
PSYCHIATRIA ALLENORT BIAŁYSTOK SP.Z O.O. 

 

 

Cennik usług w Centrum Terapii Białystok Czas trwania Cena Uwagi 

LEKARZ PSYCHIATRA 

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna – pierwsza wizyta 45 min. 130,00 – 170,00 zł  

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna – kolejna wizyta 30 min. 110,00 – 150,00 zł  

Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii (w trakcie 
specjalizacji) – pierwsza wizyta 

45 min. 110,00 zł  

Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii (w trakcie 
specjalizacji) - kolejna wizyta 

30 min. 90,00 zł  

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna profesorska – 
pierwsza wizyta 

45 min. 250,00 zł  

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna profesorska – 
kolejna wizyta 

30 min. 200,00 zł  

PSYCHOLOG/PSYCHOTERAPEUTA 

Konsultacja u psychologa/ psychoterapia indywidualna 50 min. 110,00 – 130,00 zł  

Psychoterapia par lub rodzin 50 min. 130,00 – 150,00 zł  

Psychoterapia par lub rodzin 90 min. 160,00 zł  

NEUROPSYCHOLOG 

Konsultacja u neuropsychologa 50 min. 110,00 zł  

SEKSUOLOG (psycholog) 

Konsultacja psychologa seksuologa – pierwsza wizyta 60 min. 160,00 zł  

Konsultacja psychologa seksuologa – kolejna wizyta/terapia 50 min. 150,00 zł 
 

Konsultacja psychologa seksuologa par – pierwsza wizyta 60 min. 200,00 zł  

Konsultacja psychologa seksuologa par – kolejna 
wizyta/terapia 

50 min. 190,00 zł 
 

PSYCHODIETETYK 

Konsultacja psychologa psychodietetyka – pierwsza wizyta 60 min. 120,00 zł  

Konsultacja psychologa psychodietetyka – kolejna wizyta 50 min. 100,00 zł  

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE    

Pomoc w wyborze lub zmianie zawodu 45 min. 100,00 zł + 23% VAT 

Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych 45 min. 100,00 zł + 23% VAT 

Przygotowanie do rozmów negocjacyjnych 45 min. 120,00 zł + 23% VAT 



PSYCHIATRIA ALLENORT BIAŁYSTOK SP.Z O.O. 

GRUPY/ZAJĘCIA 

Grupa terapeutyczna 60 - 120 min. 90,00 – 180,00 zł  

DIAGNOSTYKA 

Badanie osobowości  150 min. 300,00 zł  

Badanie funkcji poznawczych 150 min. 300,00 zł  

Badanie funkcji poznawczych u osób starszych 150 min. 300,00 zł  

Badanie poziomu inteligencji 210 min. 350,00 zł  

OPINIE I ZAŚWIADCZENIA 

Opinia psychologiczna1) 1 szt. 150,00 – 300,00 zł 
Cena ustalana 
indywidualnie 

Zaświadczenie lekarskie na temat dotychczasowego leczenia 
poza wizytą2) 

1 szt. 
130,00 zł 

 

Zaświadczenie lekarskie poza wizytą2) 1 szt. 50,00 zł  

Zaświadczenie psychologiczne poza wizytą2) 1 szt. 50,00 zł  

POZOSTAŁE USŁUGI 

Wystawienie recepty poza wizytą 1 szt. 50,00 zł  

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej3) 1 str. 0,35 zł  

Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej3) 1 str. 9,60 zł  

Wydanie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej na 
nośnikuelektronicznym3) 

1 szt. 
1,75 zł 

 

Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem4) 1 wizyta 50% ceny za wizytę  

 

1) Opinia psychologiczna jest przygotowywana najpóźniej 2 miesiąca od przeprowadzonej diagnozy. Czas 

realizacji to 14 dni roboczych od złożenia wniosku o przygotowanie opinii. 

2) Lekarz/ psycholog ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia poza wizytą, czas realizacji do 7 dni 

roboczych. 

3) Nie dotyczy udostępniania pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w 

żądanym zakresie. Udostępnienie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki. 

4) Standardowa kwota to 50% ceny za wizytę, wyjątek stanowią pacjenci w trakcie psychoterapii, u których 

płatność ustalana jest indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy pacjentem a terapeutą. 


