Procedury składania skarg i odwołań
D.1 Procedura składania skarg
D.1.1 Procedurą składania skarg zajmuje się Komisja ds. Etyki PTPG.
D.1.2. Istnieją trzy etapy procedury:
a. etap przygotowań;
b. etap rozpatrywania skargi przez Komisję ds. Etyki;
c. etap wdrożenia procedury odwołań.
D.1.3. Rozpatrywanie skarg dotyczących finansowych, prawnych oraz statutowych kwestii
nie leży w gestii Komisji ds. Etyki.
D.1.4. Skargi powinny być składane w możliwie jak najkrótszym czasie od zdarzenia
będącego powodem skargi. Skargi dotyczące zdarzeń, które miały miejsce więcej niż siedem
lat przed pierwszym kontaktem z przewodniczącym Komisji ds. Etyki nie będą
rozpatrywane. Szczególnie trudne przypadki, np. relacje zależności, wykorzystanie seksualne
i inne, będą rozpatrywane w okresie do dziesięciu lat po zdarzeniu.
D.1.5. Strona Skarżona, w momencie domniemanego naruszenia przez nią Kodeksu Etyki ,
musi być członkiem PTPG. Członek PTPG nie może zrezygnować z członkostwa w
Towarzystwie w czasie trwania procesu rozpatrywania skargi lub odwołania.
D.1.6. W przypadku rozpatrywania skargi należy ze szczególną uważnością zadbać o
neutralność członków Komisji ds. Etyki względem Skarżącego i Skarżonego. W momencie,
gdy pomiędzy osobą Skarżoną lub osobą Skarżącą a którymkolwiek z Członków Komisji
występuje jakikolwiek rodzaj zależności zawodowej lub znajomości osobistej,
Przewodniczący Komisji powinien zmienić skład Komisji ds. Etyki poprze powołanie
nowego członka z listy PTPG.

D.2. W ramach procedury przygotowawczej przewiduje się:
D.2.1.Spotkanie wstępne Skarżącego z członkiem Komisji ds. Etyki.
D.2.2. W przypadku, gdy strona zgłaszająca skargę nie jest pewna jej zasadności lub nie jest
zdecydowana co do formalnych rozwiązań, może zwrócić się do Przewodniczącego Komisji
ds. Etyki w celu omówienia wątpliwości.

D.2.3 Przewodniczący Komisji ds. Etyki przedstawia zgłoszoną sprawę Członkom Komisji i
kontaktuje się ze Skarżącym w ciągu dwudziestu jeden dni roboczych w celu omówienia
dostępnych rozwiązań i sposobów postępowania. Przewodniczący Komisji i jej Członkowie w
pierwszej kolejności zachęcają wnoszącego skargę by przystąpił do dialogu mającego na celu
znalezienia zadowalającego dla obu stron rozwiązania.
D.2.4. W ramach tego etapu możliwe jest mediowanie pomiędzy Skarżącym a Skarżonym,
szukanie zadowalających obie strony rozwiązań, czynienie odpowiednich ustaleń dotyczących
kontynuacji terapii lub jej zakończenia.
D.2.5. W przypadku, gdy mediacje zostaną odrzucone lub też nie doprowadzają do
rozwiązania, Skarżący może przedstawić oficjalną skargę pisemną skierowaną do
Przewodniczącego Komisji ds. Etyki
D.2.6. Komisja ds. Etyki określi tak szybko, jak to możliwe, czy skarga spełnia wymogi
formalne. W sytuacji gdy spełnia wymogi Przewodniczący rejestruje skargę, informuje o
przyjęciu skargi Zarząd PTPG i potwierdza jej przyjęcie Skarżącemu.
D.3. W ramach etapu rozpatrywania skargi przewiduje się:
D.3.1. W przypadku, gdy skarga zostaje przyjęta, jej kopia jest przesyłana do Skarżonego.
Członek PTPG wobec którego wniesiona jest skarga przesyła pisemną odpowiedź w terminie
dwudziestu jeden dni roboczych do Przewodniczącego Komisji ds. Etyki.
D.3.2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji ds. Etyki, na którym rozpatruje się
wniesioną skargę wraz z odpowiedzią Skarżonego oraz ustala się termin spotkania
arbitrażowego, nie później niż w ciągu dwudziestu jeden dni roboczych od daty posiedzenia.
D.3.3.Komisja ds. Etyki informuje obie strony o szczegółach spotkania arbitrażowego.
Zazwyczaj oznacza to spotkanie Komisji z obiema stronami obecnymi. Jeżeli jest to
niemożliwe, Komisja ds. Etyki określa alternatywną formę porozumienia.
D.3.4.Komisja ds. Etyki wnosi o otrzymanie całkowitej dokumentacji z toczącej się sprawy
wobec obu stron w ciągu najpóźniej czternastu dni przed spotkaniem arbitrażowym.
D.3.5. Spotkanie arbitrażowe odbywa się w uzgodnionym terminie, miejscu i w uzgodnionej
formie, najbardziej odpowiadającej Skarżącemu i Skarżonemu.
D.3.6. Spotkanie arbitrażowe jest protokołowane.
D.3.7. Decyzję rozstrzygającą Komisja ds. Etyki podejmuje nie później niż po dwudziestu
jeden dniach roboczych od posiedzenia i powiadamia Zarząd PTPG oraz strony.
D.3.8. Komisja ds. Etyki przesyła Zarządowi oraz stronom pisemne sprawozdanie z
postępowania.

D.3.9. Sprawozdanie wyjaśnia naturę skargi, stosowane procedury oraz wynik postępowania
dla obu stron. Postępowanie Komisji ds. Etyki może się zakończyć w następujący sposób:
sprawa zostaje wyjaśniona w sposób satysfakcjonujący dla obu stron; skarga zostaje
wycofana; skarga jest podtrzymana całkowicie lub częściowo.
Jeżeli skarga jest podtrzymana, sprawozdanie będzie zawierało szczegółowe orzeczenie, na
temat tego, które z naruszeń Kodeksu Etyki miały miejsce. Komisja ds. Etyki może zalecić
nałożenie jednej lub kilku z następujących sankcji: dodatkowa superwizja, przeprowadzenie
rewizji praktyki Członka PTPG, oficjalne ostrzeżenie i nakaz powzięcia zobowiązania do
zaprzestania określonego postępowania w pracy terapeutycznej, zawieszenie lub wycofanie
członkostwa w Towarzystwie.
Komisja ds. Etyki powinna określić ramy czasowe, w których wyznaczone sankcje mają być
nałożone. Jest również odpowiedzialna za monitorowanie tego procesu.
D.3.10. Rozpatrzenie Skargi podlega opłacie. Opłata, oraz inne powiązane koszty zostaną
opłacone z góry przez stronę wnoszącą skargę oraz zrekompensowane przez stronę skarżoną
w przypadku rozpatrzenia sprawy na korzyść wnoszącego skargę. Opłata wynosi 500 zł.
D.4. Procedury Odwoławcze
D.4.1. Skarżony oraz Skarżący mogą odwołać się od decyzji Komisji ds. Etyki. Decyzja o
skierowaniu odwołania powinna być przesłana do Przewodniczącego Komisji ds. Odwołań,
powołanej przez Zarząd PTPG, w ciągu dwudziestu jeden dni roboczych po otrzymaniu
postanowienia.
D.4.2. Wnoszący odwołanie musi przedstawić jasne i przekonujące uzasadnienie swojej opinii
spełniające jedno lub oba z następujących warunków:
a. wynik postępowanie jest nieadekwatny do sytuacji,
b. doszło do odstępstw od obowiązujących procedur postępowania ze skargami w stopniu
świadczącym o uprzedzeniu wobec strony.
D.4.3. Wniosek o odwołanie od decyzji jest rozpatrywany przez Komisję ds. Odwołań, której
zadaniem jest określenie, czy odwołanie jest zasadne.
D.4.4. Komisja ds. Odwołań składa się z trzech członków, w składzie: Koordynatora ds.
Odwołań, Członka Komisji ds. Odwołań oraz Przewodniczącego, będącego osobą niezależną,
najlepiej uznaną i doświadczoną, spoza Towarzystwa.
D.4.5. W przypadku rozpatrywania odwołania od decyzji Komisji ds. Etyki należy również ze
szczególną uważnością zadbać o neutralność członków Komisji ds. Odwołań względem
Skarżącego i Skarżonego. W momencie, gdy pomiędzy osobą Skarżoną lub osobą Skarżącą a

którymkolwiek z Członków Komisji występuje jakikolwiek rodzaj zależności zawodowej lub
znajomości osobistej, Przewodniczący Komisji ds. Odwołań powinien zmienić skład Komisji
ds. Odwołań poprze powołanie nowego członka z listy PTPG.
D.4.6.Jeżeli odwołanie zostanie przyjęte przez Koordynatora ds. Odwołań, poinformuje on o
tym obie strony. Jeżeli Komisja ds. Odwołań tak postanowi, obecność obu stron jest
konieczna.
D.4.7. Całkowita dokumentacja dostępna podczas procesu rozpatrywania skargi zostanie
udostępniona Komisji ds. Odwołań. Komisja bierze pod uwagę tylko dokumentację już
istniejącą, żaden dodatkowy materiał nie może być przedstawiony przez którąkolwiek ze
stron.
D.4.8. Decyzja Komisji ds. Odwołań jest przekazana pisemnie w ciągu trzydziestu dni
roboczych Zarządowi PTPG, Komisji ds. Etyki oraz stronom. Decyzja ta na poziomie PTPG
jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron. Istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji
do Komisji ds. Skarg w EAGT. Procedura wnoszenia skarg i odwołań EAGT znajduje się na
stronie internetowej tej organizacji.
D.4.9. Cały materiał dowodowy i dokumentacja papierowa są przechowywane zgodnie z
obowiązującymi regulacjami prawnymi.
D.4.10. Proces odwołania ma taką samą strukturę opłat jak Procedury Skarg.

