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Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej została założona w 2000r.  przez Władysława Banasia. Od 2005 roku Szkołę 
prowadzą Władysław Banaś i Edyta Biernacka. 

Prowadzimy jedyne w Krakowie szkolenia w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej. Przekazujemy 
doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami cierpiącymi  z powodu głebokich zaburzeń osobowości, 
niejdnokrotnie  wymagającymi hospitalizacji. 

Nasze programy szkoleniowe bazują na współczesnym, analitycznym podejściu do zaburzeń psychicznych, które rozwijamy  
w kontakcie z wybitnymi psychoanalitykami zagranicznymi, m.in. Bobem Hinshelwoodem, Nevilem Symingtonem, Davidem 
Morganem, Jamesem Fisherem oraz Judith Jackson. W latach 2000 - 2007 konsultantem i superwizorem Szkoły był Jan 
Malewski, superwizor i analityk szkoleniowy IPA. 

 

Nasze programy szkoleniowe wyróznia :   

• Doświadczenie kliniczne Zespołu Dydaktycznego w obszarze głębokich zaburzeń osobowości, związane z pracą 
Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. 

• Dostęp do pracy psychoterapeutycznej  z pacjentami,   w ramach ambulatorium KSPP  prowadzonej pod regularną 
superwizją.  

• Dostęp do kontaktu z pacjentami w ramach Koła Studenckiego organizowanego w Odziale Leczenia Zaburzeń 
Osobowości w Szpitalu Specjalistycznym  im dr J. Babińskiego. 

Oferujemy wiedzę i umiejetności, które umożliwiają  uprawianie psychoterapii psychoanalitycznej zarówno 
w gabinetach prywatnych, jak i w publicznej służbie zdrowia. 

 

ROCZNY KURS PODSTAWY PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ 

 

Kurs zapoznaje ze współczesną i inspirującą metodą leczenia. Daje możliwość uczestniczenia w szkoleniu 

zaawansowanym, dostęp do doświadczeń klinicznych i w perspektywie możliwość rozwijania praktyki prywatnej. 

Pomyślane jako wstępne szkolenie prowadzące w dalszej perspektywie, (Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej) do uzyskania 
zawodu i statusu społecznego psychoterapeuty psychoanalitycznego. Program  kursu  realizuje  kryteria szkoleniowe określone 
przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej niezbędne do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 
psychoanalitycznego.  Certyfikat PTPP jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz placówki oświatowe, na równi 
z certyfikatami Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Kurs jest obligatoryjny  dla osób nie posiadających wcześniejszych doświadczeń w pracy z pacjentami. 

PLAN ZAJĘĆ 

Dziesięć jednodniowych spotkań w okresie od września do czerwca, udział w Dniu Otwartym KSPP (marzec) oraz 8 - dniowe 
Letnie Seminarium Psychoterapii Psychoanalitycznej na przełomie lipca i sierpnia (w sumie 107 godzin zegarowych). 
 
Oto program spotkań jednodniowych: 

• Wykład i seminarium: analityczna psychologia rozwojowa -  1,5 godz. 

• Wykład: podstawy relacji pomagania - 1 godz. 

• Warsztat pracy klinicznej - 2 godz. 

• Superwizja pracy klinicznej, omówienia przypadków - 1,5 godz. 
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UCZESTNICY SZKOLENIA 

Zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem medycznym lub humanistycznym, ewentualnie osoby po ukończeniu co najmniej  
czwartego roku studiów. Przyjmujemy osoby już pracujące psychoterapeutycznie z pacjentami lub zamierzające rozpocząć taką 
pracę. Brak pacjentów nie jest przeciwwskazaniem do rozpoczęcia szkolenia. 

KWALIFIKACJA  

Rekrutacja prowadzona jest od marca do czerwca. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Zgłoszenia telefoniczne przyjmują osoby prowadzące zajęcia Kursu Podstawowego. 

 

Koszt tego roku szkolenia wynosi 3300PLN. 

Istnieje możliwość płatności ratalnej: 

(10 X 250 PLN - zajęcia weekendowe, 50 PLN - udział w Dniach Otwartych KSPP, 750 PLN - trening wakacyjny). 
Cena ta nie obejmuje kosztów pobytu na treningu wakacyjnym. 

 

Minimalny okres szkolenia psychoterapeuty trwa 5 lat,  jego 
podstawowymi elementami  są: teoria, superwizja i własna 
psychoterapia treningowa psychoterapeuty. 

Kurs KSPP został pomyślany jako 5-letni cykl szkoleniowy, dający 
podstawy do pracy w podejściu psychoanalitycznym. 

Szkolenie odbywa się w dwóch etapach: 

• jednoroczny kurs podstawowy –  
Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej 

 

• czteroletni kurs zaawansowany –  
Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej 

 

Ponieważ zajęcia kursów odbywają się cyklicznie, możliwe jest 
zrobienie na przykład rocznej przerwy i kontynuacja kolejnego etapu 
szkolenia. 
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