
Wrocławska Psychoporadnia, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Seksualnego 

ul. Podwale 36A, 50-040 Wrocław, www.psychoporadnia.wroclaw.pl, tel. (71) 735 77 97 

 

Płatność za pierwszą sesję online 
 

 Znajdź odpowiadający termin wizyty ze specjalistą w „Rejestracji online” na stronie 

Wrocławskiej Psychoporadni. Szukaj usług z etykietą ONLINE. 

 

 W ostatnim kroku rezerwowania terminu pojawiają się dwie opcje płatności: 

 

(a) wybierz natychmiastową płatność za pomocą bankowej karty debetowej lub kredytowej 

i wypełnij następujące okienko: 

 

 
 

(b) wybierz opcję "płać osobiście", jeśli nie chcesz wpisywać danych z karty debetowej lub 

kredytowej i dokonaj opłacenia sesji w następujący sposób: 

  

•  „przelewem na telefon” w systemie BLIK (odbiorca: Wrocławska Psychoporadnia, tytuł: 

Usługa Psychologiczna, imię i nazwisko specjalisty, numer telefonu 500-834-704) 
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• lub jeśli posiadasz konto w mBanku przelej pieniądze na konto Wrocławskiej Psychoporadni 

w mBanku (odbiorca: Wrocławska Psychoporadnia, tytuł: Usługa Psychologiczna, imię i 

nazwisko specjalisty, numer konta w mBanku 49 1140 2004 0000 3302 7833 4820). 

 
• lub jeśli nie posiadasz konta w mBanku, wykonaj tradycyjny przelew elektroniczny z 

dowolnego banku na konto Wrocławskiej Psychoporadni (odbiorca: Wrocławska 

Psychoporadnia, tytuł: Usługa Psychologiczna, imię i nazwisko specjalisty, numer konta w 

mBanku 49 1140 2004 0000 3302 7833 4820) – to najmniej preferowaną opcja. 
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Płatność za kolejne sesje online 
 

 Dokonaj przelewu w wybrany sposób: 

 

(a) „przelewem na telefon” w systemie BLIK (odbiorca: Wrocławska Psychoporadnia, 

tytuł: Usługa Psychologiczna, imię i nazwisko specjalisty, numer telefonu 500-834-704) 

 

 
 

• lub jeśli posiadasz konto w mBanku przelej pieniądze na konto Wrocławskiej Psychoporadni 

w mBanku (odbiorca: Wrocławska Psychoporadnia, tytuł: Usługa Psychologiczna, imię i 

nazwisko specjalisty, numer konta w mBanku 49 1140 2004 0000 3302 7833 4820). 
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• lub jeśli nie posiadasz konta w mBanku, wykonaj tradycyjny przelew elektroniczny z 

dowolnego banku na konto Wrocławskiej Psychoporadni (odbiorca: Wrocławska 

Psychoporadnia, tytuł: Usługa Psychologiczna, imię i nazwisko specjalisty, numer konta w 

mBanku 49 1140 2004 0000 3302 7833 4820) – to najmniej preferowaną opcja. 
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