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Procedura skarg i odwołań

Procedury
Rada ds. Etyki powoływana jest przez Zarząd PTPt. Jest ona ciałem powołanym do
konsultacji, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania skarg i stosowania
regulaminowych sankcji w związku z problemami lub naruszeniami etycznym.

Zapytania
Podstawowym zadaniem Rady ds. Etyki jest wykonywanie zadań doradczych dla
psychotraumatologów certyfikowanych przez PTPt i studentów programów akredytowanych
oraz wszystkich innych zainteresowanych osób i organizacji. W tym zakresie Rada ds. Etyki
formułuje swoją opinię wobec zgłoszonego problemu.

Skargi
W przypadku skarg o przekroczenia etyczne Rada ds. Etyki podejmując postępowanie
wyjaśniające jest zobowiązana do powiadomienia podmiotu (osoby, organizacji lub ciała),
którego dotyczy skarga oraz zobowiązana do zapewnienia pełnej dyskrecji podczas
postępowania wyjaśniającego. W związku z postępowaniem wyjaśniającym Rada ds. Etyki
może podjąć następujące działania:
1. oddalić skargę w związku ze stwierdzeniem braku faktów świadczących o naruszeniu
etycznym;
2. zawiesić postępowanie bez konsekwencji w związku z brakiem wystarczających
dowodów naruszeń etycznych lub błędami proceduralnymi;
3. zawiesić postępowanie z wdrożeniem konsekwencji w przypadku gdy pomimo braku
wystarczających dowodów naruszeń etycznych pozostaje obawa co możliwości ich
wystąpienia. W takiej sytuacji Rada ds. Etyki może wyrazić swoją obawę w liście do
podmiotu wobec, którego wysunięto zastrzeżenia. Rada ds. Etyki może w takim
przypadku pouczyć podmiot lub zalecić dalsze szkolenia lub superwizję.
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W przypadku stwierdzenia w postępowaniu wyjaśniającym naruszeń etycznych Rada
ds. Etyki może:
1. upomnieć psychoterapeutę lub studenta lub organizację;
2. zawiesić ważność certyfikatu lub szkolenie studenta na okres nie dłuższy niż 3 lata lub
zawiesić akredytację programu szkolenia;
3. pozbawić psychoterapeutę certyfikatu z możliwością wnioskowania o ponowne
przyznanie po minimum 5 latach. Ponowne przyznanie certyfikatu może być w takiej
sytuacji uzależnione od ukończenia szkolenia uzupełniającego lub zdania egzaminu.
Również w przypadku studenta odsuniętego od szkolenia na okres 5 lat może zostać
zalecone kontynuowanie szkolenia od początku;
4. pozbawić certyfikatu lub prawa do szkolenia.

Od decyzji Rady ds. Etyki przysługuje odwołanie do Zarządu PTPt.
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