
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Pracownia Ewamed jest placówką świadczącą usługi w zakresie diagnostyki 

psychologicznej związanej z orzecznictwem psychologicznym osób zatrudnionych na 

stanowiskach, które ze względu na swój charakter pracy wymagają szczególnej sprawności 

psychofizycznej.  

 

W związku z prowadzeniem przez Państwa działalności wymagającej 

przeprowadzania regularnych badań psychologicznych Państwa pracowników i/lub klientów, 

chciałabym poinformować o powstaniu nowej pracowni, w której istnieje możliwość 

wykonania badań psychologicznych oraz zachęcić do nawiązania współpracy pomiędzy 

naszymi firmami.  

 

Nasza pracownia posiada wymagane zezwolenia nadane przez Marszałka 

Województwa Śląskiego (nr 118/2009) oraz spełnia kryteria wyznaczone przez Instytut 

Transportu Samochodowego, niezbędne do profesjonalnego oraz rzetelnego przeprowadzenia 

badań psychologicznych, a także do wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. 

Dysponujemy lokalem o powierzchni 65m  zawierającym: 

- salę do badań zbiorowych, w której przeprowadzane są testy psychologiczne  

(posiadamy bogatą baterię testów psychologicznych certyfikowanych przez Pracownię 

Testów Psychologicznych), 

- salę do badań aparaturowych (dysponujemy najnowszym sprzętem psychologicznym), 

- pomieszczenie biurowe zaopatrzone w sprzęt komputerowy (umożliwiający archiwizację 

danych osobowych w formie elektronicznej, szybkie przetwarzanie wyników badań, 

wystawianie odpowiednich dokumentów) i kartotekę w formie papierowej, 

- poczekalnię oraz toaletę dla klientów. 

 

W pracowni Ewamed badania wykonuje psycholog posiadający doświadczenie  

z zakresu Psychologii Pracy (ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim) oraz 

z zakresu Psychologii Transportu (ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie 

Jagiellońskim). Psycholog dysponuje wymaganymi uprawnieniami w zakresie orzecznictwa 

psychologicznego wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego i jest wpisany do 

rejestru pod nr S-166.  

 

 

Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na 

stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Wykonujemy 

badania: 

 

 kandydatów na kierowców i kierowców zarówno amatorskich, jak i zawodowych  

w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E), 

 kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych,  

 kandydatów na instruktorów i instruktorów  nauki jazdy, 

 kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy,  



 

 

 osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących 

tramwajem, 

 kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia  

24 punktów karnych,  osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po 

użyciu środka działającego podobnie do alkoholu oraz sprawców wypadków,  

w których pojawili się zabici lub ranni, 

 kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego 

stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego, 

 osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem 

silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych  

do kierowania pojazdami, 

 osób kierujących pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi), 

 operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, 

dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego 

specjalistycznych badań psychologicznych, 

 osób pracujących na wysokości. 

 

Nasi klienci nie są zobowiązani do informowania z wyprzedzeniem o planowanej  

w danym miesiącu ilości badań, nie określamy także limitu badań w poszczególnych dniach. 

Rejestracja na badania psychologiczne odbywa się w dowolnej, odpowiedniej dla badanego 

porze w ramach godzin funkcjonowania pracowni. W związku z faktem iż czas trwania badań 

jest różny w zależności od stanowiska (od około 30 minut do 2 godzin), badania rozpoczynają 

się codziennie o godzinie 8.00, 10.00 oraz 12.00. W przypadku konieczności wykonania 

badań dla większych grup możliwe jest ustalenie innych, dogodnych godzin ich realizacji lub 

wykonanie tych badań w siedzibie klienta (badania wyjazdowe możliwe tylko w przypadku 

stanowisk operatorskich). Badania przeprowadzane są w jednym dniu i zakończone są 

szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego 

orzeczenia. 

 

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz 

dodatkowo w czwartki w godzinach od 17:00 do 19:00 (w tym terminie wymagana jest 

wcześniejsza rejestracja telefoniczna). Istnieje również możliwość przeprowadzenia badania 

w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

 

Dla firm zainteresowanych stałą współpracą przewidziane są atrakcyjne rabaty  

w zależności od ilości osób wymagających badań psychologicznych. 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy, a dodatkowe informacje dotyczące zakresu 

działania pracowni i przeprowadzania badań można uzyskać pod nr telefonu  

606 33 00 22 oraz 32 738 12 12. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Ewa Żurek-Świerc 

PSYCHOLOG 

       Tel. 606 33 00 22 


