
Umowa dotycząca Konsultacji Psychologicznej i Psychoterapii.

Niniejsza umowa została przetłumaczona, na język polski a tłumaczenie jest zbliżone jak
najbardziej do wersji oryginalnej tak, aby informacje zostały zrozumiane w języku polskim i nie

odbiegały od treści oryginału

Główne zasady:

Umowa dotycząca Konsultacji Psychologicznej i Psychoterapii jest zawarta na okres nie krótszy niż sześć.
tygodni. Umowa podlega regularnej weryfikacji przez psychoterapeutę i klienta, w tym umowy na
psychoterapię długoterminową do czasu podjęcia przez klienta bądź psychoterapeuty, decyzji o

zakończeniu procesu terapeutycznego.

Zasady Ogólne

Obowiązki (powinność) psychoterapeuty:

● Dostępność w uzgodnionym terminie

● Aby rozpocząć i zakończyć na czas sesje terapeutyczna

● Zapewnienie cichej, odpowiedniej i niezakłóconej przestrzeni

● Aby zachować profesjonalne, bezpieczne granice

● Traktować wszystkie kontakty i informacje jako poufne, chyba że psychoterapeuta ma

uzasadnione wątpliwości co do faktycznego bezpieczeństwa klienta lub innych osób- zgodnie

z etyka IACP Irish Association for Counselling Psychotherapy gdzie psychoterapeuta jest

zarejestrowany jako członek i zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu ww. instytucji

(IACP)

● Zachęcanie klienta do niezależności.
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● Praca w ramach ram etycznych Irlandzkiego Stowarzyszenia Poradnictwa i Psychoterapii

(IACP) (dostępne na żądanie), w tym regularny nadzór w postaci superwizji.

● Regularne przeglądanie pracy terapeutycznej i relacji z klientem.

● W mało prawdopodobnym przypadku psychoterapeuta może odwołać spotkanie/ wizytę,

alternatywna wizyta zostanie zaproponowana jak najszybciej.

Obowiązki (powinność) klienta:

● Aby stawić się punktualnie.

● Powiadomienie z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem w przypadku anulowania /

zmiany terminu spotkania (lub wymagana jest pełna opłata), jeśli czas jest krótszy powoduje to
zakłócenie  prac administracyjnych i zablokowania dostępu innym klientom.

● Komunikowanie się z terapeutą poza ustalonymi sesjami terapeutycznymi  powinno być

ograniczone do umówienia się na kolejne spotkanie, zmiany lub odwołania wizyty, chyba że po
wcześniejszym uzgodnieniu z psychoterapeuta kontakt ten zostanie rozszerzony np.: do prac
domowych

● Szanować psychoterapeutę, jaki i jego własność

● Klient może wyrazić zgodę  na kontakt z lekarzem rodzinnym lub najbliższym krewnym, jeśli
terapeuta ma poważne obawy co do ryzyka dla siebie (klienta) lub innych osób

● Omówienie z psychoterapeutą, kiedy czujesz, że jesteś gotowy, do zakończenia terapii

● Poinformowanie psychoterapeuty, czy jesteś w innej relacji terapeutycznej, lub czy rozważasz
taką możliwość.

● Używania słuchawek podczas rozmowy on line w celach utrzymania poufności i poprawy jakości
rozmowy.

● Sprawdzenie pracy kamery, słuchawek i internetu przed rozpoczęciem terapii on line.
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Co oferuje terapeuta:

● Terapeuta oferuje pracę w modalności humanistyczno - egzystencjalnej.
● Jako psychoterapeuta okażę swoją uczciwość i szacunek,poruszając  kwestie, które Twoim

zdaniem chciałbyś wnieść do psychoterapii  w uzgodnionym przez nas czasie.
● Głównym nurtem psychoterapii jest nurt humanistyczny, jak i behawioralny. Praca

psychoterapeuty może się wiązać z włączenia innych nurtów i zastosowanie eklektyzmu.
● Nie oceniam, nie krytykuję,

Poufność.

W pewnych okolicznościach istnieją granice i ograniczenia. Poufność może zostać naruszona,
jeśli ty lub inne osoby w opinii terapeuty wydają się w niebezpieczeństwie, lub poważnie

zagrożone doznaniem krzywdy:

Zgodnie z Ustawą o dzieciach z 2015 r., jako psychoterapeuta, jestem
zobowiązany do zgłaszania TUSLA wszelkich informacji o zaniedbaniu dziecka,

jak i jakiejkolwiek krzywdzie wyrządzonej dziecku teraz lub w przeszłości.
*Zaniedbanie, wykorzystywanie, znęcanie się poniżanie itd.
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● Terapeuta jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji klienta  tylko na mocy wezwania
sądowego.

● Klient posiada informacje bądź bierze czynny udział w akcie zabroniony prawem i co zagraża życiu i
bezpieczeństwu innych osób.

● Klient posiada informacje bądź bierze czynny udział lub zaangażowanie w zachowania, które w opinii
terapeuty mogą prowadzić do krzywdy lub zaniedbania dzieci i bezbronnych dorosłych.

Wszystko inne, o czym jest mowa w ramach relacji psychoterapeutycznej, będzie
traktowane jako poufne, z wyjątkiem następujących okoliczności.

● W sytuacji, gdy wydaje się, że istnieje niebezpieczeństwo wyrządzenia krzywdy sobie lub

innym (samobójstwo, okaleczenia)

● Gdy istnieją uzasadnione powody do obaw, że dziecko może być narażone na

wykorzystywanie przez kogokolwiek (zgodnie z regulacja do sprawa dzieci i nieletnich w
ogólnym rozumieniu)

● Jeśli klient ujawni wykorzystywanie seksualnie, jako dziecko (ze względu na

ryzyko ze oprawca może zrobić to ponownie innym dzieciom)

● Obowiązuje mnie prawo do zgłaszania takich obaw i poinformowany ciebie jako klienta. W
przypadku konieczności poinformowania władz klient będzie powiadamiany jako pierwszy.

● Terapeuci są również zobowiązani do naruszenia poufności, na wniosek sądu.

● Podczas przeglądu pracy pod nadzorem profesjonalnym tożsamość klienta jest zawsze

chroniona. Dla przykładu (mowa jest o kliencie wiek 24, który wyznał że …) lub (kobieta w

podeszłym już wieku poinformował psychoterapeutę ze...)
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Nadzór i poufność:

Psychoterapeuta monitoruję własną praktykę, uczestnicząc w regularnych superwizjach, które
są wymagane do zaangażowana we własny rozwój. Są chwile, kiedy aspekty naszych sesji
będą kierowane pod moją superwizję, aby monitorować moją praktykę; w żadnym momencie
nie wymienimy Twojego imienia i nazwiska ani żadnych informacji umożliwiających
identyfikację, zgodnie z RODO a mój przełożony (koordynator placówki terepautyczniej lub
supervisor) jest również zobowiązany do zachowania poufności zawartej w umowie.

Czas, opłata i anulowanie.

Czas.

Czas trwania sesji to 50 minut. Klienci są zobowiązani do punktualności, aby inni klienci mogli

uczestniczyć w sesjach w określonym i umówionym czasie. Wszyscy klienci mają wyznaczony
termin i czas na odbycie psychoterapii , która jest omawiana z psychoterapeuta  przed

podpisaniem umowy.

Uiszczenie opłaty.

Opłata wynosi €60.00 i ustalona jest w EUR za sesję online (zwaną również psychoterapia
zdalnym).i

Opłaty są uiszczane z góry przed rejestracją, przed pierwsza płatna sesja jak i każda kolejna.

Pierwsza wizyta/spotkanie jest bezpłatna i nie będzie dłuższa niż 30 minut. Jest to ustalenie
wszelkich danych osobowych i rejestrację z krótką, lecz szczegółowym wglądem

psychoterapeuty w zaistniały przypadek. Wszelkie inne sesje psychoterapii (stacjonarne) będą
kosztować €70,00 za 50 minut.
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ANULOWANIE

Pełna opłata jest płatna, jeśli anulowanie spotkania/wizyty jest krótsze niż 24 godziny. Pełna
opłata jest również płatna za nieodebrane wizyty. Proszę brać pod uwagę że wszystkie

sesje/spotkania są ustalone dużo wcześniej i nie przybycie na spotkanie bez wcześniejszej
informacji o anulowaniu wizyty odbieramy możliwość inny osobom wzięcia udziału w

psychoterapii, które oczekują w kolejce.

Zapisy z sesji:

Nie przechowuje w aktach notatek dotyczących naszych sesji innych niż umówiona wizyta,
ocena wstępna krotki opis sesji terapeutycznej jak data czas i co jest przyczyna spotkania bez
podania szczegółów rozmowy, i niniejszy dokument (umowa z psychoterapeuta). Jeśli czujesz,

że chciałbyś, abym prowadził notatki, lub jeśli zostałeś skierowany przez agencję, która
wymaga aktualnych raportów, daj mi znać, a ja z przyjemnością je sporządzę.

Terapeuta może nagrywać sesje (nagranie audio) w celu samooceny i superwizji, ale tylko za
zgodą obu stron.Takie nagranie nigdy nie zostanie włączone bez uprzedniej konsultacji z

klientem.

Wszelkie sprawy nie opisane powyżej są regulacjami prawo cywilnymi. Jeśli powstaną
jakiekolwiek niejasności w stosunku naszej współpracy organem nadzorującym jest Irish

Association for Counselling and Psychotherapy na terenie Republiki Irlandii i wszelkie regulacje
prawne są i pozostają w rozumienie prawa irlandzkiego.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje które mogą usprawnic nasza wspolprace poinformuj
mnie prosze o tym w jak najlepszym dla ciebie terminie lecz nie zwlekając aby ułatwić praktykę

psychoterapii i powrót do zdrowia, informacja ta nie narzuca ani nie zobowiązuje, do
jakichkolwiek działań i jest tylko wolna interpretacja i zachęcaniem do poprawnej współpracy

między klientem i jego psychoterapeuta.
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Kontakt  z klientem w związku z prowadzona terapia.

W razie potrzeby skontaktuj się z Tobą, m.in. aby zaaranżować zbliżające się spotkanie i/lub jak chcesz , abym się z Tobą skontaktował.

Podaj poniżej adres e-mail i dane telefonu komórkowego oraz preferowaną metodę kontaktu:

Email …………………………………………………….                                                                              Mobile
……………………………………………….

Contact details of the therapist:

Email: mypsychotherapies@gmail.com

Mobile: +353 0899 55 100 3

Ja ______________________ (imię klienta) zgadzam się na współpracę z psychoterapeutą i powyższa umowa.

Marcin Bogucki jest zarejestrowany w organizacji zawodowej IACP. Spotkania odbywają się co tydzień/co dwa

tygodnie/co miesiąc przez sześć sesji lub dłużej, jeśli to konieczne. Po tym czasie dokonamy przeglądu sytuacji.

Client signature: _______________________________          Date ________________________________

Counsellor signature: Mar��� B�gu��� Date ____________________________
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Counselling & Psychotherapy Contract.

General Rules: The working agreement is for the short term, up to six weeks for Counselling and

Psychotherapy. The contract is subject to regular review by the counsellor and the client, including the agreement for

long term therapy or therapeutic relationship until the client with the counsellor decides to finish the therapeutic

process.

Counsellor responsibilities:

● To be available at the agreed time

● To start and end on time

● To offer a quiet, appropriate and undisturbed space

● To maintain professional, safe boundaries

● To regard all contact and information as confidential unless he (counsellor) has reasonable

doubt concerning the actual safety of the client or others

● To encourage client autonomy

● To work within the Irish Association for Counselling and Psychotherapy (IACP) Ethical

Framework (available upon request) including regular supervision

● To review therapeutic work and relationship regularly

● In the unlikely event of the therapist cancelling, an alternative appointment will be offered

ASAP

Client Responsibilities:

● To attend punctually

● To give a minimum of 24 hours notice when cancelling/rescheduling an appointment (or the full fee becomes

payable)

● Communicating with the therapist outside agreed counselling sessions is to be limited to

making, changing or cancelling an appointment unless by prior arrangement

● To be respectful to the counsellor and his property
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● To agree to give permission to contact GP or next of kin if the therapist has serious concerns about the risk to
self(client) or others

● To discuss with the therapist when you feel you are ready to end therapy

● To let the therapist, know if you are in or are considering entering another therapeutic

relationship

What the therapist offers:

The therapist will offer counselling  of a Person-Centred nature. This means that you are empowered to discover solutions

to issues in a supportive environment. As a counsellor, I will offer my honesty and respect while we expose issues you feel

you would like to bring to the counselling at the times that we have agreed.

Confidentiality.

There are boundaries and limits in certain circumstances. Confidentiality may be broken if you or others in the opinion

of the therapist, seem to be in danger or at serious risk of being harmed:

Regarding the Children Act 2015 as a professional I am required to report to TUSLA any information about a child

neglecting, sexsual abuse, and any harm done to the child now or in the  past.

● The therapist is required to do so by a subpoena (attending court)

● The client infers in involvement in or knowledge in an act of terrorism or money laundering

● The client infers knowledge or involvement in drug trafficking

● The client infers knowledge or involvement in behaviours that may, in the therapist’s

opinion, lead to harm or neglect to children and vulnerable adults.

Everything spoken about within the counselling relationship will be treated as confidential, except in the following

circumstances.

● In a situation where there appears to be a danger of you causing harm to yourself or to

others

● Where there are reasonable grounds for concern that a child may be at risk of abuse by

anyone

● If you disclose that you were sexually abused when you were a child

● It is now the law to report such concerns. Should the authorities need to be informed, I will notify you first.

● Therapists are also obliged to breach confidentiality if notes are subpoenaed by a court.

● When reviewing the work in professional supervision the client’s identity is always

protected.

Supervision and confidentiality:

I monitor my own practice by attending regular supervision for myself and I am committed to my own

self-development. There are times where aspects of our sessions will be taken to my

supervision to monitor my practice; at no time will your name or any identifiable information be mentioned and my
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supervisor is also committed to our contracted confidentiality.

Time, Fee and Cancelation.

Time.

Duration of Sessions lasts for 50 minutes. Clients are obligated to be on time so there is sufficient availability for other

clients attending sessions. All clients have a time and date to attend the

counselling session which is discussed with the Counsellor before the contract is signed.

Payment of Fee.

The fee is € 60.00 per online session (also known as remote counselling). Fees are payable at the end of each session (the

first appointment is free and will not exceed 30 mins) and any other counselling sessions will cost €70.00 (not including

online counselling).

Cancellations

The full fee is payable if less than 24 hours notice is given. The full fee is also payable for missed appointments.

Records of sessions:

I do not keep notes relating to our sessions other than the appointment we book and this document (the counselling

contract) on file. If you feel you would like me to keep notes, or if you have been referred by an agency that requires

updated reports, then let me know and I will gladly keep notes.

The therapist may record sessions (audio recording) for the purpose of self-evaluation and

supervision but only with the agreement of the client. The client will be consulted before a

recording is made and the client has the right to refuse that the session is recorded.
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Contacting you:

I will contact you if necessary, e.g. to rearrange an imminent appointment and/or where and how you would prefer I

contact you in this unlikely event.

State email and mobile details below and preferred method of contact:

Email___________________________________________

Mobile__________________________________________

Contact details of the therapist:

Email: mypsychotherapies@gmail.com

Mobile: +353 0899 55 100 3

I _____________________ (Client’s name) agree to work with Counsellor and Psychotherapist

Marcin Bogucki who is registered with the professional body IACP. The appointments are

weekly/fortnightly/monthly for six sessions or longer if needed. After this time, we will review the situation.

Client signature: _______________________________ Date ________________________________

Counsellor signature: Mar��� B�gu��� Date ____________________________
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