
Informacja dla klienta/uczestnika psychoterapii.

Psychoterapia to proces, w którym problemy psychiczne rozwiązywane są poprzez
proces komunikacji i nawiązania relacji między klientem/pacjentem a wykwalifikowanym
psychoterapeutą.

Celem psychoterapii jest pomoc w przezwyciężaniu trudności i kryzysów życiowych.
Bogucki Psychotherapy Practice oferuje Państwu pomoc i ciepłą atmosferę dla wszystkich
naszych klientów. Podjęcie terapii to ważny krok w kierunku większej samoświadomości i
bardziej satysfakcjonującego życia. Mam nadzieję, że poniższy dokument odpowie na
Twoje pytania.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią, jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub
dodatkowych informacji, porozmawiaj o tym ze swoim terapeutą.

Konsultacja wstępna
Podczas zgłoszenia się do nas w celu podjęcia psychoterapii, pierwszym krokiem jest
konsultacja wstępna. Wszystkie konsultacje odbywają się online/zdalnie na doxy.com lub
therapyhub.ie lub na innym portalu, o ile wcześniej zostało to uzgodnione z
psychoterapeutą, podczas wstępnej oceny zostanie również omówiona forma pracy
stacjonarnej.

Na sesji psychoterapii wspólnie z terapeutą zostanie podjęta decyzja, czy leczenie jest
najlepszą opcją rozwiązania problemu i wsparcia potrzeb w czasie terapii. Ogólnie omówimy
Twoje powody ubiegania się o terapię, a także naszą ofertę pomocy.

Prosimy o punktualność (nie za wcześnie ani za późno). Spotkania trwają 50 minut, ale nie
dłużej niż godzinę, a terapia może zakończyć się automatycznie po upływie tego czasu o
czym poinformuje wcześniej. Jeśli przyjedziesz zbyt wcześnie, możliwe, że poprzednia sesja
może jeszcze trwać i nie będziemy mogli otworzyć drzwi.

Poczekalnia przeznaczona jest wyłącznie dla klientów/pacjentów. Chcemy chronić
prywatność wszystkich naszych klientów i sprawić, by praca była poufna i etycznie
akceptowana.



Oplaty

Konsultacja wstępna jest bezpłatna każda kolejna wizyta/spotkanie  60 € za osobę za w
pracy zdalnej czyli online a za pracę stacjonarną €70

Możliwe obniżenie kosztów terapii jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Płatność z góry jest konieczna i została wprowadzona ze względów praktycznych. Wpłaty
należ dokonać przed rozpoczęciem wizyty, ale nie później niż 24h przed rozpoczęciem.

Link do zaplaty https://boguckipsychotherapypractice.com/payment-option/

Obniżenie kosztów psychoterapii

Po wstępnej konsultacji każda osoba, która ma trudności z opłaceniem pełnej opłaty za
korzystanie z psychoterapii, może ubiegać się o zwolnienie z części % kosztów z powodu
bezrobocia, niepełnosprawności, lub jakiejkolwiek trudnej sytuacji materialnej .
Sytuacja powinna zostać omówiona podczas pierwszego spotkania, poinformuj mnie na
pierwszym spotkaniu jeśli są problemy finansowe i nie możesz z jakiegokolwiek
racjonalnego powodu zapłacić pełnej sumy. Aczkolwiek prosze badz swiadom ze nie
prowadze volnotariatu i najniższa opłata za sesję to €40.00 również platne z gory.

Dokumentacja

Dokumentacja z twoimi danymi zostanie sporządzona przed lub w trakcie pierwszego
spotkania Prosze o jak najdokładniejsze i wypełnienie formularzy, podpisanie ich i zabranie
ze sobą na kolejną wizytę lub odesłanie mailem na adres
mypsychotherapies@gmail.com

Dokumentacja jest wazna czescia psychoterapii, pozwoli mi na jasny wglad w twoja
sytuacje jak i pomoże ustalić  najlepszą formę pomocy. Formularz oceny wstępnej jest
poufny i nie będzie udostępniany osobom trzecim.

Czas oczekiwania

Po wstępnej konsultacji zostaniesz umieszczony na liście oczekujących na regularne,
cotygodniowe spotkania terapeutyczne. Terapia rozpocznie się tak szybko, jak to możliwe.
Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku zmiany adresu e-mail, numeru telefonu itp.
lub anulowania terapii.

Sesje terapeutyczne
Celem psychoterapii  jest, abyś regularnie uczęszczał na sesje terapeutyczne w ten

https://boguckipsychotherapypractice.com/payment-option/


sam dzień tygodnia, o tej samej godzinie uzgodnionej z psychoterapeutą.
Sesja terapeutyczna trwa 50 minut, rozpoczyna się i kończy o tych samych wcześniej
ustalonych godzinach chyba że terapeuta wyrazi zgodę na inna forme jak i czas
trwania.

Odwołanie wizyty

Jeśli nie możesz przybyć na czas, skontaktuj się natychmiast z terapeutą pod adresem
mypsychotherapist@gmail.com lub zadzwoń/ sms pod numer 0899551003, jeśli
posiadasz inny numer do swojego terapeuty, zrób to również.

W takim przypadku będziesz musiał ponieść koszty sesji, która się nie odbyła.
Chyba że poinformujesz mnie 24 h przed rozpoczęciem sesji. Jeśli z jakiegoś
powodu dwie kolejne sesje nie odbędą się i nie będzie kontaktu ze strony klienta, to
process terepautyczny zostanie zamkniety. W takiej sytuacji postaramy się
skontaktować tylko dwa razy. Po czym nastąpi formalnie zamkniemy procesu
psychoterapii.

Po zakończeniu psychoterapii i przerwie 3 miesięcy , jeśli ponownie będziesz chciał wrócić,
potraktujemy Cię jak nowych klientów.

UWAGA: Prosimy o anulowanie wizyt na co najmniej 24godzin. W przypadku
krótszego okresu anulowania, zostanie pobrana pełna kwota za sesje.

Czas trwania terapii.

Czas trwania terapii zależy od wielu czynników, głównie od rodzaju problemów, z jakimi
boryka się pacjent, a także chęci i zaangażowania w terapię. Wiele czynników odgrywa rolę
w procesie terapeutycznym, takich jak wsparcie rodziny i przyjaciół, interesariuszy i
samoświadomość.

Zasada poufności.

Cały proces psychoterapii (tj. fakt korzystania z terapii, omawiane problemy itp.) podlega
zasadzie poufności. Wszystkie informacje przekazywane terapeucie objęte są tajemnicą
zawodową. Odstępstwo od tej zasady następuje tylko wtedy, gdy:
klient prosi o przekazanie informacji o terapii osobom trzecim;

● W przypadku nakazu sądowego;
● W przypadku znęcania się nad dzieckiem; (informacje będą otwarte dla TUSLA i

Pracownika Socjalnego)
● W przypadku istotnego zagrożenia życia i/lub zdrowia Klienta lub innych osób.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych



Bogucki Psychotherapy Practice zgodnie ze ścisłymi zasadami poufności, przechowuje
Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje dotyczące Twojego
udziału w terapii. Wszystkie te dane są własnością BPP i objęte są tajemnicą zawodową.
Przechowujemy dane do 8 lat. Masz prawo dostępu do wybranej dokumentacji zgodnie z
RODO.

Wybrane informacje mogą zostać omówione przez superwizje terapeutów w celu poprawy
samodoskonalenia i rozwoju.
Akceptując ofertę BPP, rozumiesz procedury i wyrażasz zgodę na przechowywanie przez
nasTwoich danych osobowych.

Kodeks postępowania.

● Psycho terapeuci powinni przestrzegać kodeksu etycznego Stowarzyszenia
irlandzkiego Poradnictwa i Psychoterapii (IACP)

● pełnego poszanowania Państwa prywatności (Privacy) i autonomii (prawo do
dokonywania wyborów),

● pracować w naszych osobistych kompetencji i umiejętności,
● ciągłe doskonalenie umiejętności,
● regularne uczestnictwo w superwizji, w najlepszym interesie Państwa jako uczestnika

terapii.

Superwizja

● Wszyscy nasi terapeuci poddawani są regularnej profesjonalnej superwizji (kontroli). ●
Proces ten ma na celu wsparcie terapeuty w jak najlepszym i najbardziej efektywnym
sposobie pracy z klientem.
● Superwizja zapewnia poczucie bezpieczeństwa zarówno terapeucie, jak i klientowi i

jest objęta tajemnicą
● zawodową. Oznacza to, że terapeuta omawiając swoją pracę z superwizorem może

omawiać problemy, z którymi boryka się klient. Jednak dane osobowe klienta nie są
ujawniane.

● List obecności
● Wszystkie prośby o zaświadczenie o uczestnictwie lub leczeniu w klinice należy

składać
z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Certyfikat jest dodatkowo płatny, gdyż
wymaga dodatkowej pracy terapeuty.

UWAGA: Nasza klinika nie przygotowuje opinii lekarskich i prawnych, wydaje



je wyłącznie uprawniony psychiatra lub lekarz.

Kontakt poza terapią

Prosimy o powstrzymanie się od kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub sms owego
pomiędzy sesjami terapeutycznymi, chyba że uzgodniono inaczej z terapeutą. Ogólnie
przyjmuje się, że nasi pracownicy i terapeuci widząc Cię w miejscach publicznych lub
poza kliniką będą unikać kontaktu w trosce o Twoją poufność.

Pytania i wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących terapii zachęcamy do
bezpośredniego kontaktu z terapeutą.

UWAGA: Ze względu na ograniczenia wszystkie sesje terapeutyczne mogą odbywać się
zdalnie - prosimy o sprawdzenie aktualnej rekomendacji ze swoim psychoterapeutą.

PRZEKAZUJĄC TERAPIĘ POTWIERDZASZ, ŻE AKCEPTUJESZ POWYŻSZE ZASADY.

Przeczytałem i rozumiem przekazane mi informacje potwierdzam własnoręcznym podpisem
z datą podpisania niniejszej informacji.

Moj podpis……..                                                                                           Data:.....


