
Strona główna 

Witaj, 

Nazywam się  Kinga Skórska jestem siostrą Pallotynką, psychologiem  
i psychoterapeutą psychodynamicznym. 

W gabinecie psychoterapii POMOST pomagam dorosłym i dzieciom 
wprowadzać POZYTYWNE zmiany w ich funkcjonowaniu psychicznym,  
społecznym i duchowym. Jeśli i Ty jesteś osobą, która chce i potrzebuje zmiany, 
bo czujesz, że życie przebiega Ci gdzieś obok ZAPRASZAM! 

Poradnictwo psychologiczne zajmuje zazwyczaj jedno lub kilka spotkań 
w czasie których poszukujemy najlepszych rozwiązań dla problemu z którym 
osoba się zwraca. 

Psychoterapia zaś jest procesem długotrwałym, cyklicznym. 
Psychoterapia psychodynamiczna wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu: 
zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, nerwicowych oraz innych 
złożonych trudności emocjonalnych.  

Zapraszam osoby, które zmagają się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi, 
jak również te, które szukają możliwości samorozwoju i lepszego poznania 
siebie.  

W ramach działalności gabinetu organizuję również warsztaty o różnej 
tematyce, dotyczące potrzeb osób, z którymi się spotykam. Warsztaty 
przygotowuję sama, jak również we współpracy. Najczęściej w trakcie 
warsztatów osoby w nich uczestniczące same proponują tematy, które byłyby 
istotne, co jest dużą radością i w miarę możliwości potem realizowane.  

O mnie

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym oraz absolwentką 
Psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W swojej praktyce kieruję się zasadami kodeksu etyczno-
zawodowego psychologa oraz kodeksu etycznego psychoterapeuty. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.inn. w Klinice Psychiatrii w Lublinie, 
w Oddziale dziennym psychiatrycznym w Stalowej Woli. Prowadziłam 
konsultacje i terapię  w  Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Domu Samotnej 



Matki oraz  schronisku dla bezdomnych. Pracowałam jako wychowawczyni  w 
domu dziecka. W domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i fizyczną byłam zatrudniona jako psycholog.  

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję superwizji, czyli merytorycznemu  
nadzorowi procesów leczenia z zachowaniem anonimowości pacjentów.  

REGULAMIN 

1. Uczestnictwo w psychoterapii wymaga osobistego lub telefonicznego zgłoszenia.  

2. W gabinecie przyjmowane są osoby dorosłe: kobiety i mężczyźni, pary, małżeństwa  
i rodziny wyrażające zgodę na spotkanie z psychoterapeutą i akceptujące niniejszy 
Regulamin. 

3.  W gabinecie przyjmowane są osoby niepełnoletnie, jeżeli ich opiekunowie prawni wyrażą 
zgodę na spotkanie z psychoterapeutą i akceptują niniejszy Regulamin. 

4. Psychoterapeuta jest związany zasadą poufności. W swoich działaniach prezentuje 
uczciwość i szacunek dla Pacjentów.  

5. Psychoterapeuta dla podtrzymania wysokiej jakości świadczonych usług pracuje pod 
superwizją.  

6. Termin spotkania z psychoterapeutą ustala telefonicznie /tel. 510 262 191 / wyłącznie 
osoba zainteresowana udziałem w psychoterapii.  

7. Sesje psychoterapii poprzedza konsultacja /najczęściej 1 do 3 spotkań/, w wyniku której 
określa się cel pracy, intensywność spotkań, obowiązujące zasady oraz inne ważne dla 
Pacjenta tematy.  

8. Czas trwania konsultacji oraz sesji wynosi 50 min. 

9. W przypadku spóźnienia się Osoby na konsultację lub sesję, czas spotkania nie jest 
przedłużany. Zmianie nie ulega też opłata za sesję. 

10. W przypadku niemożności przybycia na umówioną sesję należy o tym zawiadomić 
Psychoterapeutę na co najmniej dzień przed planowanym terminem. 

12. W celu zapewnienia skuteczności psychoterapii wymagane jest systematyczne 
uczęszczanie na sesje.  



13. Integralną częścią Regulaminu jest Kodeks Etyki Psychoterapeuty Polskiego 
Towarzystwa Psychoterapii. 


