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KODEKS ETYCZNY TERAPEUTY RELACYJNO-ROZWOJOWEGO 

 

Kodeks etyczny ma wspierać wrażliwość etyczną terapeutów relacyjno-rozwojowych i przypominać im 
o wartościach jakimi powinni się kierować w swojej pracy z ludźmi szukającymi u nich pomocy lub 
wsparcia. 

 

Terapeuta relacyjno-rozwojowy: 

1. Jest świadomy ciążącej na mim odpowiedzialności za dobro innych osób, więc stara się 
zrozumieć jak to dobro rozumieją osoby zainteresowane jego wsparciem. Z największą uwagą 
i ciekawością stara się poznać ich perspektywę i ją respektować. Poznanie punktu widzenia 
osoby wspieranej, daje mu prawo do doboru najwłaściwszych, zgodnych z jego najlepszą wiedzą 
i umiejętnościami, działań, metod i strategii służących wsparciu tej osoby. 

2. Jest spójny i autentyczny w relacji, z osobami które wspiera.   

3. Doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywa nowe umiejętności i pogłębia swoja wiedzę, 
co umożliwia mu uczciwe i rzetelne wykonywanie swojej pracy. 

4. Dbając o swój zawodowy rozwój i dorobek całego środowiska terapeutów relacyjno-
rozwojowych, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi specjalistami. 

5. Bierze odpowiedzialność za jakość i zakres działań, które podejmuje i do których się zobowiązuje. 

6. Dba o swoją kondycję psychiczną i fizyczną. 

7. W swoim miejscu pracy przeciwstawia się praktykom niehumanitarnym w tym dyskryminującym. 

8. Reaguje na znane mu fakty przemocy i nadużycia o charakterze seksualnym i łamanie prawa 
w stosunku do osób, które wspiera. 

9. Szanuje intymność, prywatność i chroni dane osobowe osób którym pomaga. 

10. Z szacunkiem odnosi się do wszystkich, bez względu na stopień niesprawności, 
niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, wyznanie, 
narodowość, rasę, sytuację materialną, przekonania polityczne, wykształcenie, pozycję 
zawodową, cechy osobiste lub wyznawane wartości. 

11. Udziela osobom wspieranym rzetelnych informacji na temat świadczonej im pomocy lub 
wsparcia. 

12. Szuka pomocy i konsultacji u innych specjalistów, zwłaszcza gdy leży to w interesie osoby, którą 
wspiera. 

13. W trosce o jakość pracy systematycznie korzysta z superwizji. 

14. Udziela wsparcia, gdy mieści się to w jego kompetencjach. W przeciwnej sytuacji stara się 
wskazać miejsce, w którym uzyskanie pomocy będzie możliwe. 
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15. Zachowuje tajemnicę zawodową. W sytuacji, kiedy przekazanie informacji jest dozwolone lub 
konieczne każdorazowo analizuje, czy zakres i sposób jej przekazywania, służy dobru 
wspieranych osób. 

16. Nie podejmuje pracy w czasie, w którym ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny nie jest 
zdolny do rzetelnego jej wykonywania. 

17. W kontaktach z innymi specjalistami służy radą i pomocą oraz kieruje się szacunkiem, a także 
respektem dla ich wiedzy, doświadczeń i umiejętności. 

18. Konflikty z innymi specjalistami rozwiązuje bez uszczerbku dla osób, które wspiera. 

19. Nie rozpowszechnia informacji nieprawdziwych na temat swoich kompetencji i dorobku 
zawodowego. 

20. Dba o dobre imię środowiska terapeutów relacyjno-rozwojowych. 

 


