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Cennik usług od 01.03.2020  

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin 
Czas trwania Cena Uwagi 

LEKARZ PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży - 45 min.* 45 min. 300,00 zł  

Konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży - 30 min.* 30 min. 270,00 zł  

Konsultacja ekspresowa u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży *1) 15 min. 135,00 zł  

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA 

Konsultacja psychologiczna/ psychoterapia indywidualna* 50 min. 150,00 zł  

Konsultacja psychologiczna/ psychoterapia uzależnień* 50 min. 170,00 zł  

Konsultacja diagnostyczna 50 min. 170,00 zł  

Konsultacja/ psychoterapia par lub rodzin* 90 min. 270,00 zł  

Konsultacja/ psychoterapia par lub rodzin w j. angielskim* 105 min. 320,00 zł  

Psychoterapia par lub rodzin – Konsultacja z udziałem dwóch 
specjalistów 

90 min. 400,00 zł  

LOGOPEDA 

Konsultacja logopedyczna dzieci 30 min. 95,00 zł  

Konsultacja logopedyczna dorosłych 30 min. 105,00 zł  

Pakiet logopedyczny dla dzieci i młodzieży – 5 spotkań2) 5 x 30 min. 425,00 zł  
Do wykorzystania w 

przeciągu 90 dni od 

daty zakupu. 

Pakiet logopedyczny dla dorosłych – 5 spotkań2) 5 x 30 min. 475,00 zł  
Do wykorzystania w 

przeciągu 90 dni od 

daty zakupu 

DIETETYK    

Konsultacja dietetyczna* 50 min. 160,00 zł  

Konsultacja dietetyczna z jadłospisem na 7 dni* 50 min. 250,00 zł  

Konsultacja dietetyczna z jadłospisem na 14 dni* 50 min. 340,00 zł  

GRUPY  

Grupa TUS dla dzieci - Treningu Umiejętności Społecznych  całość 600,00 zł 5 spotkań 

Terapia grupowa dla młodzieży 120 min. 120,00 zł spotkanie 

 

OPINIE I ZAŚWIADCZENIA 

Opinia psychologiczna3) 1 szt. 160,00 – 510,00 zł Cena ustalana 

indywidualnie 

Opinia lekarska lub psychologiczna do sądu3) 1 szt. 260,00 – 510,00 zł Cena ustalana 

indywidualnie 

Zaświadczenie lekarskie na temat dotychczasowego leczenia poza 
wizytą3) 1 szt. 190,00 zł  

Zaświadczenie lekarskie poza wizytą4) 1 szt. 50,00 zł  
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Zaświadczenie psychologiczne poza wizytą4) 1 szt. 50,00 zł  

POZOSTAŁE USŁUGI 

Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej 5) 1 str. 0,36 zł od 1 marca do 

31 maja 2020 r. 

Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej5) 1 str. 10,39 zł od 1 marca do 

31 maja 2020 r. 

Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej na 
nośniku elektronicznym5) 1 szt. 2,07 zł 

od 1 marca do 

31 maja 2020 r. 

Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem6) 1 wizyta 
50% lub 100% ceny 

za wizytę 

Cena ustalana 

indywidualnie 

 

*Konsultacja w placówce medycznej lub online (teleinformatyczna) 

 

1) Konsultacja dla pacjentów, którzy odbyli ostatnią pełną wizytę u danego specjalisty nie dawniej niż 3 miesiące wstecz. Wizyta 

receptowa nie jest normą opieki psychiatrycznej, służy jedynie zagwarantowaniu ciągłości kuracji w sytuacjach awaryjnych, losowych 

(np. przeterminowanie recepty).  

2) Pakiet należy wykorzystać w przeciągu 90 dni od daty zakupu, po tym terminie płatność za niewykorzystane spotkania przepada. 

3) Opinia psychologiczna jest przygotowywana najpóźniej 2 miesiąca od przeprowadzonej diagnozy. Czas realizacji to 14 dni roboczych 

od złożenia wniosku o przygotowanie opinii. Opinia opłacana jest z góry.  

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

5) Nie dotyczy udostępniania pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie. Udostępnienie 
dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki. 

6) 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. 

 

Uwaga! Konsultacje opłacone przelewem – termin może być zmieniony/odwołany najpóźniej 24 
godziny przed wizytą po tym czasie płatność nie podlega zwrotowi. 
 

 

 

 

 

 

 

DANE REJESTRACYJNE: 

KLINIKI TERAPII ALLENORT – SIELECKA 

Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin 

Ul. Sielecka 22 lok. 11, 00-780 Warszawa, tel. 22 841 41 24, e-mail: centrumterapiirodzin@allenort.com 

Regon Zakładu 3800798370020, Kod resortowy I – 000000207335, V – 02 

Konto bankowe : 88 1240 6218 1111 0010 8277 4348 

Bank : Pekao S.A. 

 

ProPsyche Allenort Sp. z o.o. 

Plac Jana Henryka Dąbrowskiego, 00-057 Warszawa NIP: 525-274-94-50, REGON: 380079837, KRS: 0000737668 


