
 

 ZAKUP ARKUSZY TESTOWYCH  

na potrzeby pracy magisterskiej  

w księgarni SYMPTOMY Pracowni Testów Psychologicznych  
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o. o. 

ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa  

Studenci, którzy planują zastosować testy psychologiczne w pracy magisterskiej, muszą dostarczyć do 
księgarni SYMPTOMY wypełnione upoważnienie. Upoważnienie podpisuje promotor, który musi być 
psychologiem. Upoważnienie musi być poświadczone przez sekretariat uczelni (pieczątka i podpis 
pracownika sekretariatu). 

UWAGA! W związku z epidemią i brakiem możliwości otrzymania z uczelni poświadczenia podpisu 
promotora na upoważnieniu do nabycia arkuszy testowych, sprzedaż studentom tych arkuszy będzie 
prowadzona na podstawie maila otrzymanego od promotora. Student wypełnia upoważnienie i przesyła 
do promotora. Promotor (z adresu uczelnianego) wysyła je jako załącznik do wiadomości, w której 
powinno być: imię i nazwisko studenta, adres e-mail studenta, nazwa testu (skrót) oraz liczba 
zamawianych arkuszy. Promotor powinien podpisać się imieniem i nazwiskiem, podać nazwę uczelni i 
nazwę wydziału. Upoważnienie należy przesłać bezpośredno do Działu Handlowego na adres 
testshop@practest.com.pl Promotor może przesłać zbiorcze zapotrzebowanie dla kilku studentów. 

ZAKUP TESTÓW PAPIEROWYCH 
Studenci mogą kupić wyłącznie arkusze (UWAGA!!!! nie trzeba kierować się liczbą sztuk w komplecie - 
student może zamówić tyle sztuk, ile potrzebuje, np. 13 lub 74), podręczniki i klucze są dostępne w 
Pracowni Metod Badan Psychologicznych Instytutu Psychologii UWr. 
Studenci otrzymują 15% zniżki na zakup arkuszy. Studenci nie mogą kupować arkuszy przez księgarnię 
internetową - tam nie obowiązuje ani rabat, ani sprzedaż na sztuki. UWAGA!!! Studenci nie kupują przez 
stronę!!! Kupując przez stronę student pozbawia się rabatu i możliwości zwrotu arkuszy! 
 
ZAKUP TESTÓW NA PLATFORMIE EPSILON 
Jeśli jednostki na Platformie nabywane są indywidualnie przez studenta, a nie przez uczelnię, każdy 
student musi dostarczyć indywidualnie podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych w formie 
elektronicznej. W mailu winna być zawarta klauzula następującej treści: „W związku z intencją nabycia  
w Pracowni Testów Psychologicznych PTP Sp. z o.o. jednostek na Platformie Epsilon przesyłam umowę 
powierzenia przetwarzania danych. Jednocześnie zobowiązuję się do przesłania tej umowy w 2 
egzemplarzach w formie papierowej pocztą tradycyjną jak tylko sytuacja epidemiologiczna się 
unormuje.” Ta klauzula, podpisana imieniem i nazwiskiem, z informacją o kierunku studiów i nazwą 

uczelni, jest warunkiem koniecznym akceptacji skanu umowy i sprzedaży jednostek. 
Studenci mogą kupić wyłącznie licencje badawcze (bez raportu) na platformie Epsilon.  
Licencje badaniowe (z raportem) oraz licencje na wprowadzanie wyników są sprzedawane wyłącznie 
psychologom oraz osobom posiadającym uprawnienia do zakupu i stosowania wybranych testów 
psychologicznych. 

Upoważnienie należy mieć przy zakupie arkuszy lub licencji Epsilon w księgarni -                                 
w przypadku zakupów wysyłkowych - należy przesłać jego skan mailem na adres 

testshop@practest.com.pl 

UWAGA!!! Upoważnienie = zamówienie, nie należy zamawiać powtórnie 
ani faxem, ani przez stronę! 

 

mailto:testshop@practest.com.pl


W przypadku przesyłek kurierskich należy podać numer telefonu odbiorcy!!! 
 

Pobierz plik: Upoważnienie dla studentów 

Pobierz plik: Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych na Platformie Epsilon 

 
 

http://www.practest.com.pl/files/mojepliki/20180507_upowaznienie_student.pdf
http://www.practest.com.pl/files/mojepliki/20191009_Umowa_przetwarzania_danych_RODO.pdf

