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INFORMACJA O SZABLONACH

     Dokumenty wchodzące w skład pakietu to szablony przeznaczone do

samodzielnego uzupełnienia. Zostały one przygotowane na podstawie

doświadczeń w pracy indywidualnej z klientami i najczęściej występujących

problemów, jednak mimo że włożyliśmy w nie mnóstwo pracy i zaangażowania, to

nigdy nie zastąpią  indywidualnej usługi prawnej. Zwłaszcza, że sytuacja prawna

terapeutów nie jest czarno-biała i może istnieć wiele interpretacji obowiązujących

przepisów. 

Żeby jak najlepej dostosować szablony pod specyfikę swojej pracy kieruj się

zamieszczonymi w komentarzach wskazówkami oraz wprowadź własne zapisy, jeśli

tak owe będą konieczne, by treść dokumentów korespondowała z Twoją praktyką. 

 Jeżeli będziesz mieć wątpliwości czy w danej sytuacji zapis jest właściwy,

zachęcamy Cię do skorzystania z indywidualnej pomocy prawnej. W ramach

zakupionego pakietu nie otrzymujesz możliwości jakiegokolwiek doradztwa czy

poradnictwa w zakresie uzupełniania szablonów.
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 Regulamin gabinetu

 Zaświadczenie o uczestnictwie  

 Odmowa ujawnienia informacji z powołaniem na tajemnicę zawodową - psycholog

 Odmowa ujawnienia informacji z powołaniem na tajemnicę zawodową -

psychoterapeuta

 Informacja o objęciu informacji/dokumentacji tajemnicą - postępowanie karne

Informacja o objęciu informacji/dokumentacji tajemnicą - postępowanie cywilne

 Pismo przewodnie o objęciu tajemnicą wydanej dokumentacji

 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

 Klauzula RODO

 Kontrakt terapeutyczny

 Umowa - konsultacja psychoterapeutyczna

 Umowa - diagnoza/porada

 Formularz świadomej zgody

 Zgoda na nagranie sesji

 Zgoda na superwizje

 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii - dorosły

Wchodzące w skład pakietu szablony zostały podzielone na trzy kategorie

(„ogólne”, „dorosły”, „dziecko”). 

OGÓLNE - szablony:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DOROSŁY - szablony:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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 Kontrakt z rodzicem na psychoterapię dziecka 

 Zgoda osoby małoletniej (powyżej 16 r.ż) na  psychoterapię 

Umowa z rodzicem - konsultacja psychoterapeutyczna dziecka

 Umowa z rodzicem - diagnoza psychologiczna dziecka

 Formularz świadomej zgody rodzica na psychoterapię dziecka 

 Formularz świadomej zgody osoby małoletniej (powyżej 16 r.ż) na psychoterapię

 Zgoda rodzica na nagranie sesji dziecka

 Zgoda rodzica na superwizję przypadku dziecka

 Wniosek rodzica o wydanie zaświadczenia

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka - rodzic

DZIECKO - szablony:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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KWESTIE TECHNICZNE

Pliki wchodzące w skład pakietu mają format .docx. Tworzyliśmy je w Microsoft Office 

i w tym oprogramowaniu powinny działać bezbłędnie. Nie powinno być jednak również

problemu z Open Office czy innymi nieodpłatnymi pakietami biurowymi. Sposobem na

otwarcie dokumentów jest również Google Docs – wykorzystaj go w razie trudności. Pliki

.docx, zostały opatrzone w komentarze - jeżeli byłyby one dla Ciebie niewidoczne,

spróbuj otworzyć dokument właśnie za pośrednictwem Google Docs. Większość

problemów z plikami wynika z tego, że klienci próbują otwierać je podstawowymi

edytorami tekstowymi. Wtedy może rozjeżdżać się formatowanie, a

komentarze mogą być niewidoczne.


