CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
Obowiązujący od 01.02.2020 r.,
zgodnie z właściwymi Rozporządzeniami.
Pracownia Psychologiczna
w Gabinecie Pomocy Psychologicznej Empatia

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE
Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o Broni i Amunicji
(Dz.U. nr 53, poz. 549 z późn. zm.)
Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń (sportowa, gazowa,
do rekonstrukcji historycznych, w celach kolekcjonerskich, pamiątkowych,
szkoleniowych, do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, w celach łowieckich)
(art. 15 ust. 1)
Badanie okresowe osoby ubiegającej się o broń (do ochrony osobistej, ochrony osób
i mienia, w celach łowieckich) lub ponownie występującej o następne egzemplarze
broni (sportowej, gazowej, do rekonstrukcji historycznych, w celach
kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych) (art. 15 ust. 4)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
(Dz.U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019)
Przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (art. 13 ust. 4)

Cena

200 zł

200 zł

160 zł

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz.U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007)
Badania do obrotu bronią (art. 11 ust. 4)

200 zł

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505)
Pracownik ochrony fizycznej starający się o wpis (art. 33a ust. 4)
Pracownik ochrony fizycznej posiadający wpis (art. 33a ust. 2)
Pracownik zabezpieczenia technicznego (art. 27 ust. 2)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich)
(Dz.U. nr 123, poz. 779 z późn. zm.)
Badanie na stanowisko pracownika Straży Miejskiej (art. 24a ust. 3)
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.)
Kandydaci lub posiadający licencję detektywa (art. 42 ust. 1)
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200 zł
200 zł
180 zł

200 zł

150 zł

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm)
Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora i komornika
sądowego (art. 57 § 10)
Badanie kandydata do objęcia urzędu asesora sądowego (art. 106n § 9)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)
Badanie na stanowisko inspektora transportu drogowego (art. 76 ust. 4 pkt 2)
Badanie psychologiczne przewoźników drogowych (kierowców taksówek, firm
kurierskich, kierowców Ubera itp.) (art. 39k i 39m)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami
(Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
Badanie psychologiczne osób skierowanych po wypadku (art. 82 ust. 1 pkt 3),
po przekroczeniu liczby 24 punktów karnych (art. 82 ust. 1 pkt 4b), za jazdę
pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych (art. 82 ust. 1 pkt 4a)
Badanie psychologiczne kandydatów na kierowców zawodowych kat. C+,
kandydatów na motorniczych tramwajów (art. 82 ust. 1 pkt 1a)
Badanie psychologiczne przedłużające ważność uprawnień kierowców zawodowych
kat. C+, motorniczych tramwajów (art. 82 ust. 1 pkt 2)
Badanie psychologiczne kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów (art. 82
ust. 2 pkt 2) oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów nauki
jazdy (art. 82 ust. 2 pkt 1)
Badanie psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych (kierowca
radiowozu, kierowca pogotowia ratunkowego, kierowca przewożący wartości
pieniężne) (art. 82 ust. 1 pkt 6)
W oparciu o Regulamin Licencji Sportu Samochodowego
Polskiego Związku Motorowego
oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
Badanie psychologiczne kierowców rajdowych (art. 13 ust. 1 pkt 1)
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy
(Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 z późn. zm.)
Badanie psychologiczne kierowcy pojazdu służbowego z kat. B (np. handlowców
lub osób posiadających auto służbowe)
Badanie psychologiczne operatorów ciężkich maszyn budowlanych (koparki,
ładowarki, spycharki)
Badanie psychologiczne operatorów maszyn, wózków jezdniowych, operatorów
suwnic, żurawi wieżowych, osób pracujących na wys. pow. 3 m
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na oślepienie – w ciemni
(ze skierowaniem od lekarza MP)
Badanie widzenia głębi – stereoskopia (ze skierowaniem od lekarza MP)
Wystawienie duplikatu wyniku konsultacji/orzeczenia
Diagnostyka seniora-kierowcy
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180 zł
180 zł

200 zł
150 zł

150 zł
150 zł
150 zł
150 zł

150 zł

100 zł

100 zł
100 zł
80 zł
40 zł
40 zł
40 zł
50 zł

INNE USŁUGI
Doradztwo zawodowe dla młodzieży
Konsultacje narzeczeńskie, warsztat kompetencji dla rodziców
Konsultacja indywidualna z psychologiem (np. osób w kryzysie, mam w ciąży)
Edukacja seksualna dzieci, młodzieży i dorosłych
Pomoc psychologiczna dla seniorów
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200 zł
150/130 zł
120/100 zł
120/100 zł

60 zł

