
LP. OPIS BADANIA CENA

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NA PODSTAWIE USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI
art. 82 ust. 1

1. Kierowca uzyskujący nowe kategorie prawa jazdy (pkt 1 lit. a) 150 zł

2. Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnień cofniętych za ponowne 
przekroczenie liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs 
reedukacyjny, o którym mowa w art 99 ust. 1 pkt 4 lit. a; popełnienia w 
okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w 
komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w 
komunikacji (pkt 1 lit. b)

150 zł

3. Osoba, której cofnięto uprawnienia z powodu istnienia przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdami (pkt 1 lit. c)

150 zł

4. Osoba przedłużająca ważność prawa jazdy, nie wykonująca zawodu 
kierowcy (pkt 2)

150 zł

5. Powypadkowe (pkt3) 150 zł

6. Osoba skierowana na badania z powodu jazdy po alkoholu lub podobnie 
działającego środka (pkt 4 lit. a)

150 zł.

7. Osoba skierowana na badania z powodu przekroczenia dopuszczalnej 
liczby punktów karnych (pkt 4 lit. b)

150 zł

8. Osoba, która w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia 
(pkt 4 lit. c)

150 zł

9. Osoba posiadająca prawo jazdy, skierowana przez lekarza, u której 
stwierdzono możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdami (pkt 5)

150 zł

10. Osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości 
pieniężne (pkt 6)

150 zł

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NA PODSTAWIE USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI
art. 82 ust. 2

11. Instruktor, kandydat na instruktora (pkt 1) 150 zł

12. Egzaminator, kandydat na egzaminatora (pkt 2) 150 zł

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NA PODSTAWIE USTAWY O TRANSPORCIE
DROGOWYM

13. Kierowca wykonujący przewóz drogowy (art. 39 k ust. 1) 150 zł

14. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy (art. 39 m) 150 zł

INNE

15. Kierowca prowadzący pojazd służbowy, lub prywatny do celów 
służbowych wg prawa jazdy kat. B

100 zł

16. Pracownik ochrony fizycznej/wartownik 150 zł



17. Osoba wykonująca pracę wymagającą szczególnej sprawności 
psychofizycznej.

80 zł

18. Osoba ubiegająca się lub posiadająca pozwolenie na broń/ kurator 
zawodowy/ społeczny/ prokurator/ asesor prokuratorski/aplikant 
prokuratorski/ komornik/ syndyk/ sędzia

200 zł

19. Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 30 zł

20. Badanie widzenia stereoskopowego 30 zł

21. Wydanie odpisu 20 zł


