STANDARDY PRZEPROWADZANIA
BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
celem uzyskania lub wznowienia licencji
sportu samochodowego PZM

I. Ogólny standard przeprowadzania badań psychologicznych
1.

Zakres

badania

psychologicznego

dla

kandydatów

lub

posiadaczy

licencji

sportu

samochodowego obejmuje:
1) wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej;
2) badania narzędziami diagnostycznymi;
3) ocenę i opis osoby badanej pod względem:
a) sprawności intelektualnej i procesów poznawczych,
b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach
c) sprawności psychomotorycznej.*) z uwzględnieniem kryteriów kwalifikacyjnych
2. Badanie psychologiczne przeprowadza uprawniony psycholog transportu w warunkach
zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania.
3. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog dokonuje analizy
i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach
przeprowadzonego badania.
4. Opłata za badanie psychologiczne kandydata / posiadacza licencji sportu samochodowego
ubiegającego się o / wznawiającego ww. licencję jest taka sama jak ustawowa opłata dla
kierowcy zawodowego – wynosi 150 PLN;
5. Orzeczenie po przeprowadzonym badaniu wydaje się na druku zamieszczonym w załączeniu
do niniejszych standardów.
6. Termin ważności orzeczenia jest taki sam jak dla kierowców zawodowych: 5 lat do 60 roku
życia, 30 miesięcy po 60 roku życia.
7. Badany ma możliwość odwołania się od wyniku badania w terminie 14 dni, za pośrednictwem
uprawnionego psychologa. Odwołanie takie jest kierowane do Głównej Komisji Sportu
Samochodowego, która po jego rozpatrzeniu wskazuje pracownię/psychologa do wykonania
kolejnego badania psychologicznego. Wynik drugiego badania jest ostateczny.
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II. Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych dla kandydatów lub posiadaczy
licencji sportu samochodowego

1. Uprawniony psycholog stosuje w badaniach:
1) metody i narzędzia diagnostyczne weryfikujące cechy i zdolności istotne dla osób
ubiegających się o lub wznawiających licencję sportu samochodowego
2) testy i urządzenia diagnostyczne, spełniające warunki standaryzacji, obiektywizmu,
normalizacji, rzetelności i trafności, w tym w miarę możliwości posiadające udowodnioną
trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców;
3) procedury

prowadzenia

i

interpretacji

wyników

badań,

które

są

wskazane

w podręcznikach do testów i urządzeń (do czasu ustalenia szczegółowych norm
i dedykowanej metodologii).

2. Ocena sposobu psychologicznego funkcjonowania badanego, będąca podstawą wydania
orzeczenia

psychologicznego,

powinna

być

rzetelna

i

kompetentna.

Jeżeli

występują

okoliczności, które uniemożliwiają taką ocenę, psycholog może odmówić prowadzenia badania.

3. Zakres badania:
I.

W zakresie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych uprawniony
psycholog dobiera narzędzia i techniki diagnostyczne pozwalające ustalić
sprawność spostrzegania, uwagi, rozumienia sytuacji oraz antycypacji.

II.

W zakresie oceny osobowości uprawniony psycholog dobiera narzędzia i techniki
diagnostyczne pozwalające ustalić dojrzałość społeczną, rozumienie norm,
zdolność do samokontroli oraz dojrzałość emocjonalną (radzenie sobie w
sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko
dezorganizacji zachowania).

III.

W zakresie oceny sprawności psychomotorycznej uprawniony psycholog dobiera
testy i urządzenia badawcze pozwalające ustalić szybkość i adekwatność reakcji
oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

*) dokładne kryteria kwalifikacyjne zostaną ustalone po zebraniu odpowiedniej ilości wyników surowych badanych
kierowców. Do tego czasu właściwej oceny wyniku dokonuje badający psycholog, na podstawie norm dla kierowców
zawodowych.

2/3

Wzór orzeczenia

……………………………………….
(określenie pracowni psychologicznej*)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR ..........................
W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie „STANDARDÓW
PRZEPROWADZANIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH” Regulaminu Licencji Sportu Samochodowego
Polskiego Związku Motorowego oraz art. 13, ust. 1, pkt. 1 i 2 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca
2010 r. (za Dz.U. nr 127 poz. 857 z 2010 z późniejszymi zmianami)
u Pana/Pani**)....................................................................................................
(imię i nazwisko)

nr PESEL .........................................................................................................
(w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)

zamieszkałego(-ej) .............................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu i lokalu)

stwierdzam
brak/istnienie**) przeciwwskazań psychologicznych
do uprawiania sportu samochodowego
Termin ważności orzeczenia psychologicznego ***) .......................................................

..................................

.......................................

(data wystawienia)

( informacje o uprawnionym psychologu oraz jego podpis****)

POUCZENIE
1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia
psychologicznego, mogą -w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego- za pośrednictwem
uprawnionego psychologa, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania
psychologicznego do Głównej Komisji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego.
2. Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.
Objaśnienia
*) Należy podać następujące dane:
- nazwa i adres pracowni psychologicznej,
**) niepotrzebne skreślić
***) orzeczenie jest wydawane na okres na okres 5 lat do 60 roku życia, oraz okres 30 miesięcy po 60 roku życia
****) Należy podać:
- imię i nazwisko psychologa,
- numer wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów oraz oznaczenie podmiotu prowadzącego ewidencję
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