ukończyć szkołę i zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego słuchacz musi 
odbyć praktykę zawodową. 
 
P: Jak wygląda taka praktyka zawodowa? 
O: Praktykę zawodową słuchacz odbywa w swoim miejscu zamieszkania. Praktyka polega na 
wykorzystaniu zdobytej i utrwalonej wiedzy na samym sobie, swojej rodzinie, przyjaciołach. 
Jeżeli ma zaprzyjaźniony gabinet terapii naturalnych może poprosić o praktyki w tym 
gabinecie. 
 
P: W jaki sposób muszę udokumentować dla szkoły odbycie praktyk zawodowych? 
O: Praktyki zawodowe dokumentujemy w specjalnym dzienniku praktyk. W dzienniku tym 
opisujemy co wykonaliśmy w poszczególny dzień, w którym odbywała się praktyka. Praktyki 
trwają jeden miesiąc w wymiarze 56 godzin i są prowadzone po minimum 12 miesiącach nauki. 
 
P: Czy praktyki mogę odbyć w dowolnym czasie? 
O: praktyki należy odbyć w ogłoszonym przez szkołę terminie. Praktyki przeprowadzone w 
innym terminie niż ten ogłoszony przez szkołę nie będą zaliczone. 

Zajęcia dodatkowe i praktyki stacjonarne 
 
P: Czym są zajęcia dodatkowe w Katowicach? 
O: Zajęcia dodatkowe w Katowicach to kilkudniowe spotkanie poświęcone teorii i praktyce w 
terapiach naturalnych. Obecnie proponujemy zajęcia z: (1) biomasażu, których celem jest 
omówienie oraz przećwiczenie technik masażu i biomasażu, (2) zajęcia z gabinetu terapii 
naturalnych, których celem jest zapoznanie z wybranymi urządzeniami i metodami pracy w 
gabinecie naturopaty oraz (3) warsztaty arteterapii, których celem jest omówienie oraz 
przećwiczenie technik arteterapii do wykorzystania w gabinecie naturoterapeuty. Zajęcia te 
odbywają się przez cały rok po zebraniu grupy. Oferta zajęć dodatkowych stacjonarnych w 
Katowicach jest regularnie poszerzana. 
 
P: Mieszkam za granicą Polski, czy muszę przyjeżdżać na zajęcia dodatkowe, aby 
ukończyć szkołę? 
O: Nie. Zajęcia te są dobrowolne i nie trzeba w nich uczestniczyć. 
 
P: Czy za zajęcia dodatkowe w Katowicach jest pobierana dodatkowa opłata? 
O: Tak. Za zajęcia dodatkowe stacjonarne w Katowicach pobierana jest symboliczna opłata. 
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Wysokość opłaty uzależniona jest od długości trwania zajęć oraz nakładu finansowego na 
energię, materiały do ćwiczeń i warsztatów. 
 
P: Czy szkoła zapewnia bazę noclegową podczas trwania zajęć w Katowicach? 
O: Nie. Nocleg oraz wyżywienie należy zapewnić sobie we własnym zakresie. 
 

Warunek ukończenia szkoły 
 
P: Jaki jest warunek ukończenia Szkoły Zen Reiki w Polsce? 
O: Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie oraz pozytywne zdanie egzaminu 
końcowego. Szczegółowe omówienie egzaminu dodatkowego w tym warunki jakie trzeba 
spełnić, aby zostać do niego dopuszczonym znajdują się w rozdziale: Egzamin końcowy. 

Egzamin końcowy 
 
P: Jak wygląda egzamin końcowy w szkole? 
O: Każdy nasz słuchacz może wybrać jeden z trzech proponowanych wariantów egzaminu 
końcowego. Wariant 1 – egzamin pisemny składający się ze100 pytań. Czas na rozwiązanie i 
przesłanie egzaminu w formie elektronicznej to 3 godziny lekcyjne. Wariant 2 – egzamin ustny 
składający się z trzech pytań otwartych. Słuchacz losuje pytania spośród 50 zestawów pytań i 
udziela odpowiedzi w obecności minimum dwóch nauczycieli. Egzamin ustny może zostać 
przeprowadzony w formie wideo rozmowy lub osobiście w sekretariacie szkoły w Katowicach. 
Wariant 3 – napisanie pracy dyplomowej oraz złożenie jej dyrektorowi. Po złożeniu pracy 
odbywa się konferencja wideo lub spotkanie w sekretariacie szkoły w Katowicach podczas 
którego słuchacz broni swojej pracy. Podczas obrony komisja egzaminacyjna może zadawać 
pytania i oprosić o wyjaśnienie poruszonych w pracy wątków. Zadawane pytania dotyczą 
tematu pracy oraz całego materiału omawianego na zajęciach. 
 
P: Jakie muszę spełnić warunki, aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego? 
O: Aby zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego należy: (1) – mieć minimum 50% 
frekwencje na zajęciach, (2) – oddać wszystkie prace zaliczeniowe i otrzymać oceną 
pozytywną, (3) – oddać do szkoły dziennik praktyk z odbytych praktyk zawodowych wraz z 
załącznikami, (4) - nie mieć zaległości w opłacie czesnego za naukę. 
 
P: Kiedy muszę zadeklarować jaką formę egzaminu końcowego wybieram? 
O: Sekretariat szkoły wysyła wiadomość z prośbą o złożenie takiej deklaracji. Najczęściej jest 
to około 5 miesięcy przed planowanym terminem egzaminu. 
 
P: Czy szkoła przewiduje egzamin końcowy próbny lub zerowy? 
O: Tak. Szkoła przed wyznaczeniem egzaminu ostatecznego proponuje możliwość 
przystąpienia do egzaminu zerowego. 
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P: Czy jest możliwość poprawiania egzaminu końcowego, jeżeli nie uzyska się 
odpowiedniej ilości punktów w pierwszym terminie? 
O: Tak. Jeżeli egzamin nie zostanie zaliczony w pierwszym terminie, dyrektor ogłasza drugi 
termin egzaminu w sesji poprawkowej. 
 
P: Czy za egzamin poprawkowy szkoła pobiera jakieś dodatkowe opłaty? 
O: Nie. Szkoła nie pobiera żadnych dodatkowych opłat od słuchacza, który przystępuje do 
egzaminu poprawkowego. 
 

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych 
 
P: W jaki sposób nawiązuję ze szkołą umowę o świadczenie usług edukacyjnych? 
O: Aby zostać słuchaczem szkoły należy wysłać do szkoły formularz zgłoszeniowy. Po 
otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, szkoła odsyła kopię wysłanego zgłoszenia (na podany 
w zgłoszeniu adres e-mail) wraz z treścią umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz 
dodatkowymi informacjami.  W mailu znajduje się również prośba o dokonanie wpłaty 
wpisowego. Zgodnie z zapisami umowy, wpłata wpisowego na rachunek bankowy szkoły jest 
jednoznaczna z akceptacją i podpisaniem przez kandydata umowy o świadczenie usług 
edukacyjnych. Od tego momentu kandydat staje się słuchaczem Szkoły Zen Reiki w Polsce i 
zostaje wpisany do Księgi Uczniów. 
 
P: Wysłałem zgłoszenie, ale nie otrzymałem żadnego e-maila z potwierdzeniem. Co mam 
zrobić? 
O: Po wysłaniu zgłoszenia, w ciągu maksymalnie kilkunastu minut szkoła odsyła kopię 
wysłanego zgłoszenia (na podany w zgłoszeniu adres e-mail) wraz z treścią umowy o 
świadczenie usług edukacyjnych oraz dodatkowymi informacjami m.in. prośba o dokonanie 
wpłaty wpisowego. Jeżeli nie widzisz od nas wiadomości z potwierdzeniem sprawdź skrzynkę 
SPAM czy nie znajduje się tam nasza wiadomość.  Zdarza się, że maile generowane 
automatycznie zamiast do skrzynki pocztowej, trafiają do skrzynki SPAM. 
 
P: Czy przysługuje mi prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość? 
O: Tak. W terminie 14 dni od zawarcia umowy (wpłaty wpisowego), kandydat może odstąpić 
od zawartej umowy bez podawania przyczyny. W tym celu należy przesłać do szkoły pisemne 
odstąpienie od zawartej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone drogą e-mail 
lub listownie. 
 
P: Czy mogę w trakcie nauki zrezygnować ze szkoły? 
O: Tak. Zgodnie z zawartą ze szkołą umową o świadczenie usług edukacyjnych nasz słuchacz 
może w każdej chwili zrezygnować z dalszej nauki w szkole. W tym celu należy wysłać do 
szkoły (drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl) wiadomość o rezygnacji – 
wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie umowy musi być pisemne. Okres wypowiedzenia 
umowy wynosi 1 miesiąc, chyba że w umowie ustalono inaczej. 
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P: Przestałem opłacać czesne za naukę w szkole, czy to wystarczy abym został skreślony 
z listy słuchaczy szkoły? 
O: Nie. Brak opłaty czesnego nie jest traktowane jako rezygnacja z nauki w szkole. Skreślenie 
z listy słuchaczy szkoły może nastąpić na wniosek słuchacza – wypowiedzenie umowy lub 
decyzją dyrektora. Skreślenie z listy może nastąpić decyzją dyrektora, gdy słuchacz zalega z 
opłatą za czesne minimum 4 miesiące i nie reaguje na wiadomości ze szkoły z prośbą o 
uregulowanie zaległości w opłatach czesnego.  
 
P: Co się stanie, jeżeli przestanę uczestniczyć w zajęciach, jak również opłacać czesne, 
a nie powiadomię szkoły o tym fakcie pisemnie (e-mail)? 
O: Taka osoba nadal jest słuchaczem szkoły. Jeżeli słuchacz nie będzie opłacał czesnego, nie 
będzie uczestniczył w zajęciach oraz nie będzie kontaktował się ze szkołą przez okres dłuższy 
niż 4 miesiące, dyrektor szkoły rozwiązuje Umowę o świadczenie usług edukacyjnych  
i skreśla słuchacza z listy oraz wprowadza odpowiednie adnotacje w Księdze Uczniów. 
Skreślenie słuchacza nie zwalnia go z obowiązku uregulowania zaległego czesnego. 
 

Zniżki dla słuchaczy i absolwentów szkoły 

 
P: Czy są przewidziane jakieś zniżki dla słuchaczy lub absolwentów szkoły na kursy  
i dodatkowe kierunki w szkole? 
O: Tak. Są prowadzone różne dodatkowe kursy, na których przygotowana jest specjalna zniżka 
dla naszych słuchaczy i absolwentów. Szczegóły dotyczące zniżek znajdują się  
w kalendarzu kursów i szkoleń: https://zenreiki.szkola.pl/kalendarz-kursow-i-szkolen/. 
O szczegóły dotyczące zniżek na konkretnych kierunkach należy każdorazowo pytać  
w sekretariacie szkoły. 

Opłata czesnego 
 
P: W jakim terminie należy opłacać czesne za naukę w szkole? 
O: Czesne za naukę należy wpłacać na rachunek bankowy szkoły w terminie do 5 dnia każdego 
miesiąca nauki z góry. 
 
P: Co się stanie, jeżeli zalegam w opłatach czesnego za naukę? 
O: Jeżeli słuchacz zalega w opłacie czesnego za naukę minimum 4 miesiące, szkoła może 
wysłać do słuchacza informację z prośbą o uregulowanie zaległego czesnego. Jeżeli mimo 
prośby słuchacz nie dokona płatności, dyrektor może wypowiedzieć Umowę o świadczenie 
usług edukacyjnych i skreślić słuchacza z listy uczniów. Skreślenie z listy uczniów nie 
powoduje umorzenia zaległości w opłacie czesnego. 
 
P: Czy opłacając czesne za naukę mogę otrzymać rachunek? 
O: Tak. Organ prowadzący może wystawić osobie fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą lub firmie dokument księgowy - fakturę. Aby otrzymać fakturę za opłacone 
czesne, należy w tytule przelewu oprócz wymaganych danych obowiązkowo podać słowo 
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FAKTURA oraz wysłać dane potrzebne do wystawienia faktury, zgodnie ze wzorem, na adres 
poczty elektronicznej: sekretariat@zenreiki.edu.pl.  

Dokumenty wystawiane przez szkołę 
 
P: Jakie szkoła wystawia dokumenty w trakcie i po ukończeniu nauki? 
O: Szkoła Zen Reiki w Polsce jest placówką oświatową. Oznacza to, że podlega ustawie - 
Prawo oświatowe oraz rozporządzeniom Ministra Edukacji i Nauki. Wszystkie dokumenty oraz 
zaświadczenia potwierdzające ukończenie nauki w szkole wystawiamy zgodnie z zapisami i 
wymogami znajdującymi się w rozporządzeniach Ministra Edukacji i Nauki. Ponadto niektóre 
wystawiane przez nas dokumenty są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 
P: Czy na dokumentach ukończenia Szkoły jest wykaz przedmiotów  
i otrzymane z tych przedmiotów oceny? 
O: Na dyplomie ukończenia szkoły znajduje się wykaz przedmiotów wraz z ilością godzin 
wykładów i ćwiczeń. Natomiast na wydawanych przez szkołę zaświadczeniach nie ma 
informacji o otrzymanej ocenie. 

Podstawowe informacja 
o zawodzie Naturopata (323009)*) 

 
P: Kim jest naturopata? 
O: Naturopata to osoba, która dokonuje oceny terapeutycznej, wybiera i stosuje techniki 
przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania organizmu, jakości życia lub wspiera osoby z 
różnymi potrzebami natury fizycznej, emocjonalnej lub duchowej. Propaguje zdrowy styl 
życia. 
 
P: Czy kończąc Szkołę Zen Reiki w Polsce mogę od razu wykonywać zawód naturopata? 
O: Tak. Kończąc Szkołę Zen Reiki w Polsce nasi absolwenci mogą od razu podjąć się 
wykonywania zawodu naturopata zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 
 
P: Słyszałem, że aby wykonywać oficjalnie zawód naturopata trzeba zdać egzamin  
w Izbie Rzemieślniczej. Czy jest to prawda? 
O: Nie ma obowiązku zdawania egzaminów potwierdzających kompetencje dla zawodu 
naturopata. Zgodnie z obowiązującym prawem, zawód naturopata jest zawodem „rynkowym” 
– działalność w tym zawodzie można wykonywać na zasadach ogólnych, określonych  
w ustawie - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.). 
 
P: Czy po ukończeniu szkoły jestem przygotowany do wykonywania zawodu naturopata? 
O: Po ukończeniu nauki w Szkole Zen Reiki w Polsce nasi absolwenci są przygotowani do 
wykonywania zawodu naturopata (323009) i posiadają niezbędne, ogólne kompetencje w tym 
zawodzie, które są potwierdzone uzyskanymi podczas nauki zaświadczeniami 
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poświadczającymi pozytywne ukończenie poszczególnych modułów tematycznych zgodnie z 
sylabusem przedmiotu. 
 
P: Czy musze po zakończeniu nauki w szkole przystąpić do dodatkowych egzaminów 
organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą? 
O: Po ukończeniu nauki w Szkole Zen Reiki w Polsce, absolwent może dobrowolnie i we 
własnym indywidualnym zakresie przystąpić do dodatkowego egzaminu prowadzonego przez 
Izby Rzemieślnicze – np. Cech Naturopatów. Nie jest to jednak wymóg prawny do prowadzenia 
swojej działalności jako naturopata. 
 
P: Czy od naturopaty wymagane jest posiadanie formalnego wykształcenia?   
O: Cytując fragment dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej, Departement Rynku Pracy pt. Podstawowe informacja o zawodzie 
Naturopata (323009): „wykonywanie zawodu naturopata nie wymaga posiadania formalnego 
wykształcenia czy uprawnień zawodowych.” 
 
P: Kto może prowadzić kształcenie w zawodzie naturopata?   
O: kształcenie w zawodzie naturopata prowadzą ośrodki kształcenia zawodowego, centra 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, niepubliczne 
uczelnie wyższe na studiach podyplomowych między innymi na kierunku: naturopatia, 
zielarstwo i fitoterapia oraz Izby Rzemieślnicze. 

Kontakt ze Szkołą 
 
P: W jaki sposób mogę się kontaktować ze szkołą? 
O: Szkoła udostępnia możliwość kontaktu telefonicznego oraz e-mail w godzinach trwania 
dyżurów. Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku a dyżury telefoniczne prowadzimy od 
wtorku do piątku w godzinach: wtorki i środy od 12:00 do 16:00 oraz w czwartki i piątki od 
8:00 do 12:00. 
 
P: Czy mogę spotkać się osobiście z dyrektorem? 
O: Tak. Aby umówić wizytę z dyrektorem należy zadzwonić do sekretariatu w celu umówienia 
konkretnego terminu wizyty. 
 
P: Dzwoniłem do sekretariatu, ale nikt nie odebrał. Co mam w takim razie zrobić? 
O: Dokładamy starań, aby wszystkie telefony od naszych słuchaczy i absolwentów były 
należycie obsłużone. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy mogli odebrać telefonu od 
osoby dzwoniącej. W takiej sytuacji prosimy o ponowny kontakt telefoniczny. 
 
P: Czy Szkoła może do mnie oddzwonić? 
O: Tak. Jeżeli otrzymamy wiadomość e-mail z prośbą o kontakt oraz z podanym numerem 
telefonu, oddzwonimy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. Oddzwaniamy wyłącznie na 
numery telefoniczne należące do polskich (+48) operatorów telefonii stacjonarnej lub 
komórkowej.  
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P: Nie odbieram połączeń od nieznanych mi numerów. Z jakiego numeru będzie 
oddzwaniał do mnie sekretariat? 
O: Sekretariat oddzwania do słuchaczy z numeru +48 32 307 47 57. 
 
 
 
 
 

* * 
* 

 
 
 
Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 
Pracę placówki określają Statut oraz Regulaminy Szkoły Zen Reiki w Polsce. 
 
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje oraz wyjaśnienie poruszonych w tym 
informatorze kwestii, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem: 
 
tel.: +48 32 307 47 57, e-mail: sekretariat@zenreiki.edu.pl, 
 
z chęcią odpowiemy na wszystkie zadane nam pytania. 
 
 
 

 
Aktualizacja (6) kwiecień 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Rozdział „Podstawowe informacja o zawodzie Naturopata (323009)” został opracowany 
na podstawie Informacji o zawodzie – naturopata 323009, wydanej przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departement Rynku Pracy (ISBN 978-83-7789-495-8 
[290]) 


