
KONTRAKT
gabinet wsparcia psychologicznego i psychoseksualnego Magdalena Łabędź

Drogi Kliencie, Droga Klientko. Oddaję w Twoje ręce zasady, jakie będą kierowały naszą współpracą. Proszę o 
zapoznanie się z nimi do czasu kolejnego spotkania. 

1. Zasady etyczne mojej pracy opisuje Kodeks Etyczny Zawodu Psychologa. Z jego pełną treścią możesz 
zapoznać się na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego —> www.ptp.org.pl Jako certyfikowana 
terapeutka pracuję także w oparciu o zasady Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na 
Rozwiązaniach (certyfikat nr. 65 PSTTSR). 

2. Jedną z podstawowych reguł jest zasada poufności. Gwarantuje Ci ona, że zarówno Twoje dane, jak i treść 
naszych rozmów nie wychodzą poza ściany gabinetu.  

3. Pamiętaj jednak, że w sytuacji poważnego podejrzenia o możliwości zagrożenia życia lub popełnienia 
przestępstwa jako psycholog zobligowana jestem do reagowania. 

4. W pozostałych przypadkach z tajemnicy zawodowej może mnie zwolnić jedynie sąd lub prokuratura. Wiedz 
jednak, że nawet w takiej sytuacji ujawnione zostaje tylko to co konieczne jest dla sprawy, a nie szczegółowa 
treść naszych spotkań. 

5. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią na Twoje uczestnictwo w spotkaniach zgodę musi wyrazić rodzic lub inny 
opiekun prawny. Jeżeli nie jest on obecny podczas sesji w gabinecie, to nie dowiaduje się on ode mnie o treści 
naszych rozmów, chyba, że postanowisz inaczej. 

6. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej, która uczestniczy w spotkaniach, masz prawo do 
wglądu w kartę konsultacji, która stanowi spis dat spotkań oraz schematyczny zapis obszaru pracy. Pozostałe 
treści nie mogą być przekazywane z uwagi na tajemnicę zawodową, chyba, że wspólnie z Klientem/Klientką 
ustalę inaczej. 

7. Terapia par, diad, polikuł i rodzin odbywa się tylko i wyłącznie w obecności wszystkich osób. Jeśli ktoś z Was nie 
mógłby pojawić się na spotkaniu, bez względu na powód, wówczas sesja nie odbywa się, obowiązuje pełna 
opłata. 

8. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej Gabinetu. Opłat należy dokonywać niezwłocznie po wizycie. 
W razie niestawienia się na umówioną wizytę obowiązuje pełna opłata. 

9. Jeśli zachodzi konieczność przełożenia umówionego terminu lub odwołania spotkania proszę o informację 
najpóźniej 24 godziny przed sesją. W przeciwnym razie proszę o rozliczenie się za to spotkanie z uwagi na 
koszty rezerwacji, w wysokości 80 zł (spotkanie indywidualne), 120 zł (spotkanie z parą, diadą, polikułą, 
rodziną). 

10. Masz prawo zapoznać się z moimi kompetencjami, zapytaj o szczegóły podczas spotkania. Jestem psycholożką 
i terapeutką, edukatorką oraz trenerką. Zatem pomogę Ci od strony psychologicznej. Nie oferuję leczenia 
farmakologicznego, nie wykonuję diagnoz ani testów i nie opiniuję. 

11. Ponieważ dbam o podtrzymanie swoich kompetencji zawodowych superwizuję swoją pracę. Superwizja to 
rodzaj konsultacji ze starszym specjalistą lub zespołem, ma na celu udzielenie Ci jak najlepszej pomocy. W 
czasie superwizji Twoje dane pozostają anonimowe. Być może poproszę Cię o wyrażenie zgody na nagranie 
naszego spotkania dla celów superwizyjnych. 

12. Poza celami terapeutycznymi obowiązuje całkowity zakaz nagrywania rozmów (dotyczy także Klientów/Klientek). 
13. Szanując czas obu stron proszę o punktualność- spotkania zaczynają się i kończą o umówionej godzinie. W 

razie spóźnienia czas wizyty nie przesuwa się. 
14. Proszę o informowanie o chęci zakończenia współpracy. W przypadku braku wizyt i/lub braku kontaktu przez 

okres dłuży niż 1 miesiąc terapię uznaje się za przerwaną a spotkania za zakończone. 

Umówienie kolejnej sesji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego kontraktu. Jeśli któryś z punktów jest dla 
Ciebie niejasny lub się z nim nie zgadzasz- powiedz proszę o tym jak najszybciej. 

Mam nadzieję, że nasze spotkania będą dla Ciebie pomocne.                                        Magdalena Łabędź

http://www.ptp.org.pl

