
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. 

Poz. 171 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego 

Na podstawie art. 106n § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 133, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu 

asesora sądowego, zwanych dalej „kandydatami”; 

2) kwalifikacje lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kandydatów i wydawania zaświadczeń 

o zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego, zwanych dalej odpowiednio „lekarzami uprawnionymi” lub 

„psychologami uprawnionymi”; 

3)   termin wykorzystania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego w innym postępowaniu 

w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim. 

§ 2. Badania lekarskie kandydata obejmują: 

1) ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego; 

2) badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze (w szczególności badania laborato-

ryjne, EKG, EEG, RTG), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne. 

§ 3. 1. Badania psychologiczne kandydata obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata, z zastosowaniem 

narzędzi diagnostycznych. 

2. Na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, psycholog uprawniony określa i opisuje cechy osobowości 

kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodziel-

nego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres. 

3. Badania psychologiczne kandydata psycholog uprawniony przeprowadza osobiście. 

§ 4. 1. Lekarz uprawniony na podstawie wyników badań, o których mowa w § 2, wydaje zaświadczenie o zdolności 

kandydata do pełnienia obowiązków asesora sądowego, w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, zwane dalej „zaświadcze-

niem lekarskim”. 

2. Zaświadczenie lekarskie wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomocniczych wydaje się kandydatowi. 

§ 5. 1. Psycholog uprawniony na podstawie wyników badań, o których mowa w § 3, wydaje zaświadczenie 

o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków asesora sądowego, w zakresie predyspozycji i umiejętności psycho-

logicznych, zwane dalej „zaświadczeniem psychologicznym”. 

2. Zaświadczenie psychologiczne wraz z wynikami badań psychologicznych wydaje się kandydatowi. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 

1595 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 171 

 
§ 6. 1. Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie psychologiczne mogą być wykorzystane przez kandydata w toku in-

nych postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim, w terminie 12 miesięcy od daty ich 

wystawienia. 

2. Dla oceny możliwości wykorzystania zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, w innym postępowaniu w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesorskim przyjmuje się datę zgłoszenia przez kandydata swojej kandyda-

tury w tym postępowaniu. 

§ 7. Lekarzem uprawnionym jest lekarz, który został wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profi-

laktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.
2)

), i ma prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni 

staż pracy w zawodzie. 

§ 8. Psychologiem uprawnionym jest psycholog, który został wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta 

wojewódzkiego Policji na podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 576, z późn. zm.
3)

). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 

1224, 1240, 1268 i 1735. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. 

poz. 1505. 
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