
Kodeks Etyki Zawodowej zielarza-fitoterapeuty 
 
P R E A M B U Ł A  
Poniższy Kodeks Etyki Zawodowej zielarza-fitoterapeuty został opracowany na potrzeby 
środowiska zawodowego zielarzy i fitoterapeutów.  
Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i posiadające tytuł zielarza-fitoterapeuty powinny 
dążyć do jak najwyższych standardów prowadzonej działalności mając na względzie dobro 
pacjentów oraz dbałość o właściwą rangę wykonywanego zawodu. Właściwe kompetencje, 
profesjonalizm i możliwie najwyższa jakość pracy powinny stanowić nieodłączny element 
wszelkich działań zawodowych realizowanych w zakresie usług prozdrowotnych. Zielarz i 
fitoterapeuta świadomie i dobrowolnie bierze na siebie odpowiedzialność zgodnie z 
posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.  
 
PRZYRZECZENIE  
Z szacunkiem i powagą przyjmuję nadany mi tytuł zawodowy zielarz-fitoterapeuta i w pełni 
świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:  

1. Szanować godność i prawa każdego człowieka.  
2. Prowadzić swoją działalność/praktykę w sposób uczciwy i rzetelny.  
3. Ponosić odpowiedzialność moralną, zawodową i prawną za udzielane porady i 

konsultacje zielarskie.  
4. Wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności zgodnie z najlepiej rozumianym dobrem 

pacjenta.  
5. Wykazywać gotowość niesienia pomocy każdemu człowiekowi bez względu na rasę, 

płeć, przynależność religijną, poglądy polityczne, wiek, stan majątkowy i inne.  
6. Doskonalić swoje umiejętności zgodnie z osiągnięciami nauki i postępem 

biotechnologicznym.   
7. Współuczestniczyć w rozwoju wiedzy z zakresu ziołolecznictwa (fitoterapii) 

 
TREŚĆ KODEKSU ZAWODOWEGO: 

 
1. Działalność zielarza-fitoterapeuty to świadome i zgodne z jego wiedzą oraz najlepszymi 

intencjami działania z zakresu ziołolecznictwa nakierowane na osiągnięcie dobrostanu 
pacjentów. 

2. Fitoterapeuta nastawiony jest na współpracę z lekarzem prowadzącym osoby 
zgłaszające się po poradę/konsultację zielarską oraz zachęca je do konsultowania 
swoich zaleceń z lekarzem prowadzącym.   

3. Podstawą udzielenia porady/konsultacji zielarskiej przez zielarza-fitoterapeutę jest 
uprzednia diagnoza pacjenta przez lekarza.  Pacjent zgłasza się na porady/konsultacje 
zielarskie z rozpoznaniem lekarskim oraz aktualnymi wynikami badań. 

4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez zielarza-fitoterapeutę prób samodzielnej 
diagnozy lub leczenia stojącego w sprzeczności z obowiązującą wiedzą z zakresu 
medycyny i fitoterapii. 

5. Fitoterapeuta nie może w żadnym przypadku sugerować pacjentom zgłaszającym się 
na porady/konsultacje zielarskie rezygnacji z zaleceń lekarza lub/i rezygnacji z 
prowadzonej terapii. 



6. Fitoterapeuta ma prawo odmówić udzielenia porady/konsultacji, wykraczającej poza 
jego możliwości. Ma on wówczas obowiązek poinformować o tym osobę zgłaszającą 
się na poradę/konsultację zielarską. 

7. Fitoterapeuta zobowiązany jest do poszanowania godności, prywatności oraz 
zagwarantowania  intymności osób zgłaszających się na poradę/konsultację lekarską. 

8. Zielarza-fitoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa dotycząca osoby pacjenta. 
Fitoterapeuta nie może ujawniać osobom trzecim żadnych informacji na temat 
pacjenta zgłaszających się na porady/konsultacje zielarskie bez jego zgody lub wiedzy.  

9. Dokumentacja osób zgłaszających się na poradę/konsultację zielarską są 
zabezpieczone i przechowywane zgodnie z wymogami „Ustawy o ochronie danych i 
danych osobowych” oraz wymogami RODO. 

10. Fitoterapeuta ma pełne prawo odmówić udzielenia porady/konsultacji zielarskiej jeśli 
uważa, że jest to niezgodne z uznawanymi normami moralnymi, nie ma pokrycia w 
obecnym stanie wiedzy lub - zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem - może wyrządzić 
szkodę osobie, która zgłosiła się na poradę/konsultację zielarską.  

11. Obowiązkiem zielarza-fitoterapeuty jest ciągły rozwój zawodowy i osobisty. 
12. Fitoterapeuta stosuje w swojej praktyce wyłącznie preparaty, uznane i zweryfikowane 

przez naukę i znajdujące swoje odniesienie w oficjalnie uznawanej dziedzinie 
fitoterapii. 

13. Fitoterapeuta szanuje swój zawód i poprzez swoje działania podnosi zaufanie 
społeczne do reprezentowanej przez siebie dziedziny. 

14. Fitoterapeuta działa również na rzecz swojego środowiska zawodowego podejmując 
współpracę naukową, instytucjonalną i inną przyczyniającą się do rozwoju swojej 
dziedziny. 
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