
lp.
kod 

procedury
Rodzaj usługi - badania psychologiczne

Cena netto w 
zł

Stawka VAT 
w %

Cena brutto 
w zł

1 -
Kierowcy pojazdów samochodowych służbowych według kategorii  
B i T oraz Operatorów wózków widłowych, dźwigów, innych maszyn budowlanych i 
drogowych

100,00 23 123,00

2 - Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 45,00 zw. 45,00

lp.
kod 

procedury
Rodzaj usługi - badania psychologiczne

Cena netto w 
zł

Stawka VAT 
w %

Cena brutto 
w zł

1) osoba ubiegająca się o:

a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
b) przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, 
B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 
103 ust. 1 pkt 2 lub 3,
c) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na 
istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
2) osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, 
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

3) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w 
wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała 
obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;

4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:
a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu,
b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu 
drogowego,
c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym 
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w 
wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia 
poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

6) osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu 
ważności tego dokumentu.

2. Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:

1) kandydat na instruktora i instruktor – w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
2) kandydat na egzaminatora i egzaminator – w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora.

4 -
Osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Rozp. Ministra Pracy z dnia 28 maja 1996r. Dz. U. nr 62 poz. 287 )

180,00 zw. 180,00

5 -
Osób wykonujących pracę na stanowiskach decyzyjnych i związanych z 
odpowiedzialnością oraz stałym dużym dopływem informacji i gotowością do szybkiej 
reakcji

220,00 zw. 220,00

6 -
Kandydatów na objęcie stanowiska, prokuratora, kuratora, sędziego, komornika 
(Dz.U.2018.619)

150,00 23 184,50

7 - Osób ubiegających się o licencję detektywa (Dz.U. 2011.251.1511) 150,00 23 184,50

8 - Osób posiadających licencję detektywa  (Dz.U. 2011.251.1511) 150,00 23 184,50

9 -
Osób posiadających licencję detektywa skierowanych przez pracodawcę lub organ 
wydający licencję (Dz.U 2011.251.1511)

150,00 23 184,50

10 -
Osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz 
przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
(Dz.U.2019 poz. 445)

150,00 23 184,50

Zarz. Dyr. SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie nr 14/2023

10. ZAKŁAD USŁUG  PSYCHOLOGICZNYCH 

Badania w zakresie psychologii transportu 

3 - 121,95 23 150,00



11 -
Osób zajmujących się materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, oraz wyrobami o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650)

150,00 23 184,50

12 -
Kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i osoby ubiegające się o 
wpis na listę kpzt

150,00 23 184,50

13 -
Osób ubiegających się na stanowiska w innych instytucjach bezpieczeństwa 
narodowego RP

150,00 23 184,50

14 - Osób ubiegających się o pozwolenie na broń po raz pierwszy 150,00 23 184,50

15 - Osób posiadających pozwolenie na broń 150,00 23 184,50

16 89.00 Konsultacja, porada, interwencja psychologiczna - pierwsza godzina 120,00 zw. 120,00

17 89.00 Konsultacja, porada, interwencja psychologiczna - kolejne godziny 120,00 zw. 120,00

18 94.01 Badanie testem inteligencji - Testy IQ, organika, itp. 300,00 23 369,00

19 -
Osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
(Dz.U.2015 Poz.2323)

100,00 23 123,00

20 -
Osoby  posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
(Dz.U2015. Poz.2323)

100,00 23 123,00

21 - Wydanie dodatkowego wyniku badania 30,00 23 36,90

22 - Terapia zaburzeń postraumatycznych (PTSD) diagnoza 200,00 zw. 200,00

23 - Terapia zaburzeń postraumatycznych  kolejne spotkanie 120,00 zw. 120,00

24 - Psychoterapia indywidualna 120,00 zw. 120,00

jedna dwugodzinna  sesja tygodniowo 100,00 zw. 100,00

lub opłata miesięczna - płatne za osobę 360,00 zw. 360,00

> Oferta dla firm - ustalenie zakresu i cen świadczeń tel.: 604 933 705 lub 89 539 83 53
> Szkolenia, warsztaty psychologiczne, treningi- szeroki zakres tematyczny dostosowany do potrzeb zamawiającego - ceny negocjowalne

> Rekrutacja - badania psychologiczne na określone stanowiska- nabór i dobór pracowników- wstępna selekcja, badania specjalistyczne (kadra kierownicza, stanowiska 
specjalistyczne, inne) indywidualne i grupowe - ceny negocjowalne

> Mediacje pracownicze

Psychoterapia grupowa

25

-


