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 REGULAMIN UDZIAŁU W PSYCHOTERAPII  

W FUNDACJI ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU 

 

 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem spotkań terapeutycznych jest Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku z 

siedzibą w Krakowie, ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków, NIP 6762453269, REGON 122505790 

 

II. UCZESTNICTWO I OPŁATY 

1. Jedno spotkanie trwa ok. 70 minut. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie o tej samej porze 

(chyba, że inna częstotliwość spotkań zostanie ustalona z terapeutą). 

2. Uczestnictwo w spotkaniach jest płatne, zgodnie z  aktualnym cennikiem. 

3. Każde umówione spotkanie jest płatne z wyjątkiem sytuacji: 

a. kiedy spotkanie jest odwołane przez terapeutę, 

b. dopuszcza się odwołanie spotkania przez Pacjenta bez ponoszenia kosztów 1 raz w kwartale 

liczonym od początku roku kalendarzowego, o ile odwołanie jest zaplanowane, a jeśli jest 

wynikiem losowych okoliczności, jest zgłoszone nie później niż do godziny 12.00 w dniu 

poprzedzającym umówione spotkanie, 

4. Odwołanie spotkania należy zgłosić tak wcześnie jak to możliwe. Informacje można przekazać:  

- terapeucie na spotkaniu, lub 

- rejestracji mailem (na adres terapianaszlaku@gmail.com) lub smsem (na nr 607 882 232). 

5. Nieopłacenie sesji terapeutycznej w terminie (podanym na fakturze) będzie traktowane jako 

rezygnacja z dalszej terapii. 

6. Terapeuta może odmówić prowadzenia terapii, w sytuacji: 

- nieuzgodnionej nieobecności jednego z uczestników terapii, 

- gdy Pacjent jest pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych. 

 

 

III. TRUDNOŚCI W PSYCHOTERAPII 

1. W trakcie psychoterapii może wystąpić poczucie braku pozytywnych efektów czy wręcz 

pogorszenia. Istotne jest omówienie tego z terapeutami w czasie sesji. 

2. Psychoterapeuta nie bierze odpowiedzialności za to, w jaki sposób Pacjent (rozumiany jako 

jednostka, para, rodzina) zastosuje wiedzę i umiejętności wyniesione z psychoterapii w swoim 

życiu. 

 

IV.  ZAŚWIADCZENIA 

1. Wydawanie zaświadczeń o odbytej terapii jest możliwe na zgodny, pisemny wniosek 

wszystkich pełnoletnich uczestników terapii z podaniem celu, w jakim zaświadczenie ma być 

wydane oraz komu ma być okazane. 

2. Zaświadczenie może zawierać informacje o liczbie odbytych spotkań, datach spotkań i o tym 

kto uczestniczył w spotkaniach. Zaświadczenie nie odnosi się do treści spotkań. 
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 V. POUFNOŚĆ 

 

1. Zasadą poufności objęte są wszystkie informacje udzielone przez Pacjentów w procesie terapii 

w jakiejkolwiek formie – ustnej, pisemnej. Zasady Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego zobowiązują terapeutów do przestrzegania tajemnicy, co 

oznacza, że informacje dotyczące Pacjentów nie mogą zostać ujawnione w żaden sposób, 

chyba że wyrażą na to zgodę wszystkie osoby, których te informacje dotyczą. 

2. Do przestrzegania tajemnicy psychoterapii zobowiązane są wszystkie osoby, które w 

jakikolwiek sposób stykają się z dokumentacją prowadzonej terapii, niezależnie od zawodu, 

tzn. terapeuci, stażyści, superwizorzy terapii (czyli osoby konsultujące pracę terapeuty) oraz 

pracownicy biura Fundacji.  

3. W sytuacji podjęcia decyzji o rozwodzie lub wszczęcia innego postępowania sądowego - w 

szczególności w sprawie opieki nad dziećmi, podziału majątku, itp. - terapeuci nie zeznają na 

temat prowadzonej przez nich psychoterapii (także zakończonej), są bowiem zobowiązani do 

zachowania tajemnicy zawodowej. 

4. Uchylenie tajemnicy następuje wyłącznie w sytuacjach określonych w przepisach prawa (np. 

kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego) lub zagrożone jest życie lub zdrowie 

Pacjenta lub innych osób. 

5. Spotkania terapeutyczne są nagrywane, chyba że Pacjenci nie wyrażą na to zgody. 

6. Nagrania służą wyłącznie celom terapeutycznym. Wyrażenie zgody na nagrania można w 

każdym momencie trwania terapii lub po jej zakończeniu wycofać bez jakiegokolwiek 

uzasadnienia. 

7. Nagrania są kasowane niezwłocznie po zakończeniu terapii. 

 

 

Akceptuję warunki powyższego regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania  

 

 

Kraków, dnia................................... imię i nazwisko.................................... 

Kraków, dnia................................... imię i nazwisko.................................... 
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