Imię i nazwisko kandydata …………………………………
Data 23 stycznia 2017r.

PRACA KONKURSOWA
Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1) testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego,
postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego,
prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach
o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;
2) trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia
wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania
cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz
z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
Konkurs trwa 150 minut.
Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie testowe Komisja Konkursowa przyznaje jeden
punkt. W przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane
zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali
od 0 do 6 punktów.

Część I

Test

Godzina rozpoczęcia……………………. Godzina zakończenia ……………………………
Cześć cywilna
1) Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest
co do zasady:
A) ważna,
B) skuteczna,
C) nieważna,
D) nieskuteczna.
2) Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:
A) małoletni, którzy ukończyli lat jedenaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo,
B) małoletni, którzy ukończyli lat dwanaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo,
C) małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo,
D) małoletni, którzy ukończyli lat piętnaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
3) Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za
chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się:
A) początek tego dnia,
B) koniec tego dnia,
C) orzeczenie jest wadliwe i winno być konwalidowane,
D) koniec dnia poprzedniego.
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4) Czynność prawna wywołuje:
A) tylko skutki w niej wyrażone,
B) tylko skutki w niej wyrażone oraz te, które wynikają z ustawy,
C) tylko skutki w niej wyrażone oraz te, które wynikają z ustawy i z zasad współżycia
społecznego,
D) nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad
współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.
5) Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo
elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest:
A) nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności,
B) zawsze nieważna,
C) nieważna tylko wtedy, gdy umowa tak stanowi,
D) nieskuteczna.
6) Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone
innej osobie pod wpływem błędu lub groźby wygasa:
A) w razie błędu - z upływem 6 miesięcy od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem 6
miesięcy od chwili, kiedy stan obawy ustał,
B) w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od
chwili, kiedy stan obawy ustał,
C) w razie błędu - z upływem 2 lat od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem 2 lat od
chwili, kiedy stan obawy ustał,
D) w razie błędu - z upływem 3 lat od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem 3 lat od
chwili, kiedy stan obawy ustał.
7) Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który
nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby
fizycznej termin upływa:
A) z początkiem pierwszego dnia,
B) z końcem pierwszego dnia,
C) z początkiem ostatniego dnia,
D) z końcem ostatniego dnia.
8) Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się:
A) przez jej objęcie w posiadanie samoistne,
B) przez jej objęcie w posiadanie zależne,
C) jeżeli jej poprzedni właściciel został nią obdarowany,
D) jeżeli jej poprzedni właściciel ją zbył.
9) Użytkowanie:
A) jest zbywalne,
B) wygasa wskutek niewykonywania przez dwadzieścia lat,
C) jest niezbywalne i wygasa wskutek niewykonywania przez dwadzieścia lat,
D) jest niezbywalne i wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.
10) Wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny:
A) nie stanowi oferty sprzedaży,
B) uważa się za ofertę sprzedaży,
C) określa cenę sztywną,
D) określa cenę minimalną.
11) Brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu
miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania:
A) jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku,
B) jest jednoznaczny z odrzuceniem spadku,
C) jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
D) jest równoznaczny z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza.
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12) Od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych
roszczeń pobiera się opłatę stałą w kwocie:
A) 30 zł,
B) 40 zł,
C) 100 zł,
D) 300 zł.
13) W postępowaniu upominawczym:
A) powód uiszcza całą opłatę od pozwu, a w razie uprawomocnienia się nakazu zapłaty sąd
zwraca mu 3/4 tej opłaty,
B) powód uiszcza 1/4 opłaty od pozwu, a w razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd
zobowiązuje powoda do uiszczenia pozostałych 3/4 tej opłaty pod rygorem zwrotu pozwu,
C) powód uiszcza 1/4 opłaty od pozwu, a w razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd
zobowiązuje powoda do uiszczenia pozostałych 3/4 tej opłaty pod rygorem rozliczenia w
orzeczeniu kończącym postępowanie,
D) powód uiszcza 1/4 opłaty od pozwu, a w razie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd
zobowiązuje pozwanego do uiszczenia opłaty w wysokości 3/4 opłaty od pozwu pod rygorem
odrzucenia sprzeciwu.
14) Sąd zwraca stronie z urzędu całą opłatę od pozwu w sytuacji:
A) cofnięcia pozwu po wniesieniu odpowiedzi na pozew ale przed rozpoczęciem pierwszego
posiedzenia wyznaczonego na rozprawę,
B) zawsze przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę;
C) w przypadku zawarcia ugody,
D) przed wysłaniem odpisu pozwu stronie przeciwnej.
15) Przedmiotem rozstrzygnięcia przez referendarza sądowego nie może być:
A) zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
B) skazanie dłużnika na grzywnę w razie niezłożenia wykazu majątku,
C) nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku,
D) rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
16) W razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego orzeczenie to traci moc,
jeżeli jego przedmiotem jest:
A) odrzucenie skargi na czynności komornika,
B) zawieszenie postępowania,
C) nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty,
D) nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku.
17) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:
A) jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko jednej ze stron z interwencją uboczną,
B) jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją uboczną,
C) jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko jednej ze stron z interwencją główną,
D) jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną.
18) Postępowanie mediacyjne:
A) jest jawne,
B) nie jest jawne,
C) jest jawne, gdy Sąd tak postanowi,
D) nie jest jawne, gdy Sąd tak postanowi.
19) Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu,
można zabezpieczyć dowód, gdy:
A) zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo
gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy,
B) wyłącznie, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie będzie utrudnione,
C) strona zabezpieczy koszty postępowania,
D) strona jest zwolniona od kosztów sądowych.
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20) Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści
pozwu:
A) roszczenie jest oczywiście bezzasadne lub przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
B) pozwany odmówił zaspokojenia roszczenia,
C) miejsce pobytu pozwanego nie znajduje się w obszarze właściwości miejscowej sądu,
D) powód zrzekł się doręczenia korespondencji.
21) Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym:
A) jest zawsze bezskuteczne,
B) powoduje konieczność niezwłocznego umorzenia postępowania,
C) jest skuteczne na każdym jego etapie, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w
wyznaczonym terminie,
D) jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu.
22) Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:
A) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
B) tylko jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo,
C) tylko jej przedstawiciel ustawowy,
D) każdy, kto jest zainteresowany wynikiem postępowania.
23) Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest:
A) tytuł egzekucyjny wydany przeciwko spółce,
B) tytuł egzekucyjny wydany przeciwko co najmniej dwóm wspólnikom,
C) tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom,
D) tytuł egzekucyjny wydany przeciwko jednemu ze wspólników.
24) Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu:
A) jeżeli egzekucja należy do organów sądowych,
B) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej,
C) jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia
postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania,
D) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego
prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.
25) Umowa spółki jawnej:
A) może być zawarta w formie pisemnej,
B) powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,
C) dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego,
D) powinna być zawarta na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.
26) Rozwiązanie spółki partnerskiej powodują:
A) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
B) wyłącznie uchwała partnerów podjęta większością 2/3 głosów,
C) wyłącznie uchwała partnerów podjęta większością 3/4 głosów,
D) utrata przez jednego z partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu.
27) Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru sądowego wymaga
podpisu:
A) wszystkich wspólników,
B) Prezesa Zarządu, przy zarządzie wieloosobowym,
C) co najmniej dwóch członków zarządu,
D) wszystkich członków zarządu.
28) Sąd oddala wniosek o wpis w księdze wieczystej jeżeli:
A) nie zostanie uiszczona opłata sądowa od wniosku,
B) wnioskodawca cofnie wniosek,
C) brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do dokonania wpisu,
D) wniosek został złożony bez wykorzystania urzędowego formularza.
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29) Akta księgi wieczystej może przeglądać:
A) każdy w obecności pracownika sądu,
B) osoba mająca interes prawny w obecności pracownika sądu,
C) adwokat w każdym przypadku,
D) tylko właściciel.
30) Ksiąg wieczystych nie prowadzi się dla:
A) własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
B) odrębnej własności lokalu,
C) lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
D) prawa użytkowania wieczystego.
31) Do działu trzeciego księgi wieczystej można wpisać:
A) służebność,
B) hipotekę,
C) oznaczenie nieruchomości, z którą związane jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
D) wysokość udziału współwłaściciela.
32) W postępowaniu wieczystoksięgowym orzeczeniem jest:
A) umieszczenie wzmianki w księdze wieczystej,
B) wyłącznie oddalenie wniosku o dokonanie wpisu,
C) zawiadomienie o dokonaniu wpisu,
D) wpis do księgi wieczystej.
33) Wzmiankę o wniosku o wpis w księdze wieczystej wpisuje się:
A) niezwłocznie po złożeniu wniosku w biurze podawczym wydziału wieczystoksięgowego,
B) niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku o wpis w dzienniku ksiąg wieczystych,
C) po stwierdzeniu, że wniosek o wpis został opłacony i spełnia wszystkie wymogi formalne,
D) po dokonaniu nieprawomocnego wpisu.
34) Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką:
A) nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania
z nieruchomości obciążonej, jednak nie dotyczy to roszczenia o odsetki,
B) nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania
z nieruchomości obciążonej, co dotyczy również roszczenia o odsetki,
C) uniemożliwia realizację uprawnień z hipoteki,
D) nie narusza żadnych uprawnień wierzyciela hipotecznego.

zaspokojenia
zaspokojenia

35) Wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz banku może nastąpić na podstawie:
A) oświadczenia wierzyciela o zwolnieniu z długu,
B) zaświadczenia o przejęciu dotychczasowego banku przez inny bank,
C) oświadczenia banku, że wierzytelność wygasła i zezwolenia na wykreślenie hipoteki,
D) na podstawie umowy cesji wierzytelności pomiędzy bankiem a nabywcą.
36) Przelew wierzytelności hipotecznej:
A) może
nastąpić
wyłącznie
za
zgodą
właściciela
nieruchomości
wyrażoną
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym,
B) przenosi z mocy prawa hipotekę na nabywcę, przy czym niezbędny jest wpis
w księdze wieczystej,
C) jest niedopuszczalny,
D) następuje w wyniku umowy między wierzycielem hipotecznym a nabywcą, przy czym do
przejścia hipoteki konieczne jest przeniesienie hipoteki i wpis do księgi wieczystej.
37) Hipoteki przymusowej nigdy nie można uzyskać na podstawie:
A) uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
B) postanowienia prokuratora,
C) nieostatecznej decyzji administracyjnej,
D) postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.
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38) Opłata od wniosku o zmianę treści hipoteki wynosi:
A) 60 zł,
B) 150 zł,
C) 200 zł,
D) 100 zł.
39) W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej:
A) wpis traci moc, a sąd rozpoznaje sprawę jako Sąd I instancji,
B) wpis nie traci mocy, a sąd rozpoznaje sprawę jako Sąd II instancji,
C) wpis nie traci mocy, a sąd rozpoznaje sprawę jako Sąd I instancji,
D) następuje niezwłoczne wykreślenie wpisu i Sąd rozpoznaje sprawę ponownie.
40) Na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym, co do istoty
sprawy oraz na orzeczenie wydane w tym postępowaniu przez referendarza sądowego
kończące postępowanie przysługuje:
A) skarga,
B) zażalenie,
C) apelacja,
D) sprzeciw.
Część karna
41) Jeżeli skazany nie ukończył 18 lat, to w postępowaniu wykonawczym:
A) musi mieć obrońcę, ale tylko wtedy, gdy, zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego
poczytalności,
B) musi mieć obrońcę niezależnie od tego, czy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego
poczytalności,
C) nie musi mieć obrońcy,
D) musi mieć obrońcę, tylko jeżeli złoży wniosek o jego przyznanie.
42) Postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne:
A) z chwilą wydania, chyba, że ustawa stanowi inaczej lub sąd wydający postanowienie albo sąd
powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie,
B) z chwilą doręczenia stronom,
C) w każdym wypadku z chwilą wydania, chyba, że sąd wydający postanowienie albo sąd
powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie,
D) z chwilą uprawomocnienia.
43) Grzywnę można zamienić na pracę społecznie użyteczną, jeżeli grzywna nie przekracza:
A) 50 stawek dziennych,
B) 100 stawek dziennych,
C) 120 stawek dziennych,
D) 140 stawek dziennych.
44) Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do:
A) do 10 miesięcy,
B) do 1 roku,
C) do 6 miesięcy,
D) do 2 lat.
45) Postanowienia o zarządzeniu wykonania kary wydane na podstawie art. 75 par. 2 i 3
Kodeksu karnego stają się wykonalne z chwilą:
A) wydania, chyba, że sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia
wstrzyma jego wykonanie,
B) zawsze z chwilą wydania,
C) uprawomocnienia,
D) doręczenia stronom.
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46) Okres rozłożenia na raty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej nie może przekroczyć:
A) 6 miesięcy,
B) 1 roku,
C) 2 lat,
D) 3 lat.
47) Na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania wykonawczego:
A) przysługuje zażalenie,
B) przysługuje sprzeciw,
C) nie przysługuje zażalenie,
D) przysługuje apelacja.
48) Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, sąd może zamienić grzywnę na prace społecznie użyteczne,
określając czas jej trwania najdłużej na:
A) 1 miesiąc,
B) 2 miesiące,
C) 3 miesiące,
D) 6 miesięcy.
49) Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas:
A) nieprzekraczający 6 miesięcy,
B) nieprzekraczający 8 miesięcy,
C) nieprzekraczający 1 roku,
D) nieprzekraczający 18 miesięcy.
50) Zgodnie z Kodeksem karnym, środkiem karnym jest:
A) wykonywanie pracy zarobkowej, nauki lub przygotowania się do zawodu,
B) obowiązek naprawienia szkody,
C) poddanie się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo
oddziaływaniom terapeutycznym,
D) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich
lub opieką nad nimi.
51) Środek karny w postaci fakultatywnego zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju
orzeka się:
A) w latach od roku do lat 10,
B) w latach od lat 2 do 6,
C) w latach od roku do lat 15,
D) w latach i miesiącach od 6 miesięcy do 2 lat.
52) Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w
wymiarze:
A) nieprzekraczającym 6 miesięcy,
B) nieprzekraczającym roku,
C) nieprzekraczającym 18 miesięcy,
D) nieprzekraczającym 2 lat.
53) Kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia
czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować
swoim postępowaniem:
A) nie podlega karze,
B) nie popełnia przestępstwa,
C) podlega karze, ale sąd odstępuje od jej wymierzenia,
D) podlega karze, ale sąd obligatoryjnie stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.
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54) Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne na okres próby, który wynosi:
A) od 6 miesięcy do 2 lat,
B) od roku do 2 lat,
C) od 3 miesięcy do 2 lat,
D) od roku do 3 lat.
55) Zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności nie może nastąpić:
A) później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby,
B) później niż w ciągu 10 miesięcy od zakończenia okresu próby,
C) później niż w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu próby,
D) z chwilą zakończenia okresu próby.
56) Decyzja referendarza sądowego o odmowie wyznaczenia dla oskarżonego na jego wniosek
obrońcy z urzędu ma postać:
A) postanowienia o odrzuceniu wniosku,
B) zarządzenia o oddaleniu wniosku,
C) postanowienia o oddaleniu wniosku,
D) zarządzenia o zwrocie wniosku.
57) Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sprawę można skierować na drogę
postępowania mediacyjnego:
A) z urzędu,
B) z urzędu tylko do rozpoczęcia przewodu sądowego,
C) z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego,
D) z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego.
58) Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w razie nieuzupełnienia braku formalnego
pisma procesowego w terminie 7 dni:
A) pismo zwraca się,
B) pismo uznaje się za bezskuteczne,
C) odmawia się przyjęcia pisma,
D) pismo pozostawia się bez rozpoznania.
59) Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać
nie dłużej niż:
A) 14 dni,
B) 21 dni,
C) 30 dni,
D) 35 dni.
60) Brak wniosku o ściganie złożonego przez pokrzywdzonego będącego osobą najbliższą dla
sprawcy nie jest przeszkodą prowadzenia postępowania w przypadku:
A) przestępstwa z art. 288 § 1 k.k.,
B) przestępstwa z art. 278 § 1 k.k.,
C) przestępstwa z art. 280 § 1 k.k., jeżeli zachodzi wypadek mniejszej wagi,
D) przestępstwa z art. 157 § 1 k.k., jeżeli sprawca działa nieumyślnie.

……..……………………………………..
podpis osoby biorącej udział w konkursie
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Imię i nazwisko kandydata …………………………………
Data 23 stycznia 2017r.
Część II

Kazusy

Godzina rozpoczęcia……………………. Godzina zakończenia ……………………………
Kazus I z zakresu postępowania wieczysto-księgowego.
Wnioskodawca Paweł Kowalski złożył wniosek na urzędowym formularzu o wpis
w księdze wieczystej. Wniosek został należycie opłacony. Z treści księgi wieczystej wynika, że
właścicielem nieruchomości jest Jan Kowalski w całości.
Do wniosku załączona została potwierdzona za zgodność przez wnioskodawcę, Pawła Kowalskiego,
kserokopia dokumentu, aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym Janie Kowalskim, z której
treści wynika, że spadek po zmarłym Janie Kowalskim nabyli: Paweł Kowalski, Wanda Kowalska i
Piotr Kowalski, dzieci Jana i Anny, po 1/3 części.
Wnioskodawca Paweł Kowalski domagał się wpisu w dziale II księgi wieczystej prawa własności na
rzecz: Pawła Kowalskiego, Wandy Kowalskiej i Piotra Kowalskiego po 1/3 części.
Proszę sporządzić projekt postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Kazus II z zakresu prawa cywilnego.
W dniu 4 kwietnia 2016 roku Bank YZ Spółka Akcyjna w Warszawie wniosła do Sądu Rejonowego w
Żorach pozew o zapłatę, domagając się zasądzenia od pozwanego XZ zamieszkałego w Żorach kwoty
2.000 złotych. Nakazem zapłaty z dnia 10 maja 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I Nc
1404/16, orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. W dniu 10 sierpnia 2016 roku w/w nakaz zapłaty
został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wierzyciel XY Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, reprezentowany przez adwokata, w dniu 20 września
2016 roku wniósł o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu – w/w nakazowi zapłaty
oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w kwocie 187 złotych. Do wniosku dołączył odpis
w/w nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz uwierzytelniony odpis umowy
sprzedaży wierzytelności z dnia 15 kwietnia 2016 roku z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Proszę sporządzić projekt postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Kazus III z prawa karnego wykonawczego.
Sąd Rejonowy w Żorach wyrokiem z dnia 20 września 2016r. skazał obwinionego A.B. za czyn z art.
119 par. 1 kodeksu wykroczeń na karę 1.000zł grzywny, orzekł obowiązek naprawienia szkody w
wysokości 345zł na rzecz pokrzywdzonego w terminie 3 miesięcy od uprawnienia się wyroku,
zasądził koszty postępowania.
Ukarany nie uiścił grzywny w terminie wezwanym przez sąd, natomiast wniósł o zamianę kary
grzywny na zastępcza karę prac społecznie użytecznych. W sprawie nie była prowadzona egzekucja.
Ukarany przebywa w zakładzie karnym od stycznia 2017r. do listopada 2021 roku.
Proszę sporządzić projekt postanowienia wraz z uzasadnieniem.
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Sygnatura akt…………………../…………..

Postanowienie
Dnia……………………..

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Żorach
w składzie:
po rozpoznaniu w dniu …………………………….w Wydziale Ksiąg Wieczystych

na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku…………………………………………….
z udziałem……………………………………………………..
o………………………………………….

postanawia:

Uzasadnienie
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Sygn. akt I …………………..

Postanowienie
Dnia …………………………. roku
Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący ………………………………
po rozpoznaniu w dniu ………………………………. roku w Żorach
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku wierzyciela ………………………………………………………………………
przeciwko dłużnikowi …………………………………………………..
o nadanie klauzuli wykonalności
postanawia:

Uzasadnienie
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Sygn. akt. ..................

Postanowienie
Żory, .......................................................

Sąd Rejonowy w Żorach II Wydział Karny Sekcja Wykonawcza w składzie:
Przewodniczący: ............................................
Protokolant: .......................................................
po rozpoznaniu
w sprawie ........................................................
w przedmiocie ........................................................

na mocy art. ...........................................

postanawia

Uzasadnienie

...........................................................
podpis osoby biorącej udział w konkursie
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Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie:
Ilość punktów:
 część I
 część II

na 60 możliwych
na 18 możliwych
Podpisy członków Komisji sprawdzających pracę:
………………………………………..
………………………………………..
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