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REGULAMIN  KOMISJI  ETYCZNEJ 

Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Postępowanie Komisji Etycznej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem 

zwanego dalej PSPTiR, odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

1. Komisja Etyczna PSPTiR, zwana dalej Komisją, jest ciałem autonomicznym. Działa 

zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. 

2. PSPTIR uznaje, że naruszenie  Kodeksu Etycznego jest sprawą poważną i że na PSPTIR 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę zarówno klientów jak i swoich członków. Teoria 

Psychoterapii Tańcem i Ruchem wskazuje, że konflikt może zdarzać się w społeczności w 

pewnym celu, zatem Komisja Etyczna oczekuje, że osoby zajmujące się psychoterapią 

tańcem i ruchem wykorzystają posiadane umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów oraz 

świadomość skutków rang i przywilejów w procesie przepracowania  skarg, zanim zostaną 

one oficjalnie przedłożone. 

3. Rolą Komisji Etycznej jest wyrażanie sprzeciwu wobec niewłaściwych zachowań, ale 

również podnoszenie świadomości w zakresie standardów psychoterapii i szkolenia dla dobra 

osób zainteresowanych, społeczności oraz świata. 

4. Wszyscy psychoterapeuci oraz studenci  będący członkami PSPTIR obowiązani  są do 

przestrzegania Kodeksu Etycznego. 

5. Komisja wydaje swoje orzeczenia i opinie na podstawie  oceny całokształtu dowodów 

przedstawionych w danej sprawie. 

6. Komisja kieruje się w swym działaniu zasadami  demokracji: 

- dąży do ujawnienia wszystkich istniejących punktów widzenia 

- tworzy atmosferę wsparcia dla głosów o niższej w danym momencie randze pamiętając, że 

rangi mogą się zmieniać 

- dąży do znalezienia rozwiązania, wspierającego rozwój wszystkich zainteresowanych stron. 

 

§3 

Wybór i zmiany w składzie Komisji 

1. Komisja Etyczna jest w całości wybierana przez Walne Zebranie PSPTIR.  

Jej członkowie wybierani są na czas ważności Komisji w kształcie przyjętym przez niniejszy 

regulamin i stosowne uchwały. Odwołania członków Komisji dokonuje Walne Zebranie. 

2. Osoba, która z uzasadnionych powodów chce zrezygnować z członkostwa w Komisji 

Etycznej informuje o tym pisemnie Zarząd PSPTIR i Komisję Etyczną. 

3. Zmiany osobowe w składzie Komisji Etycznej pomiędzy Walnymi Zebraniami muszą być 

zatwierdzone przez Zarząd PSPTIR .  
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4. W skład Komisji Etycznej wchodzą co najmniej 3 osoby, które ze swojego grona wybierają 

przewodniczącego. Liczba członków dokooptowanych przez Komisję nie może przekraczać  

liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

§ 4 

Cele działania Komisji Etycznej: 

1. Zabezpieczenie interesu klientów przed nieetycznymi i niekompetentnymi działaniami 

członków Stowarzyszenia PSPTIR. 

2. Zabezpieczenie interesu członków Stowarzyszenia PSPTIR przed niekompetentnymi lub 

nieetycznymi działaniami organów statutowych Stowarzyszenia i innych członków 

Stowarzyszenia PSPTIR. 

3. Umożliwienie członkom Stowarzyszenia oczyszczenie się ze stawianych zarzutów. 

4. Aktualizacja zasad etycznych PSPTIR. 

W związku z powyższymi celami Komisja podejmuje następujące działania: 

1. wydawanie opinii 

2. postępowanie mediacyjne 

3. rozpatrywanie oficjalnie złożonych skarg i spraw 

4. monitorowanie rozwoju zawodowego w oparciu o uchwałę Stowarzyszenia 

5. Komisja ma prawo wzywać strony. 

 

§ 5 

W efekcie rozpatrzenia przedłożonej sprawy Komisja Etyczna może oddalić zarzuty, pouczyć 

strony lub samego pozwanego, albo wyciągnąć konsekwencje w postaci: 

- upomnienia 

- nagany  

- zawieszenia w prawach członka, na okres ustalony przez Komisję 

- zawieszenia lub pozbawienia przyznanych przez Stowarzyszenie certyfikatów i 

rekomendacji (w porozumieniu z Komisją Certyfikującą) 

- wykluczenie ze Stowarzyszenia 

- propozycji zadośćuczynienia    

- zalecenia do terapii własnej i/ lub dodatkowej superwizji z 

 wymaganym sprawozdaniem    

 - w uzasadnionych przypadkach Komisja może dodatkowo 

opublikować swoje orzeczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także w 

ogólnopolskich mediach  

- inne w zależności od specyfiki sytuacji. 

W efekcie stwierdzenia przez Komisję niespełniania przez członka wymogów Stowarzyszenia 

określonych w uchwale o monitorowaniu rozwoju zawodowego i nie uzupełnienia ich 

pomimo pisemnego wezwania w wymaganym czasie, Komisja Etyczna może zawiesić w 

prawach członka na okres ustalony przez Komisję. Komisja formułuje warunki, po spełnieniu 

których członek będzie mógł być przywrócony w prawach. 
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§ 6 

Od orzeczeń Komisji Etycznej przysługuje każdej ze stron odwołanie w terminie 30 dni od 

otrzymania opinii na piśmie. 

Tryb działania 

Intencją Komisji Etycznej jest aby opisywane poniżej zasady działania umożliwiały tworzenie 

przestrzeni w której każda ze stron mogłaby zostać odpowiednio i sprawiedliwie 

potraktowana. 

 

§ 7 

Komisja Etyczna rozpatruje sprawy w składzie co najmniej trzyosobowym. 

 

§ 8 

Decyzje Komisji Etycznej zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 9 

Na żądanie jednej ze stron lub z własnej inicjatywy przewodniczący może zarządzić tajność 

danej sprawy. 

 

§ 10 

Procedura rozpatrywania spraw  

wszelkie sprawy wpływające do komisji powinny: 

- wpłynąć do Komisji w formie pisemnej, nie ustnej, - np. list polecony lub email  

- być zaadresowane do Komisji Etycznej 

- zawierać jasne określenie zarówno samej sprawy, jak i tego, czego osoba od Komisji 

oczekuje. 

- okres rozpatrywania sprawy liczony jest od dnia wpłynięcia listu poleconego lub emaila do 

Stowarzyszenia. 

1. Procedura związana z prośbą o wydanie opinii 

Na prośbę o wydanie opinii Komisja odpowiada w ciągu 40 dni. 

W uzasadnionych przypadkach Komisja Etyczna może przedłużyć ten termin nie więcej niż o 

30 dni. O przedłużeniu postępowania powiadamia się zainteresowane strony. 

2. Procedura związana z wpłynięciem skargi: 

- Postępowanie wstępne – mediacja 

a. Po wpłynięciu sprawy Komisja Etyczna w ciągu 40 dni wyznacza mediatora, który 

zapoznaje się z dokumentacją sprawy i przeprowadza postępowanie mediacyjne, zapraszając 

do niego zainteresowane strony. 

Mediatorem może być członek Komisji lub inna wskazana przez Komisję osoba kompetentna. 

Postępowanie to powinno zakończyć się w ciągu 90 dni od otrzymania sprawy przez 

mediatora. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przedłużyć ten termin nie więcej 

niż o 30 dni. O przedłużeniu postępowania powiadamia się zainteresowane strony. 

b. Przebieg postępowania wstępnego/ mediacyjnego jest tajny, rozgrywa się pomiędzy 

klientem/ wnoszącym sprawę, psychoterapeutą oraz mediatorem.  

Mediator omawiając sprawę z klientem może pomagać na wiele sposobów: 
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od udzielenia informacji na temat teorii psychoterapii tańcem i ruchem, poprzez interpretacje 

Kodeksu Etycznego do wskazówek, jak sformułować oficjalną skargę. Mediator może 

rozpocząć dialog z psychoterapeutą, starając się umożliwić polubowne rozwiązanie konfliktu. 

Jeżeli próby polubownego rozwiązania nie powiodą się lub jest oczywiste, że sprawa wymaga 

zbadania, mediator może zaproponować klientowi wniesienie oficjalnej skargi.  

c. W związku z zasadą przedawnienia się sprawy po upływie pięciu lat, za moment złożenia 

skargi uznaje się datę pierwszego poinformowania Komisji Etycznej o złożonej skardze, a nie 

datę rozpoczęcia procedury formalnej. 

- Postępowanie zasadnicze – rozpatrywanie oficjalnej skargi: 

a. Przed rozpatrywaniem skargi wymagane jest postepowanie wstępne. 

W przypadku, gdy postępowanie mediacyjne nie skończy się wycofaniem sprawy przez 

zainteresowane strony, mediator wnioskuje o rozpoczęcie postępowania zasadniczego - 

oficjalnego rozpatrzenia skargi. 

b. Celem postępowania zasadniczego jest ustalenie czy psychoterapeuta złamał zasady 

Kodeksu Etycznego i, jeżeli tak się zdarzyło, zarekomendowanie stosownych działań. 

c. Komisja Etyczna przy rozpatrywaniu sprawy każdorazowo: 

- dopuszcza męża zaufania każdej ze stron 

- bada dokumenty 

- może powołać świadków, zasięgnąć opinii dowolnych osób i agend 

-występować o przeprowadzenie ekspertyz 

-komisja może uznać za potrzebne dołączenie do jej składu prawnika. 

d. Komisja Etyczna wyznacza datę spotkania stron, z wyjątkiem przypadku, gdy uzna, że 

przedłożone materiały nie stanowią uzasadnienia dla podjęcia dalszych działań. Komisja 

wysyła zawiadomienie o spotkaniu z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem oraz krótkie 

oświadczenie przedstawiające jej sposób rozumienia sprawy, wyznaczające obszar dyskusji. 

Na tym etapie obie strony mogą starać się o zmianę warunków spotkania, Komisja 

ustosunkowuje się do tego. Jeżeli któraś ze stron nie przybędzie na spotkanie Komisja może 

przeprowadzić rozprawę i wydać orzeczenie zaocznie. Jeżeli osobą nieobecną, bez zgłoszenia 

okoliczności usprawiedliwiających, jest osoba przeciwko której wniesiono skargę, może 

spowodować to odebranie mu członkostwa w PSPTIR. 

f. Spotkanie stron rozpoczyna się od przedstawienia sprawy przez osobę składającą skargę, 

następnie prawo wypowiedzenia się ma druga strona. Podczas tej części spotkania można 

wzywać świadków. Świadkowie przebywają w pomieszczeniu, gdzie odbywa się posiedzenie 

jedynie w czasie składania zeznań. Zasadę tą przyjmuje się w celu zapewnienia obu stronom 

maksimum poufności oraz ochrony. Komisja może zadawać stronom oraz świadkom pytania.  

g. Po wysłuchaniu obu stron  komisja udaje się na obrady trwające nie więcej niż godzinę, a 

następnie przedstawia swoją decyzję dotyczącą uznania lub nie oficjalnej skargi  lub też datę 

kiedy zostanie wydana decyzja. 

h. W przypadku, gdy skarga nie zostanie uznana za zasadną, wszystkie dokumenty, taśmy 

oraz inne dowody związane ze sprawą powinny zostać natychmiast zwrócone właścicielom 

lub zniszczone. Jeżeli skarga została uznana za zasadną, Komisja podejmuje odpowiednie 

działania.  
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i. Komisja Etyczna zobowiązana jest do wydania orzeczenia w czasie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia przeprowadzenia rozprawy. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może 

przedłużyć ten okres o dalsze 30 dni, po uprzednim poinformowaniu stron. 

j. Komisja Etyczna nie odpowiada za koszty poniesione przez którąkolwiek ze stron, chociaż 

istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot kosztów. Decyzja w tej sprawie należy do 

Komisji. 

k. Decyzja Komisji Etycznej jest wiążąca. Psychoterapeuta lub też osoba wnosząca skargę 

mogą odwoływać się od decyzji w ciągu 14 dni. W przypaku wpłynięcia odwołania, do 

zespołu komisji zostaje zaproszonych dwóch członków zarządu Stowarzyszenia PSPTIR lub/i 

superwizor zewnętrzny. 

 

§11 

W przypadku wpłynięcia skargi Komisja może skierować do Komisji ds. Certyfikacji 

wniosek o zawieszenie certyfikatu na czas rozpatrywania sprawy. 

 

§ 12 

Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

 

§13 

Wszelkie orzeczenia Komisji muszą zawierać pisemne umotywowanie. 

 

§ 14 

W składzie Komisji Etycznej rozpatrującej daną sprawę nie może zasiadać osoba, jeżeli: 

- sprawa dotyczy jej bezpośrednio, 

- jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym jednej ze stron, 

- pomiędzy nią, a którąś ze stron zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby podać w 

wątpliwość bezstronność członka Komisji. 

 

§ 15 

Wyłączenie członka Komisji Etycznej z rozpatrywania sprawy może nastąpić na jego własne 

żądanie lub na wniosek którejś ze stron. Wyłączenie to wymaga specjalnego postanowienia 

Komisji. 

 

§ 16 

Członkom Komisji przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań 

objętych regulaminem. 

 

§ 17 

Prawa i zobowiązania Psychoterapeutów Tańcem i Ruchem względem Komisji Etycznej 

Członek PSPTIR pozwany przed Komisję Etyczną ma prawo powołać swego męża zaufania 

spośród grona certyfikowanych psychoterapeutów tańcem i ruchem. 
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§ 18 

Członek PSPTIR pozwany przed Komisję Etyczną lub strony występujące w sprawie mają 

prawo przedstawić wszelkie dokumenty, mogą domagać się opinii biegłych i zgłaszać 

świadków. 

 

§ 19 

Członkowie PSPTIR powołani na świadków lub biegłych w sprawie toczącej się przed 

Komisją Etyczną nie mogą uchylać się od składania zeznań lub opinii z wyjątkiem warunków 

przewidzianych w § 14 i 15. 

 

§ 20 

Postanowienie końcowe 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków, 

czyli 07.11.2021 r.. 

 

                                                                      §21 

Ninejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej PSPTiR tak, aby każdy 

zainteresowany miał do niego swobodny dostęp i wiedział, jakie kroki należy wykonać. 


