Wodzisław Śląski, dnia 8 lutego 2019 roku
………………………………………
Imię i nazwisko
Test kwalifikacyjny
dla kandydatów na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy wskazać przez zakreślenie znakiem
„X” oznaczenia literowego. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja
przyznaje 1 punkt. W przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za
dane zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów.

1. Jednostronna czynność prawna osoby ograniczonej w zdolności do czynności
prawnych, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, dokonana
samodzielnie przez tę osobę:
a) jest nieważna;
b) jest ważna pod warunkiem potwierdzenia tej czynności przez przedstawiciela
ustawowego;
c) jest ważna pod warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie tej czynności przez
sąd rodzinny.
2. Prokura:
a) jest ważna niezależnie od formy jej udzielenia,
b) może być przeniesiona,
c) nie może być ustanawiana, gdy został ustanowiony kurator dla osoby prawnej
na podstawie art. 42 §1 kc, czyli m. in. dla osoby, która nie może być
reprezentowana ze względu na brak organu.
3. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu:
a) przez każdą czynność dokonana przed sądem w celu wyegzekwowania
roszczenia danego rodzaju,
b) przez wszczęcie egzekucji,
c) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu przez czas trwania małżeństwa.
4. Roszczenie negatoryjne właściciela nieruchomości:
a) ulega przedawnieniu w terminie 10 lat od naruszenia,
b) nie ulega przedawnieniu,
c) ulega przedawnieniu z terminem 6 lat od naruszenia.
5. Wskaż zdanie prawdziwe odnośnie spółki cywilnej:
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a) umowa spółki cywilnej musi być stwierdzona pismem z podpisami notarialnie
poświadczonymi,
b) wspólnicy spółki cywilnej są odpowiedzialni za zobowiązania spółki solidarnie;
c) wspólnicy spółki cywilnej są odpowiedzialni za zobowiązania spółki
odpowiednio do wniesionego wkładu.
6. Niezbędny jest wpis do księgi wieczystej:
a) do powstania hipoteki;
b) do przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej;
c) do przeniesienia uprawnienia do spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego.
7. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego pełnomocnik procesowy, który został
ustanowiony przez stronę, w razie śmierci tej strony działa:
a) do czasu zawieszenia postępowania,
b) zawiadomienia sądu przez pełnomocnika o śmierci strony,
c) uzyskania przez pełnomocnika informacji o śmierci.
8.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd zobowiązany jest do zawieszenia
postępowania:
a) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się
postępowania cywilnego,
b) na zgodny wniosek stron,
c) w razie śmierci strony.

9. Postepowanie upominawcze należy do właściwości:
a) wyłącznie sądów rejonowych,
b) wyłącznie sądów okręgowych,
c) do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.
10. Nakaz zapłaty w postpowaniu upominawczym nie może zostać wydany:
a) gdy strona nie złożyła pozwu na urzędowym formularzu,
b) gdy doręczenie nakazu zapłaty pozwanemu nie może nastąpić w kraju,
c) gdy powód ma siedzibę poza granicami kraju.
11. Referendarz sądowy może prowadzić postępowanie w sprawach:
a) w przedmiocie wniosku o odrzucenie spadku,
b) w każdej sprawie dotyczącej nadzoru nad egzekucją z nieruchomości,
c) o stwierdzenie wygaśnięcia skutków przybicia.
12. Referendarz sądowy jest wyłączony z mocy ustawy:
a) w każdej sprawie swego byłego małżonka,
b) w każdej sprawie na wniosek strony,
c) w każdej sprawie na jego żądanie.
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13. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, wniosek o nadanie klauzuli
wykonalności referendarz sądowy rozpoznaje niezwłocznie:
a) nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia,
b) nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego złożenia,
c) nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
14. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zażalenie nie przysługuje:
a) na postanowienie sądu w przedmiocie skargi na czynność komornika w postaci
zajęcia rachunku bankowego dłużnika,
b) na postanowienie Sądu co do nadania klauzuli wykonalności,
c) na postanowienie sądu w przedmiocie ukarania grzywną przez komornika.
15. Nie pobiera się opłaty od wniosku:
a) o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym
postępowanie,
b) o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej,
c) o wpis w księdze wzmianki o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
16. Zgodnie z kodeksem cywilnym czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną:
a) odnosi skutek także względem przynależności, chyba, że co innego wynika z treści
czynności albo z przepisów szczególnych,
b) pozostaje bez wpływu na przynależności tej rzeczy,
c) odnosi zawsze skutek względem przynależności.
17. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego każda ze stron może zgłosić opozycję
przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego, jednakże nie później:
a) niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy,
b) niż na ostatniej rozprawie przed sądem pierwszej instancji,
c) niż w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia o wstąpieniu interwenienta
ubocznego.
18. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony,
dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę:
a) w ciągu dwóch tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę,
b) w ciągu czterech tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę,
c) w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.
19. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego spóźniony lub z mocy ustawy
niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd:
a) oddala,
b) odrzuca,
c) zwraca.
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20. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego w postępowaniu uproszczonym
powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia:
a) są zawsze dopuszczalne,
b) nie są dopuszczalne,
c) są dopuszczalne, jeżeli nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.
21. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia zawarta pomiędzy spadkobiercą ustawowym a
przyszłym spadkodawcą powinna być zawarta w formie:
a) pisemnej pod rygorem nieważności,
b) aktu notarialnego,
c) pisemnej z datą pewną.
22. W postępowaniu uproszczonym sąd rozpoznaje apelację w składzie:
a) jednego sędziego,
b) jednego sędziego i dwóch ławników,
c) trzech sędziów.
23. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których
wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych oprócz
spraw:
a) wydanie nieruchomości,
b) rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
c) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
24. W postępowaniu wieczystoksięgowym śmierć uczestnika po złożeniu wniosku:
a) zawsze skutkuje zawieszeniem postępowania,
b) zawsze skutkuje odrzuceniem wniosku,
c) nie stanowi przeszkody do wpisu.
25. Termin do wniesienia skargi na wpis dokonany przez referendarza sądowego wynosi:
a) 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wpisie,
b) 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wpisie,
c) 21 dni od otrzymania zawiadomienia o wpisie.
26. W postępowaniu wieczystoksięgowym:
a) stosuje się przepisy o wznowieniu postępowania,
b) wpis jest orzeczeniem, a jego uzasadnienie sporządza się na wniosek uczestnika
złożony w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wpisie,
c) wpisem jest również wykreślenie.
27. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
powinna zostać ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeżeli:
a) kapitał zakładowy przewyższa kwotę 100.000 złotych, a wspólników jest więcej niż
dwudziestu,
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b) kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż
dwudziestu pięciu,
c) kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż
dwudziestu.
28. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego pełnomocnictwo do udziału w przetargu:
a) może być udzielone ustnie do protokołu w trakcie licytacji,
b) powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
c) powinno być udzielone na piśmie i nie wymaga urzędowego poświadczenia.
29. Zgodnie z kodeksem cywilnym nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
a) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) kto nie włada językiem polskim;
c) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za przestępstwo lub wykroczenie.
30. Zgodnie z kodeksem cywilnym podstawienie powiernicze to:
a) postanowienie testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do
zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie,
b) powołanie spadkobiercy testamentowego, na wypadek, gdyby inna osoba powołana
jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być
spadkobiercą,
c) zobowiązanie spadkobiercy ustawowego lub testamentowego do spełnienia
określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.
31. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności:
a) orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat pozbawienia wolności, jeżeli
sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia
wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w
szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa,
b) orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku pozbawienia wolności,
jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa i wyrokowania nie był skazany na
karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów
kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa,
c) orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku pozbawienia wolności,
jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia
wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w
szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.
32. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w wymiarze od roku
do lat 15:
a) w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko
bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego
przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża
bezpieczeństwu w komunikacji,
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b) w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178b k.k., art. 180a k.k., art. 244
k.k. jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych,
c) jeżeli sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia
określonego w art. 173 k.k., art. 174 k.k. lub art. 177,
33. Skazując za występek o charakterze chuligańskim (art. 57a § 1 k.k.) sąd wymierza karę
przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości:
a) nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do
górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,
b) nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,
c) do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,
34. Dopuszcza się przestępstwa w warunkach powrotu do przestępstwa, o którym mowa w
treści art. 64 § 1 k.k. jeżeli:
a) sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia
w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 1 roku kary umyślne przestępstwo podobne do
przestępstwa, za które był już skazany,
b) sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia
w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne
do przestępstwa, za które był już skazany,
c) sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia
w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo
przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z
włamaniem, inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy
lub groźbą jej użycia,
35. Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa w warunkach powrotu do przestępstwa, o
którym mowa w treści art. 64 § 2 k.k. sąd:
a) może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w
wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,
b) wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości
powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej
granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,
c) wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do
górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę,
36. Przy warunkowym zawiedzeniu wykonania kary pozbawienia wolności okres próby
wynosi od 2 do 5 lat w przypadku:
a) sprawcy młodocianego, sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy
na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej,
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b) sprawcy młodocianego, sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy
na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo
w warunkach art. 64 § 1 k.k.,
c) sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie
zamieszkującej oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo w warunkach art. 64 § 1
k.k.,
37. Skazanego określonego w warunkach art. 64 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić:
a) po odbyciu co najmniej połowy kary,
b) po odbyciu dwóch trzecich kary,
c) po odbyciu trzech czwartych kary,
38. Czas stosowania środka zabezpieczającego wynosi:
a) od roku do 5 lat,
b) od 6 miesięcy do 10 lat,
c) czasu stosowania środka zabezpieczającego nie określa się z góry,
39. Młodocianym jest sprawca, który:
a) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 18 roku życia,
b) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 roku życia i w czasie
orzekania w pierwszej instancji 24 lat,
c) w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 18 roku życia i w czasie
orzekania w pierwszej instancji 21 lat,
40. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę jeżeli:
a) nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy, niewidomy, zachodzi uzasadniona
wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim
postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym
stopniu ograniczona, zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia
psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób
samodzielny oraz rozsądny,
b) nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy, niewidomy albo jest pozbawiony wolności;
c) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu
lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu
wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona, zachodzi uzasadniona wątpliwość,
czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub
prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny, albo jest pozbawiony
wolności w sprawie;
41. Od postanowień i zarządzeń wydanych przez referendarza sądowego może być
wniesione:
a) zażalenie, które skutkuje tym, że postanowienie lub zarządzenie traci moc,
b) sprzeciw, który skutkuje tym, że postanowienie lub zarządzenie traci moc,
c) zażalenie, do sądu właściwego do rozpoznania sprawy,
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42. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub
określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który
w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje sąd na posiedzeniu z udziałem
biegłego psychologa, w którym mają prawo wziąć udział:
a) prokurator, obrońca, oskarżony, pełnomocnik pokrzywdzonego,
b) prokurator, obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego,
c) prokurator, obrońca
43. Przeszukania w trybie art. 220 k.p.k. można dokonać:
a) wyłącznie na podstawie postanowienia sądu;
b) wyłącznie na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora;
c) na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących
zwłoki jeżeli postanowienie takie nie mogło zostać wydane na podstawie nakazu
kierownika jednostki organu dokonującego przeszukania bądź legitymacji
służbowej,
44. Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym stosuje:
a) sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach
niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy,
b) sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji;
c) sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie;
45. Przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres oznaczony przekraczający terminy
określone w art. 263 § 2 i 3 k.p.k. tj. w postępowaniu przygotowawczym łącznie 12
miesięcy i do wydania wyroku pierwszej instancji 2 lat może dokonać:
a) sąd rejonowy właściwy do rozpoznania sprawy w składzie 3 sędziów;
b) sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie;
c) sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie;
46. Wyrokiem nakazowym można orzec karę:
a) pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
b) karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych albo do 100.000 zł,
c) karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych albo do
200.000 zł,
47. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku w trybie art. 517h
§ 1 k.p.k. (tryb przyśpieszony) może być zgłoszony:
a) na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku,
b) ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia albo złożony w terminie zawitym 3
dni od daty doręczenia wyroku,
c) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku.
48. Sądem właściwym do wydania wyroku łącznego jest:
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a) zawsze sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji,
orzekający kary podlegające połączeniu,
b) sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji,
orzekający kary podlegające połączeniu, przy czym jeżeli w pierwszej instancji
orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu,
c) zawsze sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji,
bez względu czy kara orzeczona tym wyrokiem podlega połączeniu,
49. Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść:
a) tylko sam skazany,
b) tylko skazany, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków
odwoławczych, małżonek i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
c) skazany, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych,
krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo małżonek
i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
50. Można odmówić wykonania prawomocnego orzeczenia o karach o charakterze
pieniężnym jeżeli:
a) orzeczenie dotyczy kary o charakterze pieniężnym niższej niż 100 euro lub niższej
niż równowartość tej kwoty w innej walucie,
b) orzeczenie dotyczy kary o charakterze pieniężnym niższej niż 70 euro lub niższej niż
równowartość tej kwoty w innej walucie,
c) orzeczenie dotyczy kary o charakterze pieniężnym niższej niż 50 euro lub niższej niż
równowartość tej kwoty w innej walucie,
51. Zatarcie skazania w przypadku kary grzywny następuje z mocy prawa w:
a) z upływem 2 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej
wykonania,
b) z upływem 1 roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej
wykonania,
c) z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej
wykonania,
52. Sąd może zmienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, jeżeli:
a) egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu stawek dziennych okaże się bezskuteczna
lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby bezskuteczna przyjmując, że dziesięć
stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z
zaokrągleniem w górę do pełnego miesiąca,
b) egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się
bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby bezskuteczna przyjmując,
że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie
użytecznej, z zaokrągleniem w górę do pełnego miesiąca,
c) egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się
bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby bezskuteczna przyjmując,
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że dwadzieścia stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie
użytecznej, z zaokrągleniem w górę do pełnego miesiąca,
53. Wyrokiem nakazowym za przestępstwo skarbowe sąd może wymierzyć:
a) karę grzywny w granicach nieprzekraczających 100 stawek dziennych,
b) karę grzywny w granicach nieprzekraczających 200 stawek dziennych, chyba że
kodeks przewiduje karę łagodniejszą,
c) karę grzywny w granicach nieprzekraczających 150 stawek dziennych, chyba że
kodeks przewiduje karę łagodniejszą.
54. Na gruncie kodeksu karnego skarbowego duża wartość jest to wartość, która w czasie
popełnienia czynu zabronionego przekracza:
a) dwustukrotną wartość minimalnego wynagrodzenia,
b) pięćsetkrotną wartość minimalnego wynagrodzenia,
c) tysiąckrotną wartość minimalnego wynagrodzenia,
55. Finansowym organem postępowania przygotowawczego jest:
a) Naczelnik urzędu kontroli skarbowej,
b) Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
c) Straż Graniczna
56. Na gruncie kodeksu karnego skarbowego interwencja może być zgłoszona do chwili
a) zamknięcia przewodu sądowego,
b) zakończenia przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej,
c) rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji,
57. W sprawach o wykroczenie jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z
okoliczności sprawy wynika, że byłaby bezskuteczną, sąd może zmienić grzywnę na
pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania na:
a) najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące
b) najkrócej 2 tygodnie, najdłużej 2 miesiące
c) najkrócej tydzień, najdłużej 1 miesiąc,
58. W sprawach o wykroczenia recydywa wielokrotna zachodzi jeżeli:
a) ukarany co najmniej trzykrotnie za podobne wykroczenia umyślne, w ciągu dwóch lat
od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne
b) ukarany co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, w ciągu dwóch lat
od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne,
c) ukarany co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, w ciągu trzech lat
od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne.
59. W sprawach o wykroczenia wydanie wyroku nakazowego jest dopuszczalne gdy:
a) okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, a wystarczające jest
wymierzenie nagany, grzywny, kary ograniczenia wolności,
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b) okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, a wystarczające jest
wymierzenie nagany, grzywny, kary ograniczenia wolności, kary aresztu,
c) okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, a wystarczające jest
wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności, a obwiniony jest
głuchy, niemy lub niewidomy;
60. Na gruncie kodeksu karnego skarbowego wniosek sprawca może zgłosić wniosek o
zezwolenie na dobrowolne poddanie się karze:
a) przed pierwszym przesłuchaniem w postępowaniu przygotowawczym;
b) zanim wniesiono akt oskarżenia,
c) pisemnie także po wniesieniu aktu oskarżenia.
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Wodzisław Śląski, dnia 8 lutego 2019 roku
Kazusy dla kandydatów
na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.
Praca pisemna z prawa karnego.
Do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim wpłynął akt oskarżenia przeciwko
Janowi K., oskarżonemu o to, że w okresie od września 2010r. do 30 września 2018r. w
miejscowości X znęcał się psychicznie nad żoną Janiną K. oraz synem Adamem K. poprzez
wszczynanie awantur w stanie nietrzeźwości, wyzywanie słowami powszechnie uznanymi za
obelżywe, grożenie pozbawieniem życia i pobiciem, poniżanie, zakłócanie spoczynku nocnego,
złośliwe odłączanie prądu w domu, wyrzucanie z domu oraz fizycznie nad żoną poprzez
uderzanie pięściami i kopanie po całym ciele, wyrywanie włosów i opluwanie, a także o to, że
w dniu 30 września 2018r. poprzez szarpanie, uderzanie pięścią po ciele syna Adama K.
spowodował u niego obrażenia ciała w postaci powierzchniowych urazów obejmujących liczne
okolice ciała to jest otarcia naskórka na policzku prawym, lewym, w okolicy nosa, na
przedramieniu prawym, na plecach w okolicy łopatki, na skórze brzucha w okolicy nadbrzusza
środkowego, co naruszyło czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres poniżej 7 dni,
tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.
Wraz z aktem oskarżenia prokurator skierował do Sądu wniosek o wydanie wyroku
skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 2 k.p.k., w którym wnosił o
wymierzenie oskarżonemu za zarzucany występek kary 1 roku pozbawienia wolności, z
warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok, z obowiązkiem
powstrzymania się od nadużywania alkoholu, z kosztami postępowania.
Sąd skierował sprawę na posiedzenie w trybie art. 339 § 1 pkt 3 k.p.k., na które stawili
się oskarżony Jan K. oraz pokrzywdzeni Janina K. i Adam K. Na posiedzeniu tym,
pokrzywdzeni złożyli oświadczenia o występowaniu w sprawie jako oskarżyciele posiłkowi, a
nadto wnieśli o orzeczenie w stosunku do oskarżonego środka karnego w postaci nakazu
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi na okres wynoszący 3 lata.
Oświadczając jednocześnie, iż bez orzeczenia tego środka sprzeciwiają się uwzględnieniu
wniosku prokuratora. Oskarżony oświadczył, iż nie wyraża zgody na orzeczenie środka
karnego w postaci nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi.
Mając na uwadze powyższe należy podać, czy wniosek prokuratora może zostać
uwzględniony, zważywszy na proponowaną w nim karę, środki probacyjne, jak również z
uwagi na stanowisko procesowe oskarżycieli posiłkowych. Należy sporządzić projekt
orzeczenia jakie winno zapaść w tej sytuacji, z uzasadnieniem co do wszystkich przesłanek
decydujących o podjętej decyzji.
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Praca pisemna z prawa cywilnego.
W dniu 15 stycznia 2018 roku powód Tomasz Kowalski, reprezentowany przez
profesjonalnego pełnomocnika, wniósł przeciwko pozwanej Eugenii Nowakowskiej pozew do
Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim o zapłatę kwoty 7000 zł i zasądzenie kosztów
procesu z tytułu odszkodowania za uszkodzenie telewizora. Pozew spełniał warunki formalne
i uiszczono opłatę sądową od pozwu.
W odpowiedzi na pozew, doręczonej w dniu 15 marca 2018 roku, pozwana, reprezentowana
przez profesjonalnego pełnomocnika, wskazała, że uiściła w dniu 10 marca 2018 roku na poczet
należności kwotę 1 000zł oraz wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów
procesu.
W odpowiedzi na powyższe powód cofnął powództwo w zakresie kwoty 1.000zł ze
zrzeczeniem się roszczenia, wnosząc o zasądzenie kosztów procesu.
W takcie procesu przeprowadzono opinię biegłego, której koszt wyniósł 1.200zł. Powód uiścił
zaliczkę na poczet opinii w kwocie 500 zł.
Pełnomocnicy uiścili opłatę skarbową od udzielonych pełnomocnictw.
W wyroku z dnia 15 maja 2018 roku Sąd zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę
5.000zł, oddalił powództwo w zakresie kwoty 1000zł i umorzył postępowania odnośnie kwoty
1000zł.
Pismem z dnia 16 maja 2018 roku pełnomocnik powódki i pozwanego złożyli wniosek o
uzupełnienie wyroku w zakresie kosztów.
Proszę przygotować postanowienie Sądu wraz z uzasadnieniem.
Praca pisemna z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Wnioskiem z dnia 1 lutego 2019r. Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie domagał się odłączenia z księgi wieczystej Nr
GL1W/0001/1 działki nr 1/0 do księgi wieczystej Nr GL1W/0002/2, wpisu prawa własności na
rzecz Skarbu Państwa oraz wpisu trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Warszawie. Wnioskodawca dołączył do wniosku pismo z dnia 7
grudnia 2018r. nr IF.VIII.3.2018 stanowiące dokument w formie elektronicznej i decyzję
Wojewody S. z dnia 1 września 2018r. nr IF.VIII.3.2018, stwierdzającą, że nieruchomość
stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1/0, o powierzchni x, objęta księgą
wieczystą Nr GL1W/0001/1, z dniem 6 maja 2003r., z mocy prawa stała się własnością Skarbu
Państwa. Do wniosku dołączono również urzędowe poświadczenie przedłożenia stanowiące
wydruk z platformy ePUAP, pismo Wojewody S. z dnia 15 października 2018r. nr
IF.VIII.3.2018 oraz opis i mapę z dnia 31 marca 2006r. dla działki gruntu nr 1/0. Wskazana
wyżej decyzja została dołączona do wniosku w formie papierowego wydruku wraz z pismem
Wojewody S. z dnia 15 października 2018r. nr IF.VIII.3.2018, informującym, iż decyzja ta
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wobec niewniesienia odwołania stała się ostateczna z dniem 10 października 2018r. Ponadto, z
wydruku dokumentu elektronicznego z dnia 7 grudnia 2018r. nr IF.VIII.3.2018 wynika, że
wyżej wymieniona decyzja została przesłana w formie elektronicznej, a sam dokument został
podpisany podpisem elektronicznym.
Dla nieruchomości położonej w S., składającej się z działki nr 1/0, o powierzchni x
prowadzona jest księga wieczysta nr GL1W/0001/1. W dziale II tej księgi wieczystej jako
właściciel wpisany jest Powiat W.
Proszę sporządzić projekt postanowienia referendarza sądowego wraz z uzasadnieniem.
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