Białystok, dnia 19 czerwca 2015 r.
………………………………
wylosowany numer

Test kwalifikacyjny
dla kandydatów na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Test wielokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy wskazać przez zakreślenie
znakiem „X” oznaczenia literowego.
W przypadku dokonania zmiany zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe
komisja przyznaje 0 punktów.
1. Hipotekę przymusową na nieruchomości w księdze wieczystej można wpisać
również na podstawie:
a) decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, o ile jest ona
ostateczna,
b)
decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby
decyzja nie była ostateczna,
c) decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, o ile jest ona
prawomocna.
2. Łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową jest dopuszczalne,
o ile:
a)
nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną lub stanowią własność
dłużników solidarnych,
b) nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną oraz stanowią własność
dłużników solidarnych,
c) nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną i wierzyciel uznał podział
zabezpieczenia między poszczególne nieruchomości.
3. Cofnięcie wniosku o wpis w księdze wieczystej jest dopuszczalny w przypadku,
gdy:
a) z treści wniosku i dołączonych do wniosku dokumentów wynika, że wpis dotyczy
hipoteki umownej w dziale IV księgi wieczystej,
b) z treści wniosku wynika, że wpis dotyczy zmiany prawa własności w dziale II
księgi wieczystej oraz wpisania prawa dożywocia w dziale III księgi wieczystej
wykonywanego przez nowego właściciela nieruchomości,
c) z treści wniosku i dołączonych do wniosku dokumentów wynika, że wpis dotyczy
zmiany prawa własności w dziale II księgi wieczystej.
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4. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości prowadzone są dwie księgi
wieczyste Sąd wieczystoksięgowy w ramach swojej kognicji powinien:
a) zbadać, czy obie księgi wieczyste ujawniają odmienny stan prawny i dokonać
wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego z ujawnionego w księdze
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym we wszystkich księgach wieczystych
założonych dla tej nieruchomości oraz pouczyć właścicieli nieruchomości o
obowiązku złożenia wniosku o wpis w terminie miesiąca od daty doręczenia
zawiadomienia pod rygorem nałożenia grzywny,
b) zbadać, czy obie księgi wieczyste ujawniają odmienny stan prawny i dokonać
wpisu ostrzeżenia o roszczeniu o usunięcie niezgodności w każdej z ksiąg,
c) zbadać, czy obie księgi wieczyste ujawniają odmienny stan prawny i dokonać
wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego z ujawnionego w księdze wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym we wszystkich księgach wieczystych założonych dla
tej nieruchomości.
5. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w razie wykreślenia hipoteki
z księgi wieczystej bez ważnej podstawy prawnej, hipoteka :
a) nie wygasa,
b) wygasa po upływie pięciu lat,
c) wygasa po upływie dziesięciu lat ,
6. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece odrębne księgi wieczyste
prowadzi się dla:
a) każdej nieruchomości, w tym także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości
w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione,
b)każdej działki ewidencyjnej,
c)żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
7. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są zakładane
i prowadzone:
a) w systemie informatycznym i papierowym,
b)w systemie informatycznym,
c)w systemie papierowym
8. Zasadą w postępowaniu wieczystoksięgowym jest, że wpis w księdze wieczystej
może być dokonany na podstawie:
a) dokumentu w formie aktu notarialnego,
b) dokumentu w zwykłej formie pisemnej,
c) dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym .
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9. Okoliczność, że uczestnik postępowania zmarł po złożeniu wniosku o wpis w
dziale III księgi wieczystej ma następujące znaczenie:
a)nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy wieczystoksięgowej i dokonania
wpisu
w księdze wieczystej,
b)stanowi przeszkodę do dokonania wpisu w księdze wieczystej, a postępowanie
wieczystoksięgowe powinno ulec zawieszeniu z urzędu w trybie art. 174 § 1 pkt 1 kpc
z uwagi na śmierć strony,
c) stanowi przeszkodę do dokonania wpisu w księdze wieczystej, a postępowanie
wieczystoksięgowe powinno ulec umorzeniu w trybie art. 355 § 1 kpc.
10. Wspólnikiem odpowiedzialnym za zobowiązania spółki komandytowej solidarnie
ze spółką jest:
a) Komplementariusz,
b)Komandytariusz,
c)Wspólnik jawny.
11. W sprawach nieuregulowanych w kodeksie spółek handlowych stosuje się
odpowiednio przepisy:
a) K p c,
b)K c,
c)Kro.
12. Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z
umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca
na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego
przeciwko spółce powództwa:
a) o stwierdzenie nieważności uchwały,
b)o uchylenie uchwały,
c)o ustalenie nieistnienia uchwały.
13. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością sprzecznej z ustawą można wytoczyć w terminie:
a)sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale,
b)1 roku od dnia otrzymania wiadomości o uchwale,
c)3 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale.
14. Regułą jest, że po ogłoszeniu upadłości Sąd upadłościowy orzeka w składzie:
a) trzech sędziów zawodowych,
b)jednego sędziego,
c)jednego sędziego, o ile prezes sądu tak postanowi.
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15. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej polega na jego
odpowiedzialności:
a) solidarnie ze spółką,
b) solidarnie z pozostałymi wspólnikami,
c)solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami.
16. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę wspólników ma charakter:
a) konstytutywny,
b)deklaratoryjny,
c) jest to uzależnione od konkretnej uchwały.
17. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zobowiązanie jest solidarne, jeżeli wynika to:
a) wyłącznie z ustawy,
b) wyłącznie z czynności prawnej,
c)z ustawy lub z czynności prawnej.
18. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uprawnienie współwłaścicieli do żądania
zniesienia współwłasności:
a) może być wyłączone przez czynność prawną na czas nieograniczony,
b) nie może być wyłączone przez czynność prawną,
c)może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć.
19. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do czynności przekraczającej zwykły zarząd
rzeczą wspólną:
a)potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli,
a) potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli,
b) zawsze wystarczające jest działanie jednego ze współwłaścicieli.
20. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pożytki z nieruchomości przypadają
współwłaścicielom:
a) w częściach równych,
b) tylko tym których udział wynosi co najmniej połowę,
c)w stosunku do wielkości udziału.
21. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, odpowiedzialność in solidum dłużników polega
na tym że:
a) każdy z dłużników płaci część długu,
b) każdy dłużnik płaci cały dług,
c)spełnienie długu przez jednego dłużnika zwalnia pozostałych.
22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku
darowizny:
a) drobne,
b) dokonane przed więcej niż dziesięciu laty licząc wstecz od otwarcia spadku,
c) dokonane przed więcej niż dziesięciu laty licząc wstecz od otwarcia spadku na
rzecz uprawnionych do zachowku.
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23. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie śmierci strony
pełnomocnictwo procesowe:
a) wygasa,
b)wygasa, jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia
postępowania,
c)wygasa z dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku po zmarłej stronie.
24. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli o to samo roszczenie
pomiędzy tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie osądzona, sąd:
a) zwróci pozew,
b)odrzuci pozew,
b) oddali powództwo.
25. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, strona której wniosek o
ustanowienie adwokata z urzędu oparty na tych samych podstawach zostanie
odrzucony, może złożyć:
a) zażalenie,
b) skargę na orzeczenie referendarza,
c)zażalenie nie przysługuje.
26. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nie przysługuje skarga na
postanowienie referendarza, w którym:
a)uwzględnił w całości wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych,
b)oddalił wniosek,
c)cofnął zwolnienie.

27. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniosek o sprostowanie nakazu
zapłaty:
a) przerywa bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia,
b) zawiesza bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia,
c)nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.
28. W przypadku umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu po wydaniu
nakazu zapłaty, po doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu, a przed rozprawą następuje
zwrot opłaty sądowej od pozwu:
a) w całości uiszczonej wysokości,
b)w połowie uiszczonej wysokości,
c) w ¾ części uiszczonej wysokości.
29. Gdy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji dotknięty jest brakami
formalnymi i brak jest opłaty od apelacji należy wezwać stronę do ich uzupełnienia pod
rygorem:
a) zwrotu wniosku o przywrócenie terminu,
b) odrzucenia apelacji,
c) zawieszenia postępowania wywołanego wnioskiem;
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30 . Koszty zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę
prawnego zasądzane w orzeczeniu kończącym postępowanie:
a) są zawsze powiększane o stawkę podatku VAT obowiązującą na datę orzekania,
gdy

b) są powiększane o stawkę podatku VAT obowiązującą na datę orzekania tylko
jest to pełnomocnik ustanowiony z urzędu,

c) są powiększane o uiszczoną przez stronę opłatę skarbową 17 zł od złożonego
dokumentu pełnomocnictwa.
31. Sąd w orzeczeniu zasądzi dochodzoną pozwem kwotę solidarnie, tylko gdy
pozwanymi są:
a) wspólnicy spółki cywilnej, a przedmiotem roszczenia zobowiązanie dotyczące
działalności spółki,
b)inwestor i wykonawca robót budowlanych, a przedmiotem roszczenia jest
wynagrodzenie podwykonawcy,
a) złodziej gotówki z kasy sklepowej i kasjerka, a przedmiotem roszczenia jest
odszkodowanie.
32. Referendarz sądowy w postępowaniu egzekucyjnym posiada kompetencje:
a) prowadzenia posiedzeń jawnych w sprawach o wyjawienie majątku dłużnika, ale
jedynie w przypadku starszego referendarza sądowego,
b) wydawania postanowień w przedmiocie nadania klauzul wykonalności aktom
notarialnym,
c) wydawania postanowień w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na rzecz
następcy wierzyciela,
d) wydawania postanowień w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko
małżonkowi dłużnika.
33. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez referendarza
sądowego:
a)traci moc ex lege z chwilą skutecznego wniesienia sprzeciwu,
b)podlega zaskarżeniu skargą na orzeczenie referendarza sądowego w zakresie
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania,
c)po jego uprawomocnieniu się wymaga zaopatrzenia klauzulą wykonalności podpisaną
przez sędziego.
34. Według kodeksu postępowania cywilnego referendarz sądowy powinien wydać
(terminy instrukcyjne):
a)postanowienie w przedmiocie klauzuli wykonalności w terminie 3 dni,
b)nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie 7 dni,
c)postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji sądowej i
administracyjnej w terminie 14 dni,
d)postanowienie w przedmiocie zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku w
terminie 30 dni;
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35. W przypadku, gdy żądanie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym
wyrażone jest w walucie Euro referendarz sądowy:
a)wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w żądanej kwocie wyrażonej w
Euro,
a) wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w walucie polskiej przeliczając
kurs Euro na datę złożenia pozwu,
b) wyda Europejski Nakaz Zapłaty,
c) stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
36. Termin do wniesienia powództwa ekscydencyjnego jest terminem:
a) instrukcyjnym,
b) procesowym,
c) materialno prawnym.
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Białystok, dnia 19 czerwca 2015 r.
………………………………
wylosowany numer

Kazus z zakresu prawa cywilnego
dla kandydatów na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dłużnik Jacek M. w dniu 18 czerwca 2015 roku wniósł do Sądu Rejonowego w Białymstoku I Wydział
Cywilny skargę na orzeczenie referendarza sądowego w postaci postanowienia z dnia 24 stycznia 2015 r. w
przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanemu
przez referendarza sądowego w dniu 28 grudnia 2014 roku. Ze skargą dłużnik połączył wniosek o
przywrócenie terminu do jej wniesienia. Nakaz zapłaty uprawomocnił się w dniu 23 stycznia 2015 roku.
W uzasadnieniu skargi dłużnik wskazał, że wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia w przedmiocie
nadania klauzuli wykonalności, gdyż zasądzone roszczenie wynikające z nakazu zapłaty uległo
przedawnieniu z upływem 3 lat, ponieważ wynika z prowadzonej przez wierzyciela działalności
gospodarczej (przedsiębiorca świadczący usługi telewizji kablowej), a termin zapłaty wskazany na fakturze
to 15 grudnia 2011 roku.
Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi dłużnik wskazał, że skargę składa
dopiero w dniu 18 czerwca 2015 roku, gdyż o treści postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności
nakazowi zapłaty dowiedział się dopiero z pisma komornika sądowego zawierającego również
zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, które otrzymał w dniu 12 czerwca 2015 roku. Podniósł, że uchybił
terminowi bez swojej winy z uwagi na to, że postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności
nie zostało mu doręczone przez Sąd, a otrzymał jedynie odpis nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym z pouczeniem o sprzeciwie, a już postanowienia w przedmiocie nadania mu klauzuli
wykonalności Sąd mu nie doręczył.
Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu i skargi na
postanowienie wydane przez referendarza sądowego złożone przez dłużnika wraz z zarządzeniem
wykonawczym.
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………………………………
wylosowany numer

Białystok, dnia 19 czerwca 2015 r.

Kazus z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
dla kandydatów na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Jan Kowalski złożył wniosek w sprawie DzKw/BI1B/8074/15 o dokonanie wpisu w
księdze wieczystej BI1B/00014110/5 urządzonej dla nieruchomości oznaczonej numerem
100/1 o powierzchni 1,5 ha położonej w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1, domagając
się wpisania w dziale drugim prawa własności na rzecz Jana Kowalskiego i Anny Kowalskiej
z udziałami po ½ części każdy w miejsce ujawnionej w księdze wieczystej jako wyłączny
właściciel nieruchomości Barbary Malinowskiej.
Do wniosku załączył jako podstawę wpisu poświadczoną za zgodność przez
notariusza kopię prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 maja
2014 roku sygn. akt I C 100/13 w przedmiocie stwierdzenia nieważności notarialnej umowy
sprzedaży z dnia 10 marca 1970 roku, mocą której Józef Kowalski przeniósł własność
nieruchomości objętej w/w księgą wieczystą na rzecz Danuty Nowak oraz kserokopię
prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2005
roku, sygn. akt II Ns 500/05 w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Józefie
Kowalskim na rzecz Jana Kowalskiego w ½ części i Anny Kowalskiej w ½ części.
Z akt w/w księgi wieczystej wynika, że została założona dla przedmiotowej nieruchomości
w dniu
20 sierpnia 1968 roku i jako właściciel nieruchomości został ujawniony Józef
Kowalski. Następnie w dniu 20 września 1970 roku w miejsce Józefa Kowalskiego została
wpisana Danuta Nowak na podstawie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 10
marca 1970 roku. Aktualnie w księdze wieczystej jako właściciel figuruje Barbara
Malinowska, która została wpisana w miejsce Danuty Nowak w dniu 15 lutego 2010 roku na
podstawie notarialnej umowy sprzedaży z dnia 2 stycznia 2010 roku, mocą której Danuta
Nowak przeniosła własność przedmiotowej nieruchomości na rzecz Barbary Malinowskiej.
Proszę zaprojektować orzeczenie, jakie winien wydać sąd w wyniku rozpoznania wniosku złożonego przez
Jana Kowalskiego wraz z zarządzeniem wykonawczym.
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Białystok, dnia 30 maja 2016 r.
………………………………
Imię i nazwisko

Test kwalifikacyjny
dla kandydatów na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy wskazać przez zakreślenie
znakiem „X” oznaczenia literowego.
W przypadku dokonania zmiany zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe
komisja przyznaje 0 punktów.

1. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie śmierci strony po wydaniu
nakazu zapłaty a przed jego doręczeniem:
a. wydany nakaz traci moc a sąd zawiesza postępowanie,
b. sąd uchyla wydany nakaz zapłaty i umarza postępowanie,
c. sąd uchyla wydany nakaz zapłaty i zawiesza postępowanie.
2. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy
tymi samymi stronami sprawa została już prawomocnie osądzona, ale akta zostały
już zniszczone a powód nie posiada tytułu wykonawczego z tej sprawy sąd:
a. zwróci pozew,
b. odrzuci pozew,
c. oddali powództwo.
3. Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona której
wniosek o zwolnienie oparty na tych samych podstawach zostanie odrzucony, może
złożyć:
a. zażalenie do sądu,
b. skargę na orzeczenie referendarza,
c. zażalenie nie przysługuje.
4. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postanowienie referendarza wydane
w postępowaniu egzekucyjnym po wniesieniu skargi:
a. sąd I instancji wyda orzeczenie w materii będącej przedmiotem orzeczenia
referendarza,
b. traci moc,
c. nie traci mocy.
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5. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniosek o wykładnię nakazu
zapłaty:
a. przerywa bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia,
b. zawiesza bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia,
c. nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.
6. W przypadku umorzenia postępowania z powodu nieuzupełnienia braków pozwu
elektronicznego po przekazaniu sprawy, a po doręczeniu nakazu zapłaty z
postępowania elektronicznego i odpisu pozwu pozwanemu, następuje zwrot opłaty
sądowej od pozwu:
a) w połowie uiszczonej wysokości,
b) nie zwraca opłaty,
c) w ¾ części uiszczonej wysokości.
7. Gdy wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty
dotknięty jest brakami formalnymi należy wezwać stronę do ich uzupełnienia pod
rygorem:
a) zwrotu wniosku o przywrócenie terminu,
b) odrzucenia sprzeciwu,
c) zawieszenia postępowania wywołanego wnioskiem.
8.

Koszty zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez kuratora
ustanowionego dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu w osobie adwokata lub
radcę prawnego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku VAT
zasądzane w orzeczeniu kończącym postępowanie:
są zawsze powiększane o stawkę podatku VAT obowiązującą na datę
orzekania,
b)
nie są powiększane o stawkę podatku VAT obowiązującą na datę orzekania,
c)
są powiększane o stawkę podatku VAT gdy adwokat czy radca prawny
złoży wniosek w tym zakresie i przedstawi rachunek lub fakturę.
a)

9. W postępowaniu uproszczonym powództwo wzajemne i zarzut potrącenia są:
b) niedopuszczalne,
c) są dopuszczalne,
d) są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu
uproszczonym.
10. Jeżeli sąd wyda postanowienie o prowadzeniu sprawy z pominięciem przepisów o
postępowaniu uproszczonym to:
a) ustala nową opłatę i pobiera w uzupełniającej wysokości od powoda,
b) ustala opłatę i rozlicza ją w orzeczeniu końcowym,
c) nie pobiera uzupełniającej opłaty.
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11. Według kodeksu postępowania cywilnego referendarz sądowy powinien wydać
(terminy instrukcyjne):
a) nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie 7 dni,
b) postanowienie w przedmiocie klauzuli wykonalności w terminie 7 dni,
c) postanowienie w przedmiocie rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji sądowej
i administracyjnej w terminie 14 dni.
12. W przypadku, gdy żądanie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym
wyrażone jest w walucie obcej referendarz sądowy:
d) wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w żądanej kwocie
wyrażonej w tej walucie,
e) wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w walucie polskiej
przeliczając kurs tej waluty na datę złożenia pozwu,
f) wyda Europejski Nakaz Zapłaty,
g) stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym.
13. Odwołanie prokury w spółce jawnej możliwe jest:
a) za zgodą wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki,
b) za zgodą co najmniej dwóch wspólników mających prawo prowadzenia spraw
spółki,
c) przez każdego wspólnika mającego prawo prowadzenia spraw spółki.
14. Rozwiązanie spółki jawnej powoduje:
a) wstąpienie przez wspólnika spółki jawnej do spółki konkurencyjnej,
b) ogłoszenie upadłości spółki,
c) wewnętrzny konflikt wszystkich wspólników spółki.
15. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta:
a) w formie pisemnej,
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) w formie aktu notarialnego.
16. Spółka komandytowa powstaje z chwilą:
a) podjęcia uchwały przez wszystkich wspólników,
b) podpisania umowy spółki,
c) wpisu do rejestru.
17. Zbycie udziału w spółce z o. o. powinno być dokonane w formie:
a) pisemnej,
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) w formie aktu notarialnego.
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18. Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania jeżeli:
a) wierzyciel podjął decyzję o pozwaniu członków zarządu zamiast spółki,
b) umowa spółki przewiduje taką możliwość,
c) egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.
19. Spółka z o. o. może być utworzona:
a) wyłącznie przez jedną osobę,
b) wyłącznie przez kilka osób,
c) przez jedną lub więcej osób.
20. Kapitał zakładowy spółki z o. o. powinien wynosić co najmniej:
a) 5.000 zł,
b) 10.000 zł,
c) 50.000 zł.
21. Gdy po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym okaże się, że
doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić dlatego, że miejsce pobytu pozwanego
nie jest znane albo gdy doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju sąd z
urzędu:
a) oddala powództwo,
b) odrzuca pozew,
c) uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.
22. Jeżeli umowa spółki z o.o. nie zawiera żadnych postanowień w zakresie
reprezentacji, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest:
a) zgoda prezesa zarządu spółki,
b) współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z
prokurentem,
c) współdziałanie wszystkich członków zarządu.
23. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym:
a) sąd zawiesza postępowanie w sprawie,
b) sąd oddala powództwo,
c) przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana
na posiedzeniu niejawnym.
24. Umowa spółki jawnej powinna być pod rygorem nieważności zawarta w formie:
a) pisemnej,
b) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) w formie aktu notarialnego.
25. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych:
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a) jest sposobem nabycia własności lub innego prawa rzeczowego od osoby, która
nie jest wprawdzie ujawniona w księdze wieczystej jako uprawniona ale
twierdzi, iż prawo to jej przysługuje,
b) jest sposobem nabycia własności lub innego prawa rzeczowego od osoby,
której prawo to w rzeczywistości przysługuje i która ujawniona jest jako
uprawniona w księdze wieczystej,
c) jest sposobem nabycia własności lub innego prawa rzeczowego od osoby
nieuprawnionej, która zamiast rzeczywiście uprawnionej jest wpisana w
księdze wieczystej, jako ta której prawo przysługuje.
26. Różnica pomiędzy wpisem konstytutywnym i deklaratoryjnym polega na tym, że:
a) wpis konstytutywny nie tworzy prawa, a jedynie ujawnia stan prawny
nieruchomości, a wpis deklaratoryjny ma charakter prawotwórczy, jego
dokonanie jest warunkiem powstania, zmiany lub przeniesienia prawa,
b) wpis konstytutywny ma charakter prawotwórczy, jego dokonanie jest
warunkiem powstania, zmiany lub przeniesienia prawa, a wpis deklaratoryjny
nie tworzy prawa, a jedynie ujawnia stan prawny nieruchomości,
c) oba wpisy mają ten sam charakter, co oznacza, iż obie nazwy mogą być
stosowane wymiennie.
27. W razie założenia nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości bądź
przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej sąd:
a) zawiadamia o tym osobę uprawnioną celem złożenia stosownego wniosku o
przeniesienie obciążenia do nowozałożonej księgi wieczystej,
b) z urzędu przenosi do współobciążenia wszystkie prawa, roszczenia, inne
ciężary lub ograniczenia ciążące na nieruchomości,
c) nie podejmuje żadnych działań ani na wniosek ani z urzędu.
28. Zasada formalnej jawności ksiąg wieczystych oznacza, że:
a) prawo ujawnione w księdze wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym
stanem prawnym,
b) treść wpisów w księdze wieczystej jest jawna czyli każdy może się z nimi
zapoznać baz konieczności wykazywania, iż ma w tym interes prawny,
c) z treścią wpisów w księdze wieczystej może zapoznać się tylko ten kto
wykaże, iż ma w tym interes prawny.
29. Suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać:
a) sumy wszystkich hipotek wpisanych w księdze wieczystej prowadzonej dla
nieruchomości rolnej,
b) kwoty kredytu udzielonego rolnikowi,
c) wartości tej nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej
ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

30. Sąd wieczystoksięgowy rozpoznając wniosek o wpis:
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a) bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do niego dokumentów oraz
treść księgi wieczystej,
b) przeprowadza rozprawę i wysłuchuje wnioskodawców i uczestników
postępowania,
c) nie może przeprowadzać rozprawy, ale może żądać od stron przedstawienia
dodatkowych dokumentów, oprócz załączonych do wniosku.
31. Każdy może złożyć wniosek o wydanie:
a) kserokopii księgi wieczystej,
b) zaświadczenia o treści wpisów w księdze wieczystej,
c) odpisu zwykłego księgi wieczystej, odpisu zupełnego księgi wieczystej,
zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.
32. Łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową jest dopuszczalne, o
ile:
a) nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną lub stanowią własność
dłużników solidarnych,
b) nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną oraz stanowią własność
dłużników solidarnych,
c) nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną i wierzyciel uznał
podział zabezpieczenia między poszczególne nieruchomości.
33. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości prowadzone są dwie księgi
wieczyste Sąd wieczystoksięgowy w ramach swojej kognicji powinien:
a) zbadać, czy obie księgi wieczyste ujawniają odmienny stan prawny i dokonać
wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego z ujawnionego w księdze
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym we wszystkich księgach
wieczystych założonych dla tej nieruchomości oraz pouczyć właścicieli
nieruchomości o obowiązku złożenia wniosku o wpis w terminie miesiąca od
daty doręczenia zawiadomienia pod rygorem nałożenia grzywny,
b) zbadać, czy obie księgi wieczyste ujawniają odmienny stan prawny i dokonać
wpisu ostrzeżenia o roszczeniu o usunięcie niezgodności w każdej z ksiąg,
c) zbadać, czy obie księgi wieczyste ujawniają odmienny stan prawny i dokonać
wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego z ujawnionego w księdze
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym we wszystkich księgach
wieczystych założonych dla tej nieruchomości.
34. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, do wpisu ograniczonego prawa
rzeczowego na nieruchomości wystarcza:
a) dokument obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu tego prawa,
b) dokument obejmujący oświadczenia uprawnionego i zobowiązanego z tytułu
ograniczonego prawa rzeczowego,
c) dokument obejmujący oświadczenie obciążonego zapisem spadkobiercy o
ustanowieniu na rzecz zapisobiercy prawa użytkowania, sporządzony w formie
aktu notarialnego.
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35. W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie
został należycie opłacony:
a) zwraca się po wezwaniu do uiszczania opłaty od wniosku,
b) zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty,
c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
36. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, jeżeli hipoteka wygasła
wskutek egzekucji z nieruchomości:
a) uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości,
b) właściciel nieruchomości nie może rozporządzać opróżnionym miejscem
hipotecznym. Przy egzekucji z nieruchomości nie uwzględnia się
opróżnionych miejsc hipotecznych.
c) właściciel nieruchomości nie może rozporządzać opróżnionym miejscem
hipotecznym. Przy egzekucji z nieruchomości uwzględnia się opróżnione
miejsca hipoteczne.
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Kazus nr 1
W pozwie skierowanym przeciwko Plus spółce z o. o. w Białymstoku powód Jan
Nowak wniósł o zasądzenie od pozwanej kwoty 25.000 zł z ustawowymi odsetkami i
kosztami procesu. W toku postępowania procesowego ogłoszono upadłość pozwanej i
zawieszono postępowanie w sprawie na podstawie art. 174 §1 pkt 4 kodeksu postępowania
cywilnego z uwagi na ogłoszenie upadłości pozwanej spółki. Syndyk masy upadłości wstąpił
do udziału w sprawie. Z informacji nadesłanej przez powoda w 6 miesięcy po ogłoszeniu
upadłości pozwanej wynikało, że należność dochodzona przez powoda w postępowaniu
procesowym uznana została w całości wraz z opłatą sądową od pozwu na liście
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dotyczącym pozwanej spółki. Lista ta została
zatwierdzona przez sędziego komisarza. Postępowanie upadłościowe nie zakończyło się
jeszcze.
Proszę przygotować projekt postanowienia z zarządzeniami wykonawczymi,
proponując podjęcie decyzji adekwatnej do sytuacji wskazanej w powyższym stanie
faktycznym.
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Kazus nr 2

Super Bank S.A. Centrala z siedzibą w Warszawie we wniosku zarejestrowanym pod
sygnaturą DZKW/BI1B/0000995/16 wniósł o wpis w dziale IV księgi wieczystej nr
BI1B/00012345/5 zmiany terminu spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką kaucyjną do
kwoty 180.200,66 złotych, wpisaną na jego rzecz, wobec zawarcia przez strony aneksu nr 1 z
dnia 27 lutego 2016 roku do umowy kredytu z dnia 25 września 2006 roku nr 1213141516.
Do wniosku załączono aneks nr 1 do umowy kredytu z dnia 25 września 2006 r. oraz
oświadczenie banku i kredytobiorców o wyrażeniu zgody na wpis zmiany terminu spłaty
kredytu zabezpieczonego hipoteką kaucyjną do kwoty 180.200,66 zł.
Z ustaleń Sądu wynika, że księga wieczysta o nr BI1B/00012345/5 prowadzona jest
dla zabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w Grabówce przy ul. Białostockiej gm.
Supraśl, woj. Podlaskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 174/1 o powierzchni 0,1518 ha,
w której jako właściciele na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej wpisani
są Monika i Waldemar małż. Szczęśliwi. W dziale IV tej księgi wieczystej wpisana jest
prawomocnie hipoteka kaucyjna o sumie 180.200,66 złotych na rzecz Super Bank S.A.
Centrala z siedzibą w Warszawie.
Proszę zaprojektować orzeczenie, jakie winien wydać sąd w wyniku rozpoznania
wniosku złożonego przez wskazany Bank wraz z zarządzeniem wykonawczym.

18

Białystok, dnia 20 kwietnia 2017 r.
………………………………
imię i nazwisko

Test kwalifikacyjny
dla kandydatów na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy wskazać przez
zakreślenie znakiem „X” oznaczenia literowego.
W przypadku dokonania zmiany zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie
testowe komisja przyznaje 0 punktów.

1)

w dziale 1 rejestru przedsiębiorców KRS podlegają wpisowi:
a) wszyscy wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy posiadają
samodzielnie co najmniej 10% kapitału zakładowego,
c) jedynie ci wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy
pozostają uprawnieni do reprezentowania tych spółek,

2)

mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
wygasa:
a) z chwilą wykreślenia członka zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców,
b) z chwilą wysłania za pośrednictwem poczty przez członka zarządu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pisemnego oświadczenia
woli w przedmiocie rezygnacji z funkcji członka zarządu na adres
spółki, ujawniony w KRS,
c) z chwilą doręczenia prokurentowi spółki pisemnego oświadczenia woli
członka zarządu w przedmiocie rezygnacji z funkcji członka zarządu,

3)

organem nadzoru w spółce akcyjnej jest:
a) komisja rewizyjna,
b) rada nadzorcza,
c) komisja rewizyjna i rada nadzorcza, działające równolegle,

4)

otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nie ma wpływu na status prokurenta samoistnego,
b) powoduje wygaśniecie prokury samoistnej,
c) powoduje ograniczenie prokury samoistnej
wykonywania czynności jedynie zwykłego zarządu,

do

możliwości

19

5)

zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi w
życie:
a) z chwilą wpisu zmiany umowy spółki w dziale 1 rejestru
przedsiębiorców KRS,
b) z chwilą podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników w
przedmiocie zmiany umowy spółki,
c) z chwilą złożenia przez spółkę w sądzie rejestrowym wniosku o wpis
zmiany umowy spółki,

6)

umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
wymaga:
a) formy pisemnej pod rygorem nieważności,
b) formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) formy notarialnej,

7)

udzielenie prokury wymaga:
a) formy pisemnej pod rygorem nieważności,
b) formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) formy pisemnej z datą pewną,

8)

wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu
upominawczym jedynie przez jednego ze współpozwanych (nie dotyczy
nakazu zapłaty wydanego w ramach elektronicznego postępowania
upominawczego) powoduje:
a) utratę mocy nakazu zapłaty w całości,
b) utratę mocy nakazu zapłaty jedynie co do współpozwanego, który
wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty,
c) w postępowaniu upominawczym w przypadku kilku współpozwanych
zawsze zachodzi po stronie pozwanej współuczestnictwo konieczne, a
więc bezskuteczne jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jedynie
przez jednego współpozwanego,

9)

jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
okaże się, że pozwana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
chwili wniesienia pozwu była już wykreślona z rejestru przedsiębiorców
KRS, sąd z urzędu:
a) uchyla nakaz zapłaty i zawiesza postępowanie,
b) uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie,
c) uchyla nakaz zapłaty i odrzuca pozew,

10)

sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w europejskim postępowaniu
nakazowym powinien być wniesiony w terminie:
a) 14 dni,
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b) 28 dni,
c) 30 dni,
11)

spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie
terminu, podlega:
a) zwrotowi,
b) oddaleniu,
c) odrzuceniu,

12)

dłużnik, który w ramach wyjawienia majątku złożył przyrzeczenie lub do
którego zastosowano środki przymusu, obowiązany jest do złożenia
nowego wykazu i przyrzeczenia na żądanie tego samego lub innego
wierzyciela, gdy od złożenia przyrzeczenia lub wyczerpania środków
przymusu upłynął okres:
a) 1 roku,
b) 18 miesięcy,
c) 2 lat,

13)

ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych
samych okolicznościach co wniosek poprzednio oddalony, podlega:
a) zwrotowi,
b) oddaleniu,
c) odrzuceniu,

14)

jeżeli koniec terminu do wykonania czynności procesowej w
postępowaniu cywilnym przypadał na dzień 15 kwietnia 2017r. (sobotę),
to termin do wykonania czynności procesowej upłynął:
a)
b)
c)
d)

15)

w sobotę 15 kwietnia 2017r. ,
w niedzielę 16 kwietnia 2017r.,
w poniedziałek 17 kwietnia 2017r.,
we wtorek 18 kwietnia 2017r.,

uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli,
które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu wygasa:
a) z upływem 6 miesięcy od jego wykrycia,
b) z upływem roku od jego wykrycia,
c) z upływem 2 lat od jego wykrycia,

16)

wartość przedmiotu sporu Sąd może:
a) badać tylko jeden raz,
b) badać tyle razy, ile będzie potrzeba,
c) w ogóle nie można badać wartości przedmiotu sporu, wskazanej przez
powoda,
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17)

jeśli okaże się w postępowaniu upominawczym, iż przytoczone przez
powoda w pozwie okoliczności budzą wątpliwość:
a) postępowanie zawiesza się,
b) sprawę kieruje się do trybu zwykłego,
c) pozew podlega zwrotowi,

18)

stowarzyszenie mogą założyć co najmniej:
a) 3 osoby,
b) 7 osób,
c) 15 osób,

19)

akt fundacyjny nie zawarty w testamencie wymaga:
a) formy pisemnej z datą pewną,
b) formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) formy notarialnej,

20)

czy osoba prawomocnie skazana za oszustwo (art.286 § 1 kk) może
zostać w ciągu pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
skazującego prokurentem spółki akcyjnej:
a) tak,
b) nie,

21)

wybór członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w
której przedmiotowa kompetencja należy do zgromadzenia wspólników,
dokonywany jest:
a) w głosowaniu jawnym,
b) w głosowaniu tajnym,

22)

kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien
wynosić:
a) co najmniej 2.000 złotych,
b) co najmniej 5.000 złotych,
c) co najmniej 10.000 złotych,

23)

umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nie dotyczy spółki,
której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy) ulega
rozwiązaniu jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu
rejestrowego:
a) w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki,
b) w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki,
c) w terminie jednego roku od dnia zawarcia umowy spółki,
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24)

zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, ponowny wniosek o
wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega:
a) odrzuceniu,
b) oddaleniu,
c) zwrotowi,

25)

zgodnie
z
kodeksem
postępowania
cywilnego,
przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się:

zarządzenie

a) stronom,
b) tylko powodowi,
c) tylko pozwanemu,
26)

zgodnie z kodeksem cywilnym, zniesienie współwłasności przez
podział rzeczy wspólnej nie może nastąpić, jeżeli:
a) podział pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy,
b) sprzeciwia się temu większość współwłaścicieli,
c) podział pociągałby za sobą utratę pożytków,

27)

zgodnie z kodeksem cywilnym domniemywa się, że ten kto rzeczą
faktycznie włada, jest:
a) posiadaczem samoistnym,
b) posiadaczem zależnym,
c) dzierżycielem,

28)

zgodnie z kodeksem cywilnym, do umów o świadczenie usług, które nie
są uregulowane innymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy o:
a) umowie agencyjnej,
b) prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia,
c) zleceniu,

29)

aport jest:
a) wkładem niepieniężnym do spółki,
b) nadwyżką rzeczywiście wniesionego wkładu nad wartością nominalną
pokrywanych udziałów,
c) dodatkowym świadczeniem wspólnika na rzecz spółki przewidzianym
umową spółki,

30)

zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenie stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądu:
a) przedawnia się z upływem lat 5
b) przedawnia się z upływem lat 10,
c) nie ulega przedawnieniu,
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31)

zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli świadczenie stało się niemożliwe
wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności:
a) wierzyciel może odstąpić od umowy,
b) każda ze stron może odstąpić od umowy,
c) zobowiązanie wygasa,

32)

zgodnie z kodeksem cywilnym, od zaległych odsetek można żądać
odsetek:
a) od daty doręczenia pozwanemu przedsądowego wezwania do zapłaty
tych odsetek,
b) od daty wytoczenia o nie powództwa,
c) od daty wydania wyroku,

33)

zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego opozycję przeciwko
wstąpieniu interwenienta ubocznego do sprawy może zgłosić:
a) każda ze stron,
b) tylko strona, do której przystąpił interwenient,
c) tylko strona przeciwna,

34)

zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego czynność procesowa
podjęta przez stronę po upływie terminu jest:
a) nieważna,
b) bezskuteczna,
c) nie istniejąca,

35)

zgodnie z kodeksem postępowania
określonego żądania pozwu:

cywilnego

brak

dokładnie

a) jest brakiem merytorycznym pozwu,
b) jest brakiem formalnym pozwu, który podlega uzupełnieniu,
c) jest brakiem formalnym pozwu, którego nie można uzupełnić i skutkuje
odrzuceniem pozwu,
36)

zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego wyrok może zostać
wydany przez sędziów:
a) przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio
wydanie wyroku,
b) przed którymi odbyły się wszystkie rozprawy w danej sprawie,
c) przed którymi odbyły się rozprawy, na których przeprowadzono dowód
z zeznań świadków,

37)

zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, strona może zgłosić
wniosek o uzupełnienie wyroku:
a) w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyroku,
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b) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku,
c) w ciągu 7 dni od doręczenia wyroku,
38)

zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, apelacja wniesiona po
upływie przepisanego terminu podlega:
a) zwrotowi,
b) oddaleniu,
c) odrzuceniu,

39)

zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółka komandytowo –
akcyjna jest:
a) spółką kapitałową,
b) spółką osobową,
c) spółką mieszaną,

40)

zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umowa spółki partnerskiej,
powinna być:
a) zawarta w formie aktu notarialnego,
b) zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
c) zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,

41)

jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej
przepisach ustawy karnej:
a) sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie przepisu
przewidującego karę najsurowszą,
b) sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich
zbiegających się przepisów,
c) sąd skazuje za dwa lub więcej przestępstw, orzekając karę łączną,

42)

osobą najbliższą w rozumieniu kodeksu karnego nie jest:
a) ojciec byłego małżonka,
b) osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
c) zstępny rodzeństwa,

43)

środkiem karnym w rozumieniu kodeksu karnego jest:
a) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
b) przepadek korzyści,
c) nawiązka,

44)

warunkowe umorzenie postępowania nie może zostać zastosowane
wobec sprawcy:
a) karanego prawomocnie za przestępstwo kradzieży z włamaniem,
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b) karanego prawomocnie za spowodowanie wypadku komunikacyjnego
z art.177 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z
warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat,
c) występku zagrożonego karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2,
45)

do katalogu środków zabezpieczających wskazanych w kodeksie
karnym nie należy:
a) elektroniczna kontrola miejsca pobytu,
b) pozbawienie praw publicznych,
c) zakaz prowadzenia pojazdów,

46)

nie można oddalić wniosku dowodowego w postępowaniu karnym na
tej podstawie, że:
a) okoliczność, która ma być udowodniona jest już udowodniona zgodnie
z twierdzeniem wnioskodawcy,
b) dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co
wnioskodawca zamierza udowodnić,
c) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,

47)

świadek w postępowaniu karnym może uchylić się od odpowiedzi na
pytanie, jeżeli:
a) udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić osobę dla niego najbliższą na
odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe,
b) udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić osobę dla niego najbliższą na
odpowiedzialność za wykroczenie,
c) udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić na hańbę osobę dla niego
najbliższą,

48)

w postępowaniu karnym, sporządzenie uzasadnienia postanowienia
sądu:
a) w żadnym przypadku nie może być odroczone,
b) można odroczyć w sprawie zawiłej lub z innych ważnych przyczyn na
czas do 7 dni,
c) można odroczyć w sprawie zawiłej lub z innych ważnych przyczyn na
czas do 14 dni,

49)

oskarżony w postępowaniu karnym może mieć jednocześnie nie więcej
niż:
a) 2 obrońców,
b) 3 obrońców,
c) 4 obrońców,
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50)

zgodnie z kodeksem postępowania karnego, rozprawa, która dotyczy
sprawy o pomówienie:
a) jest jawna; na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się jednak
niejawnie,
b) jest jawna; gdy prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności,
c) jest niejawna; na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się
jednak jawnie,

51)

kodeks wykroczeń nie przewiduje instytucji:
a) odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego,
b) nadzwyczajnego złagodzenia kary,
c) warunkowego umorzenia postępowania,

52)

w sprawach o wykroczenia, orzeczona kara lub środek karny nie
podlega
wykonaniu,
jeżeli
od
daty
uprawomocnienia
się
rozstrzygnięcia:
a) upłynął 1 rok,
b) upłynęły 2 lata,
c) upłynęły 3 lata,

53)

od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie przysługuje:
a) sprzeciw,
b) zażalenie,
c) apelacja,

54)

wyrokiem nakazowym w sprawie o wykroczenie nie można orzec:
a) kary nagany,
b) kary aresztu do 7 dni,
c) kary grzywny w kwocie 5000 złotych,

55)

w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, rozprawę przerwaną lub
odroczoną prowadzi się:
a) zawsze od początku, jeżeli skład sądu uległ zmianie,
b) w dalszym ciągu, nawet jeżeli skład sądu uległ zmianie i sąd nie może
postanowić inaczej,
c) w dalszym ciągu, chociażby skład sądu uległ zmianie, chyba że sąd
po wysłuchaniu stron obecnych postanowi inaczej,

56)

prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności zgodnie z kodeksem karnym skarbowym:
a) podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego,
b) nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego,
c) ulega zatarciu z mocy prawa z upływem roku od jego wydania,
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57)

środkiem karnym za przestępstwo skarbowe jest:
a) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
b) terapia uzależnień,
c) kara ograniczenia wolności,

58)

karą za wykroczenie skarbowe jest:
a) kara grzywny określona kwotowo,
b) kara grzywny określona w stawkach dziennych,
c) kara ograniczenia wolności,

59)

jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego
lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd nie może:
a) odroczyć wykonania kary grzywny na okres do 1 roku,
b) rozłożyć kary grzywny na raty na czas nieprzekraczający roku,
c) rozłożyć kary grzywny na raty na okres do 3 lat, gdy wysokość
grzywny jest znaczna,

60)

sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas:
a) do 1 roku,
b) do 6 miesięcy,
c) do3 lat,
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Kazus nr 1
Powódka X spółka z o.o. w Warszawie, reprezentowana przez radcę prawnego, którego
pełnomocnictwo było prawidłowo opłacone, w pozwie skierowanym w dniu 14
października 2016r. przeciwko Y spółce z o.o. w Białymstoku domagała się zasądzenia
kwoty 10.139,86 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 września
2016r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa
procesowego według norm prawem przepisanych. Strona powodowa wniosła o
przeprowadzenie dowodu z pisemnej opinii biegłego sądowego oraz z zeznań świadków:
Jana Kowalskiego i Adama Nowak. Powódka uiściła opłatę sądową od pozwu w pełnym
zakresie i nie domagała się rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym.
Pozwana Y spółka z o.o. w Białymstoku, reprezentowana przez radcę prawnego, którego
pełnomocnictwo było prawidłowo opłacone, w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie
powództwa oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa
procesowego według norm prawem przepisanych. Strona pozwana wniosła o
przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka: Anny Kowalskiej.
Strona powodowa uiściła w trakcie procesu zaliczkę na poczet wydatków związanych z
wynagrodzeniem biegłego sądowego oraz przesłuchaniem dwóch świadków: Jana
Kowalskiego i Adama Nowak w łącznej kwocie 1.800 PLN, zaś strona pozwana uiściła w
trakcie procesu zaliczkę na poczet wydatków związanych z przesłuchaniem jednego
świadka Anny Kowalskiej w kwocie 150 PLN. Sąd Rejonowy w Białymstoku
prawomocnym postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016r. zwrócił świadkowi Janowi
Kowalskiemu od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białymstoku kwotę 230 zł.
tytułem kosztów podróży od miejsca jego zamieszkania do Sądu i z powrotem w dniu 20
grudnia 2016r. (punkt I postanowienia) oraz 81,26 zł. tytułem rekompensaty utraconego
zarobku z powodu stawiennictwa na wezwanie Sądu w dniu 20 grudnia 2016r. (punkt II
postanowienia). Pieniądze zostały wypłacone świadkowi z zaliczki uiszczonej przez
stronę powodową. Sąd Rejonowy w Białymstoku prawomocnym postanowieniem z dnia
26 stycznia 2017r. zwrócił świadkowi Annie Kowalskiej od Skarbu Państwa – Sądu
Rejonowego w Białymstoku kwotę 80 zł. tytułem kosztów podróży od miejsca jej
zamieszkania do Sądu i z powrotem w dniu 24 stycznia 2017r. Pieniądze zostały
wypłacone świadkowi z zaliczki uiszczonej przez stronę pozwaną. Wreszcie Sąd
Rejonowy w Białymstoku prawomocnym postanowieniem z dnia 2 marca 2017r. przyznał
biegłemu sądowemu z zakresu technologii samochodowej i ruchu drogowego
Sławomirowi Jerzemu Chilimoniuk od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w
Białymstoku kwotę 1.944,97 zł. tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii
w sprawie. Pieniądze zostały wypłacone biegłemu sądowemu z pozostałej części zaliczki
uiszczonej przez stronę powodową, a reszta tymczasowo od Skarbu Państwa – Sądu
Rejonowego w Białymstoku.
Sąd Rejonowy w Białymstoku prawomocnym wyrokiem z dnia 30 marca 2017r. zasądził
od pozwanej Y spółki z o.o. w Białymstoku na rzecz powódki X spółki z o.o. w
Warszawie kwotę 2.167,90 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15
września 2016r. do dnia zapłaty (punkt I wyroku), oddalił powództwo w pozostałym
zakresie (punkt II wyroku), ustalił, że powódka wygrała proces w 21,38%, zaś pozwana
wygrała proces w 78,62% i pozostawił Referendarzowi Sądowemu szczegółowe
wyliczenie kosztów procesu (punkt III wyroku) oraz zwrócił pozwanej Y spółce z o.o. w
Białymstoku od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Białymstoku kwotę 70 zł. tytułem
niewykorzystanej części zaliczki uiszczonej na poczet wydatków (punkt IV wyroku).
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Kazus nr 2
Wnioskodawca Skarb Państwa – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w
Białymstoku działający jako wierzyciel złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla
nieruchomości, która składa się z działki o numerze geodezyjnym 685 o powierzchni
1,3759 ha oraz działki o numerze geodezyjnym 695 o powierzchni 0,4789 ha,
położonych w obrębie numer 3 Bobrowa, gmina Zabłudów, wraz z wpisaniem prawa
własności na rzecz dłużnika Jana Kowalskiego, syna Heleny i Czesława. Jednocześnie
złożył wniosek o wpis w dziale IV nowo założonej księgi wieczystej hipoteki przymusowej
na nieruchomości będącej przedmiotem wniosku na podstawie swego tytułu
wykonawczego wystawionego w dniu 3 lutego 2017r. przeciwko Janowi Kowalskiemu,
synowi Heleny i Czesława z tytułu zaległego podatku VAT w wysokości 56.000 złotych.
Wnioskodawca złożył wniosek prawidłowo na urzędowym formularzu KW – ZAL, złożył
oświadczenie, że dla nieruchomości nie była dotychczas prowadzona księga wieczysta
oraz, że nie wie o ograniczonych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość lub
ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością. Wnioskodawca nie uiścił opłaty
sądowej. Do wniosku załączył oryginały dokumentów stanowiących podstawę wpisu, z
których wynikały określone okoliczności prawne i faktyczne. Dokumenty załączone do
wniosku oraz stwierdzone nimi okoliczności, będące przedmiotem badania przez Sąd w
postępowaniu wieczystoksięgowym opisano poniżej:
a) wypis z rejestru gruntów z dnia 4 kwietnia 2017r. i wypis z mapy
ewidencyjnej z dnia 4 kwietnia 2017r. wydane dla działek numer 685 i
695 położonych w obrębie numer 3 Bobrowa, gmina Zabłudów przez
Starostwo Powiatowe w Białymstoku,
b) urzędowo poświadczona kopia Aktu Własności Ziemi z dnia 1 czerwca
1974r. o numerze PBG.OU.45555-20/74 wydana przez Naczelnika
Powiatu w Białymstoku, na mocy którego Czesław Kowalski i jego żona
Helena Kowalska z domu Lewandowska stali się z mocy samego prawa
współwłaścicielami nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów wsi
Bobrowa numerami 85, 113, 173, 195 o powierzchni 7,08 ha, położonych
w miejscowości Bobrowa, powiat Białystok,
c) odpis postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 17 czerwca 1977r. w
sprawie o sygn.akt II Ns. 888/77, na mocy którego wchodzące w skład
spadku po Czesławie Kowalskim, który zmarł 5 lutego 1976r.
gospodarstwo rolne, składające się z działek o numerach 85, 113, 173,
195 o powierzchni 7,08 ha, położonych w Bobrowej, z mocy ustawy
nabyli: żona Helena Kowalska w ¼ udziału, córka Maryna Kowalska w ¼
udziału, syn Piotr Kowalski w ¼ udziału oraz syn JanKowalski w ¼ części
udziału,
d) odpis decyzji administracyjnej Kierownika Urzędu Rejonowego w
Białymstoku z dnia 28 października 1992r., numer GG.III.70222 – 12 –
2/91/92 oraz decyzji administracyjnej Wojewody Białostockiego z dnia 23
marca 1994r., numer GG.II.6444.Sc – 50 – 4/92/94, którymi zatwierdzono
projekt scalenia gruntów wsi Bobrowa, Krynickie i Kamionka,
e) wyjaśnienie geodezyjne do działek numer 685 i 695, położonych w
obrębie numer 3 Bobrowa, gmina Zabłudów sporządzone przez
uprawnionego geodetę Joannę Nowak z dnia 27 marca 2017r., przyjęte
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z którego
wynika, że działki wymienione w Akcie Własności Ziemi z dnia 1 czerwca
1974r. o numerze PBG.OU.45555 – 20/74 o numerach 85, 113, 173, 195
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o powierzchni 7,08 ha, położone w miejscowości Bobrowa, powiat
Białystok zostały objęte scaleniem gruntów wsi Bobrowa, Krynickie i
Kaminonka gminy Zabłudów zatwierdzonym decyzją Wojewody
Białostockiego z dnia 23 marca 1994r., numer GG.II.6444.Sc – 50 –
4/92/94 i za wyżej wymienione działki jako ekwiwalent zostały wydzielone
między innymi działki numer 685 o powierzchni 1,3759 ha i 695 o
powierzchni 0,4789 ha na rzecz Jana Kowalskiego, syna Heleny i
Czesława;
f) odpis tytułu wykonawczego wydanego przez Naczelnika Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Białymstoku, wystawionego w dniu 3 lutego
2017r. przeciwko Janowi Kowalskiemu, synowi Heleny i Czesława z
tytułu zaległego podatku VAT w wysokości 56.000 złotych.
Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.
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Kazus nr 3
Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku toczy się sprawa o sygn. akt III K 12/16
przeciwko oskarżonemu Adamowi Nowak o czyn z art.231 § 1 kk. Rafał Kowalski
oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, który wniósł w niniejszej sprawie akt oskarżenia i
samodzielnie popierał oskarżenie, zmarł w dniu 1 stycznia 2017r., co potwierdzono
aktem zgonu wystawionym przez Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku o numerze
12345/2017.
W związku z tym, Sąd Rejonowy w Białymstoku postanowieniem z dnia 5 stycznia
2017r. zawiesił postępowanie w sprawie na okres 3 miesięcy by umożliwić osobom
najbliższym wstąpienie w prawa zmarłego. Aktualnie termin ten upłynął i w tym
czasie żadna osoba nie złożyła oświadczenia o zamiarze wstąpienia w prawa
zmarłego.
Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.
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Białystok, dnia 19 lutego 2018 r.
Imię i nazwisko
Test kwalifikacyjny
dla kandydatów na stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy wskazać przez
zakreślenie znakiem „X” oznaczenia literowego.
W przypadku dokonania zmiany zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja
przyznaje 0 punktów.
1)

w dziale 1 rejestru przedsiębiorców KRS podlegają wpisowi:
a) wszyscy akcjonariusze spółki akcyjnej,
b) akcjonariusze spółki akcyjnej, którzy posiadają samodzielnie co najmniej
10% kapitału zakładowego,
c) akcjonariusz spółki akcyjnej, pozostający jedynym akcjonariuszem
spółki akcyjnej,

2)

konstytutywny charakter wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS musi
mieć swoją podstawę w:
a) umowie (akcie założycielskim) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) ustawie,
c) każdy wpis dotyczący spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada
charakter konstytutywny,

3)

okres zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością rozpoczyna się od dnia:
a) podjęcia (jeszcze przed dniem złożenia wniosku rejestrowego) stosownej
uchwały przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) faktycznego czasowego zaprzestania (jeszcze przed dniem złożenia
wniosku rejestrowego) prowadzenia działalności gospodarczej przez
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania
działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku,

4)

najkrótszy, dopuszczalny okres zawieszenia działalności gospodarczej
przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w określonych
sytuacjach może wynosić:
a) 28 dni,
b) 30 dni,
c) brak minimalnego okresu zawieszenia działalności gospodarczej,
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ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

5)

a) powoduje utratę z mocy prawa mandatów przez osoby tworzące zarząd
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) nie powoduje utraty z mocy prawa mandatów przez osoby tworzące
zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) wszelkie decyzje (uchwały), podejmowane przez zarząd spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością wymagają zgody syndyka masy
upadłości,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
dysponuje 21% udziałów pozostaje:
a) spółką dominującą,
b) spółką powiązaną,
c) spółką zależną,

6)

7)

w

której

spółdzielnia

zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu
rejestrowego, której umowy nie zawarto przy wykorzystaniu wzorca
umowy powinno zawierać lub obejmować:
a) poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu,
b) wskazanie adresów członków zarządu,
c) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzające
niekaralność członków zarządu,

8)

wniosek złożony do sądu rejestrowego w trybie art.73 § 1 ksh o
odwołanie jednego z dwóch likwidatorów spółki jawnej:
a) winien być rozpoznany nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu
wniosku do sądu,
b) winien być rozpoznany nie później niż w terminie miesiąca od daty
wpływu wniosku do sądu,
c) brak jest ustawowego terminu, w którym wniosek o odwołanie
likwidatora winien być rozpoznany,

9)

prokura, funkcjonująca w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
wygasa z chwilą:
a) utraty mandatu przez wszystkich członków zarządu spółki,
b) otwarcia postępowania układowego wobec spółki,
c) otwarcia postępowania sanacyjnego wobec spółki,

10)

przepisy dotyczące postępowania uproszczonego stosuje się w
sprawach należących do właściwości sądów rejonowych o roszczenia
wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza:
a) 5.000 PLN,
b) 10.000 PLN,
c) 20.000 PLN,
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11)

nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przeciwko
polskiemu obywatelowi, zamieszkującemu w Belgii powinien być:
a) doręczony pozwanemu w Belgii na jego adres zamieszkania,
b) doręczony w Polsce pełnomocnikowi pozwanego do doręczeń w
Rzeczypospolitej Polskiej,
c) uchylony z urzędu,

12)

13)

nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do:
a) ministra właściwego ze względu na zakres działania oraz cele
stowarzyszenia,
b) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia,
c) wójta właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia,
stowarzyszenie zwykłe:
a) podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
b) nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
c) podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego po trzech latach
funkcjonowania w oparciu o zaewidencjonowaną działalność,

14)

terenowa jednostka organizacyjna ogólnopolskiego stowarzyszenia,
pozostającego osobą prawną:
a) nabywa w każdym przypadku własną osobowość prawną z chwilą jej
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
b) nie ma możliwości nabycia przez terenową jednostkę organizacyjną
ogólnopolskiego stowarzyszenia własnej osobowości prawnej,
c) nabywa własną osobowość prawną z chwilą jej wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, o ile statut stowarzyszenia przewiduje taką
możliwość,

15)

roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży towarów, dokonanej przez
przedsiębiorcę w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa
przedawnia się:
a) z upływem 2 lat,
b) z upływem 3 lat,
c) z upływem 10 lat,

16)

obligatoryjnym organem w fundacji jest:
a) komisja rewizyjna,
b) zarząd,
c) rada fundacji,

17)

pełnomocnikiem wspólnika na zgromadzeniu wspólników spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością nie może być:
a) inny wspólnik,
b) pracownik spółki,
c) członek rady nadzorczej,
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18)

19)

w
umowie
między
wieloosobową
spółką
z
ograniczoną
odpowiedzialnością, a członkiem zarządu spółkę reprezentuje:
a) jeden ze wspólników,
b) prokurent,
c) pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników,
termin dla dłużnika do złożenia zażalenia na postanowienie sądu o
nadaniu klauzuli wykonalności w sprawie o zapłatę rozpoczyna się:
a) od doręczenia postanowienia,
b) od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji,
c) od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem,

20)

o zawezwanie do próby ugodowej w postępowaniu pojednawczym
można zwrócić się do:
a) właściwego rzeczowo sądu rejonowego albo sądu okręgowego ogólnie
właściwego dla przeciwnika,
b) sądu okręgowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, bez względu na
właściwość rzeczową,
c) sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, bez względu na
właściwość rzeczową,

21)

o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu może wnosić:
a) powód do czasu zakończenia sprawy w pierwszej instancji,
b) pozwany do czasu zakończenia sprawy w pierwszej instancji,
c) pozwany przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,

22)

cofnięcie pozwu nie jest możliwe:
a) po wydaniu wyroku,
b) po zamknięciu rozprawy,
c) po uprawomocnieniu się wyroku,

23)

wyrok zaoczny doręcza się z urzędu:
a) pozwanemu, a powodowi tylko na jego wniosek,
b) obu stronom,
c) pozwanemu, a powodowi tylko wtedy, gdy powództwo zostało
oddalone w całości lub w części,

24)

w przypadku zawieszenia postępowania w razie śmierci strony,
zawieszenie ma skutek od:
a) daty wydania postanowienia o zawieszeniu,
b) daty uprawomocnienia się postanowienia o zawieszeniu,
c) chwili śmierci strony,

25)

jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku sądu pierwszej
instancji z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia
sentencji:
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a) dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w
którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.
b) dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia
ogłoszenia sentencji wyroku,
c) wniesienie apelacji w takiej sytuacji nie będzie dopuszczalne,
26)

bieg okresu przedawnienia przerywa się przez:
a) doręczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty poświadczonego
notarialnie,
b) wszczęcie mediacji,
c) złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla pozwanego, którego
miejsce pobytu nie jest znane,

27)

kara umowna może być zmniejszona:
a) jeżeli nie jest rażąco wygórowana,
b) bez wniosku dłużnika,
c) jeżeli zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części,

28)

zgodnie z kodeksem cywilnym, do umowy o wykonanie remontu
budynku stosuje się odpowiednio przepisy:
a) umowy zlecenia,
b) umowy o dzieło,
c) umowy o roboty budowlane,

29)

zgodnie z kodeksem cywilnym:
a) do prokury stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia,
b) prokura może zostać udzielona wyłącznie przez osobę fizyczną mającą
pełną zdolność do czynności prawnych,
c) prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną
zdolność do czynności prawnych,

30)

zgodnie z kodeksem cywilnym, do służebności przesyłu stosuje się
odpowiednio przepisy:
a) o służebnościach osobistych,
b) o służebnościach gruntowych,
c) o użytkowaniu przez osoby prawne,

31)

nie mogą być umorzone przez potrącenie wierzytelności wynikające z:
a) czynów niedozwolonych,
b) bezpodstawnego wzbogacenia,
c) umów o roboty budowlane,

32)

zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem
innej osoby i jest nadal wzbogacony:
a) zawsze obowiązany jest do zwrotu jej wartości,
b) obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było
38

możliwe, do zwrotu jej wartości,
c) obowiązany jest, według własnego wyboru, do wydania korzyści w
naturze lub do zwrotu jej wartości,
33)

prawomocne postanowienie
kosztów podlega wykonaniu:

komornika

sądowego

w

przedmiocie

a) po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności przez sąd,
b) po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności przez komornika
sądowego,
c) bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności,
34)

postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu
jeżeli wierzyciel nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego
prowadzenia postępowania w ciągu:
a) 3 miesięcy,
b) 6 miesięcy,
c) 1 roku,

35)

po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przybiciu:
a) komornik wzywa nabywcę do złożenia ceny nabycia na rachunek
depozytowy Ministra Finansów,
b) nieruchomość staje się własnością nabywcy, który uzyskał przybicie,
c) komornik sporządza pian podziału sumy uzyskanej z egzekucji
nieruchomości,

36)

do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego
konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko:
a) spółce,
b) wszystkim wspólnikom,
c) spółce i wszystkim wspólnikom,

37)

prawo wierzyciela do wyboru komornika sądowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) nie dotyczy spraw o egzekucję z nieruchomości,
b) nie dotyczy spraw o egzekucję z ruchomości,
c) jest nieograniczone,

38)

sprawami pilnymi o wpis w księdze wieczystej w myśl rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych
z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz.2316 ze zm.)
są:
a) sprawy o wpis hipoteki przymusowej,
b) sprawy o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia o toczącym się
postępowaniu rozpoznawczym lub ustanowieniu zakazu zbywania lub
obciążania nieruchomości na podstawie postanowienia Komisji do
spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych
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dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem
prawa,
c) sprawy o zmianę oznaczenia nieruchomości w dziale I - O księgi
wieczystej, w razie stwierdzenia niezgodności danych katastru
nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej,
39)

z akt księgi wieczystej może zostać wydany tylko dokument, który nie
stanowił podstawy wpisu na zarządzenie:
a) referendarza sądowego lub sędziego, który ostatnio dokonywał wpisu
w księdze wieczystej,
b) przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych, w którym księga jest
prowadzona,
c) Prezesa Sądu,

40)

dołączony do wniosku o dokonanie wpisu odpis decyzji
administracyjnej, którego zgodność z oryginałem została poświadczona
przez notariusza (art.129 § 2 kpc):
a) może stanowić podstawę do dokonania żądanego wpisu w księdze
wieczystej,
b) może stanowić podstawę do dokonania wpisu jedynie w dziale III księgi
wieczystej,
c) nie może stanowić podstawy wpisu w księdze wieczystej,

41)

jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia zdolność rozpoznawania
znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem sprawcy była w
znacznym stopniu ograniczona sąd:
a) może odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego,
b) odstępuje od wymierzenia kary lub środka karnego,
c) umarza postępowanie,

42)

zgodnie z kodeksem wykroczeń, karalność wykroczenia ustaje:
a) zawsze, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok,
b) jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a jeżeli w tym okresie
wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie, z upływem 1 roku
od daty wszczęcia postępowania,
c) jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a jeżeli w tym okresie
wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie, z upływem 2 lat od
zakończenia tego okresu,

43)

od wyroku zaocznego w sprawie o wykroczenie przysługuje stronom:
a) sprzeciw,
b) zażalenie,
c) apelacja,

44)

pokrzywdzony w sprawie o wykroczenie może skutecznie oświadczyć, że
będzie działał obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel
posiłkowy:
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a) w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez oskarżyciela
publicznego o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie,
b) do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie,
c) w terminie 7 dni od zawiadomienia go o terminie pierwszej rozprawy,
45)

w sprawach o wykroczenia obwinionemu, który nie ma obrońcy z
wyboru, wyznacza się na jego wniosek obrońcę z urzędu:
a) gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości i obwiniony w
sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony
bez poważnego uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i
rodziny,
b) gdy obwiniony w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść
kosztów obrony bez poważnego uszczerbku dla niezbędnego
utrzymania siebie i rodziny,
c) w każdym wypadku gdy obwiniony jest cudzoziemcem, nawet jeśli
włada językiem polskim,

46)

zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, interwencję w postępowaniu
karnym skarbowym zgłasza się:
a) wyłącznie pisemnie,
b) wyłącznie ustnie do protokołu,
c) pisemnie albo ustnie do protokołu,

47)

zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, karą za przestępstwo
skarbowe jest:
a) przepadek przedmiotów,
b) kara grzywny w stawkach dziennych,
c) kara grzywny określona kwotowo,

48)

sąd uwzględniając wniosek w przedmiocie zezwolenia na dobrowolne
poddanie się odpowiedzialności orzeka niezwłocznie:
a) wyrokiem wydanym na posiedzeniu,
b) postanowieniem,
c) wyrokiem po przeprowadzeniu rozprawy,

49)

jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa albo więcej wykroczeń
skarbowych sąd:
a) wymierza łącznie karę grzywny w wysokości do górnej granicy
ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie stoi na
przeszkodzie orzeczeniu także innych środków za pozostające w
zbiegu wykroczenia,
b) wymierza łącznie kary grzywny za
poszczególne wykroczenia
jednostkowe a następnie wymierza karę łączną co nie stoi na
przeszkodzie orzeczeniu także innych środków za pozostające w
zbiegu wykroczenia,
c) wymierza łącznie karę w granicach
zagrożenia określonego w
przepisie przewidującym najsurowszą karę,
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50)

w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe stronami są:
a) oskarżyciel publiczny, oskarżony oraz interwenient,
b) oskarżyciel publiczny,
oskarżony,
podmiot pociągnięty do
odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenient,
c) oskarżyciel publiczny, oskarżony oraz podmiot pociągnięty do
odpowiedzialności posiłkowej,

51)

zgodnie z kodeksem
zagrożony:

karnym

występkiem

jest

czyn

zabroniony

a) grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą
ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia
wolności przekraczającą miesiąc,
b) wyłącznie grzywną określoną kwotowo,
c) karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą
surowszą,
52)

zawieszenia wykonania kary wobec sprawcy młodocianego oraz
sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę
osoby wspólnie zamieszkującej zgodnie z kodeksem karnym następuje
na okres próby wynoszący:
a) od roku do 3 lat,
b) od 2 do 5 lat,
c) od 3 do 5 lat,

53)

stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
a) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,30 promila albo prowadzi do
stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3
wydychanego powietrza przekracza 0,15 mg albo prowadzi do stężenia
przekraczającego tę wartość,
b) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,22 promila albo prowadzi do
stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3
wydychanego powietrza przekracza 0,11 mg albo prowadzi do stężenia
przekraczającego tę wartość,
c) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do
stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3
wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do
stężenia przekraczającego tę wartość,

54)

środkiem karnym w rozumieniu kodeksu karnego jest:
a) nawiązka,
b) warunkowe umorzenie postępowania,
c) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

55)

zgodnie z kodeksem karnym, kto w obronie koniecznej odpiera
bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione
prawem:
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a) obligatoryjnie korzysta z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary
b) nie podlega karze,
c) nie popełnia przestępstwa,
56)

zgodnie z kodeksem postępowania karnego o wyłączeniu referendarza
orzeka:
a) sąd w składzie jednego sędziego,
b) inny referendarz wyznaczony przez prezesa sądu,
c) sąd w składzie trzech sędziów,

57)

zgodnie z kodeksem postępowania karnego obrońcą może być:
a) jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju
adwokatury lub ustawy o radcach prawnych,
b) wyłącznie adwokat,
c) adwokat, radca prawny lub osoba najbliższa w rozumieniu art.115 §
11 kk,

58)

od postanowień i zarządzeń wydanych przez referendarza sądowego w
toku postępowania karnego można wnieść:
a) skargę,
b) sprzeciw,
c) zażalenie,

59)

zgodnie z kodeksem postępowania karnego, jeżeli przyjęcie środka
odwoławczego nastąpiło na skutek niezasadnego przywrócenia terminu,
sąd odwoławczy:
a) pozostawia bez rozpoznania przyjęty środek odwoławczy,
b) odrzuca przyjęty środek odwoławczy,
c) oddala przyjęty środek odwoławczy,

60)

sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności zgodnie z
kodeksem karnym wykonawczym na czas:
a) do 1 roku,
b) do 6 miesięcy,
c) do 3 lat,
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Kazusy
1) Wnioskodawca GENIALNY BIZNES spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości
Niemyje - Ząbki, działając jako przyszły komplementariusz, domagała się we
wniosku złożonym w dniu 5 lutego 2018r., podpisanym przez wszystkich
członków trzyosobowego Zarządu Spółki, wpisu GENIALNY BIZNES spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w
miejscowości Sorocza Nóżka do rejestru przedsiębiorców. Wnioskodawca
złożył prawidłowo wypełnione: formularz KRS - W1, 2 formularze KRS - WC,
formularz KRS - WK oraz formularz KRS - WM. Wnioskodawca przedstawił
razem z formularzami oryginał wypisu aktu notarialnego z dnia 29 stycznia
2018r., obejmującego umowę spółki komandytowej oraz pisemny protokół
Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2017r., obejmujący uchwałę nr
1/12/2017. Wnioskodawca dołączył do wniosku opłatę sądową w kwocie 500
PLN oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowymi Gospodarczym w
kwocie 100 PLN.
Stan faktyczny:

GENIALNY BIZNES spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Niemyje - Ząbki,
zwana dalej Spółką GENIALNY BIZNES została zawiązana w dniu 6 listopada
2017r. przez trzech wspólników: Zenona Maślak, Czesława Borowik oraz
Wojciecha Grzyb. Wszyscy trzej wspólnicy weszli w skład trzyosobowego
Zarządu Spółki, przy czym Zenon Maślak został Prezesem Zarządu, Czesław
Borowik Wiceprezesem Zarządu, zaś Wojciech Grzyb Członkiem Zarządu.
Spółka GENIALNY BIZNES została wpisana do rejestru przedsiębiorców w
dniu 11 grudnia 2017r. Zgromadzenie Wspólników Spółki GENIALNY BIZNES
uchwałą nr 1/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. udzieliło Zenonowi Maślak
pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Spółki GENIALNY BIZNES umowy
spółki komandytowej, przy czym protokół Zgromadzenia Wspólników został
sporządzony w formie pisemnej. W dniu 29 stycznia 2018r. Zenon Maślak oraz
Spółka GENIALNY BIZNES zawarli przed białostockim notariuszem w formie
aktu notarialnego umowę spółki komandytowej pod firmą GENIALNY BIZNES
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w której Zenon
Maślak miał pozostawać komandytariuszem, zaś Spółka GENIALNY BIZNES
pozostawać komplementariuszem, przy czym Zenon Maślak podpisał
przedmiotową umowę działając we własnym imieniu oraz jako pełnomocnik
przyszłego komplementariusza tj. Spółki GENIALNY BIZNES, opierając się w
tym zakresie na uchwale Zgromadzenia Wspólników nr 1/12/2017 z dnia 15
grudnia 2017r. Proszę zaprojektować rozstrzygnięcie Referendarza Sądowego.
2) Księga wieczysta Kw Nr BI1B/0019999/1 prowadzona jest dla nieruchomości
oznaczonej nr geodezyjnym 189/2 i powierzchni 0,15 ha, położonej w
Kościukach, gmina Choroszcz. W dziale II księgi jako jej właściciele na
zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej w udziale 1/1 wpisani są K.J. i
D.J. Działy III i IV księgi wolne są od wpisów.
Wnioskodawczym D.J. złożyła wniosek o dokonanie w dziale drugim w/w księgi
wieczystej Kw Nr BI 1B/0019999/1 wpisu prawa własności objętej tą księgą
nieruchomości na jej rzecz. Do wniosku dołączyła ugodę o podziale majątku
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wspólnego w formie zwykłej pisemnej, zawartą przez mediatorem sądowym i
uwierzytelniony odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w
Białymstoku z dnia 10 września 2017r. zatwierdzającego ową ugodę. Uiściła
też opłatę w kwocie 200 zł.
Proszę przygotować projekt orzeczenia rozstrzygającego, czy wniosek nadaje
się do wpisu czy też winien zostać oddalony, a jeśli tak to w oparciu o jaką
argumentację z jednoczesnym przygotowaniem zarządzeń wykonawczych
niezbędnych do wydania w sprawie,
3) Prokurator w dniu 10 czerwca 2017r. wniósł do Sądu Rejonowego w
Białymstoku III Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Janowi Kowalskiemu,
zarzucając mu popełnienie czynu z art.157 § 2 kk, tj. spowodowania
naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej
niż 7 dni, na szkodę Marka Nowaka, który jest sąsiadem oskarżonego. W
uzasadnieniu aktu oskarżenia prokurator wskazał, iż uzasadnione było
wszczęcie i prowadzenie postępowania z urzędu albowiem wymagał tego
interes społeczny gdyż czynu dokonano w budynku sądu.
Przed skierowaniem sprawy do rozpoznania prokurator złożył jednak pisemne
oświadczenie, iż odstępuje od oskarżenia, uznając, że zgromadzony materiał
nie pozwala na dalsze stawianie tezy, iż popierania oskarżenia wymaga interes
społeczny.
Marek Nowak, pokrzywdzony w sprawie, który nie wniósł oskarżenia, został
przez sąd pisemnie powiadomiony o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia z
pouczeniem, iż w ustawowym terminie może złożyć akt oskarżenia lub
oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne. Pouczono go także o
konsekwencjach prawnych niepodjęcia czynności w sprawie.
Pismo z sądu pokrzywdzony odebrał osobiście w dniu 2 września 2017r. Nie
podjął w sprawie żadnych czynności.
Dnia 30 września 2017r. Przewodniczący Wydziału przedstawił sprawę do
rozpoznania referendarzowi sądowemu Annie Malinowskiej celem podjęcia
decyzji procesowych w sprawie.
Proszę sporządzić projekt orzeczenia w niniejszej sprawie.
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2019 rok
1. Hipotekę przymusową na nieruchomości w księdze wieczystej można wpisać również na
podstawie:
a) decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, o ile jest ona ostateczna
b) decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, chociażby decyzja nie była
ostateczna
c) decyzji administracyjnej, o ile przepisy szczególne tak stanowią, o ile jest ona prawomocna
2. Łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową jest dopuszczalne, o ile:
a) nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną lub stanowią własność dłużników
solidarnych
b) nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną oraz stanowią własność dłużników
solidarnych
c) nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną i wierzyciel uznał podział
zabezpieczenia między poszczególne nieruchomości
3. Cofnięcie wniosku o wpis w księdze wieczystej jest dopuszczalny w przypadku, gdy:
a) z treści wniosku i dołączonych do wniosku dokumentów wynika, że wpis dotyczy hipoteki
umownej w dziale IV księgi wieczystej ;
b) z treści wniosku wynika, że wpis dotyczy zmiany prawa własności w dziale II księgi wieczystej
oraz wpisania prawa dożywocia w dziale III księgi wieczystej wykonywanego przez nowego
właściciela nieruchomości;
c) z treści wniosku i dołączonych do wniosku dokumentów wynika, że wpis dotyczy zmiany
prawa własności w dziale II księgi wieczystej.
4. Wierzyciel dysponujący tytułem wykonawczym
nieruchomości została już wszczęta egzekucja może:

przeciwko

dłużnikowi,

do

którego

a) wszcząć egzekucję z tej nieruchomości we własnym imieniu;
b) przyłączyć się do toczącej się egzekucji;
c) tylko przyłączyć się do podziału sumy uzyskanej przez egzekucję.
5. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w razie wykreślenia hipoteki z księgi
wieczystej bez ważnej podstawy prawnej, hipoteka:
a) nie wygasa
b) wygasa po upływie pięciu lat
c) wygasa po upływie dziesięciu lat

6. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece odrębne księgi wieczyste
prowadzi się dla:
a) każdej nieruchomości, w tym także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości w których
nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione
b) każdej działki ewidencyjnej
c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
7. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są zakładane i
prowadzone:
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a) w systemie informatycznym i papierowym
b) w systemie informatycznym
c) w systemie papierowym
8. Zasadą w postępowaniu wieczystoksięgowym jest, że wpis w księdze wieczystej może być
dokonany na podstawie:
a) dokumentu w formie aktu notarialnego
b) dokumentu w zwykłej formie pisemnej
c) dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym
9. Okoliczność, że uczestnik postępowania zmarł po złożeniu wniosku o wpis w dziale III księgi
wieczystej ma następujące znaczenie:
a) nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy wieczystoksięgowej i dokonania wpisu
w księdze wieczystej
b) stanowi przeszkodę do dokonania wpisu w księdze wieczystej, a postępowanie
wieczystoksięgowe powinno ulec zawieszeniu z urzędu w trybie art. 174 § 1 pkt 1 kpc z uwagi
na śmierć strony
c) stanowi przeszkodę do dokonania wpisu w księdze wieczystej, a postępowanie
wieczystoksięgowe powinno ulec umorzeniu w trybie art. 355 § 1 kpc
10. W sytuacji, gdy złożono wniosek o wpis hipoteki umownej, a w dziale III księgi wieczystej
ujawniono wzmiankę o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, jaką decyzję powinien podjąć sąd
wieczystoksięgowy:
a) uwzględnić wniosek o wpis hipoteki umownej, ponieważ nie zaistniała przeszkoda do wpisu
b) oddalić wniosek o wpis hipoteki umownej z uwagi na przeszkodę wpisu
c) zawiesić postępowanie w sprawie o wpis hipoteki umownej w trybie art. 177 § 1 pkt 1 kpc
z uwagi na to, że rozstrzygnięcie tej sprawy zależy od wyniku innego toczącego się
postępowania
11. Kurator osoby prawnej ustanowiony na podstawie art. 42 k.c.:
a) jest uprawniony tylko do podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego powołania
organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o podjęcie starań o jej likwidację;
b) reprezentuje osobę prawną oraz prowadzi jej sprawy w granicach określonych w
zaświadczeniu sądu;
c) nie umożliwia kontynuacji dotychczas zawieszonych postępowań z jego udziałem.

12. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego
obowiązkowi wpisu do:
a) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do Krajowego Rejestru
Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
b) Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie tylko do czynności sądowych,
jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
c) Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie tylko do czynności
pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
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13. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, przedmiotem hipoteki nie może być:
a) wierzytelność zabezpieczona hipoteką
b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
c) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
14. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny może podzielić
hipotekę umowną, przy czym podział tej hipoteki staje się skuteczny z chwilą:
a) wpisu w księdze wieczystej
b) złożenia oświadczenia o podziale hipoteki właścicielowi nieruchomości
c) złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia wyrażającego zgodę na podział
hipoteki
15. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece dział II księgi wieczystej jest przeznaczony
do:
a) wpisów dotyczących prawa własności
b) wpisów dotyczących własności i użytkowania wieczystego
c) oznaczenia nieruchomości oraz wpisów praw związanych z jej własnością
16. W razie niezgodności danych organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków (EGiB)
z oznaczeniem nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej sąd dokona sprostowania
oznaczenia nieruchomości:
a) wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika
b) wyłącznie z urzędu na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych ewidencji
gruntów i budynków (EGiB)
c) na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika lub z urzędu na skutek
bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych ewidencję gruntów i budynków (EGiB)
lub z urzędu na skutek zawiadomienia jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków
(EGiB)

17. Zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych uregulowana w art. 2 ustawy o
księgach wieczystych i hipoteki oznacza, że:
a) każdy, kto zna numer księgi wieczystej może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego
b) każdy, kto zna numer księgi wieczystej może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz akta księgi wieczystej
c) każdy, kto zna numer księgi wieczystej może składać wnioski za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego
18. Wpis w księdze wieczystej uważa się za dokonany:
a) z chwilą podpisania przez sędziego lub referendarza sądowego postanowienia o wpisie
danych do odpowiedniego działu księgi wieczystej
b) z chwilą podpisania wpisu przez sędziego lub referendarza sądowego podpisem
elektronicznym
c) z chwilą zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych wpisu podpisanego przez
sędziego lub referendarza sądowego
19. Zgodnie z kpc założenie księgi wieczystej następuje:
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a) z chwilą wpisania sprawy do dziennika ksiąg wieczystych i założenia obwoluty wniosku
b) z chwilą dokonania pierwszego wpisu dokonanego na podstawie wniosku o założenie księgi
wieczystej
c) z chwilą uprawomocnienia pierwszego wpisu dokonanego na podstawie wniosku o założenie
księgi wieczystej
20. Z czynności zajęcia ruchomości komornik sporządza (art. 809 1 k.p.c. od 1 stycznia 2019 r.):
a) protokół zajęcia i utrwala przebieg czynności za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i
obraz;
b) tylko tradycyjny protokół zajęcia;
c) tylko utrwala przebieg czynności za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz
protokół zajęcia.
21. Po dniu 1 stycznia 2019 r. skargę na czynność komornika sądowego wnosi się do:
a) sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika;
b) komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania;
c) prezesa sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika.
22. Który środek zaskarżenia nie może spowodować konwersji w środek nadzoru judykacyjnego
sądu z urzędu nad komornikiem sądowym, sprawowanego w trybie art. 759§2 k.p.c.:
a) sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;
b) skarga na orzeczenie referendarza sądowego;
c) skarga na czynność komornika sądowego.

23. Środek zaskarżenia w postaci skargi na czynność komornika sądowego nie przysługuje na:
a) zarządzenia komornika o zwrocie wniosku egzekucyjnego;
b) udzielenie przez komornika przybicia ruchomości po przeprowadzeniu licytacji;
c) uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (VAT).
24. Czy w toku postpowania egzekucyjnego dłużnik może skutecznie podnieść zarzut
przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym, składając:
a) skargę na czynność komornika sądowego w trybie art. 767 k.p.c.;
b) powództwo przeciwegzekucyjne w trybie art. 840 k.p.c.;
c) pisemny wniosek do komornika sądowego.
25. Egzekucja świadczeń niepieniężnych należy do właściwości komornika sądowego w przypadku:
a) egzekucji czynności zastępowalnej;
b) egzekucji czynności niezastępowalnej;
c) wydania nieruchomości albo opróżnienia pomieszczeń.
26. Czynnością egzekucyjna, zastrzeżoną dla sądów, którą może wykonać referendarz sądowy, jest:
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a) zastosowanie środka przymusu w postaci grzywny;
b) stwierdzenie wygaśnięcia skutków przybicia i utraty rękojmi;
c) nadzorowanie licytacji nieruchomości.
27. W toku postępowania egzekucyjnego komornik sądowy nie może zająć ciągnika rolniczego,
jeżeli:
a) znajduje się on we władaniu dłużnika;
b) znajduje się on we władaniu dłużnika, ale z okoliczności sprawy wynika, że nie stanowi
własności dłużnika;
c) znajduje się on we władaniu wierzyciela.
28. W jakim terminie należy rozpoznać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi
egzekucyjnemu:
a) 7 dni;
b) 3 dni;
c) nie ma oznaczonego terminu, w którym wniosek winien być rozpoznany.
29. W jakim terminie należy rozpoznać wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia:
a) miesiąca;
b) dwóch tygodni;
c) tygodnia.
30. W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika sądowego, sąd
rozpoznając skargę na czynność komornika, może obciążyć kosztami postępowania
skargowego:
a) komornika sądowego;
b) wierzyciela jeśli wystąpił ze skargą dłużnik;
c) dłużnika.
31. Obligatoryjnym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest:
a) zarząd;
b) rada nadzorcza;
c) komisja rewizyjna.
32. Spółką kapitałową nie jest:
a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
b) spółka akcyjna;
c) spółka komandytowo-akcyjna.
33. Wpisowi w dziale III księgi wieczystej podlega:
a) hipoteka przymusowa;
b) wzmianka o zajęciu nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego;
c) zmiana oznaczenia nieruchomości.
34. Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje:
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a) utratę przez spółkę osobowości prawnej;
b) wygaśnięcie prokury;
c) brak możliwości zmiany ustanowionego likwidatora.
35. Statut spółki komandytowo – akcyjnej powinien być sporządzony w formie:
a) pisemnej;
b) aktu notarialnego;
c) nie ma ustawowo określonej formy jego sporządzenia.
36. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego jest jednostką organizacyjną przedsiębiorcy, a
zakres jego działania dotyczy:
a) wyłącznie prowadzenia działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy
zagranicznego;
b) wykonywania działalność wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą;
c) reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego i wykonywania Zadaniem zarządu jest:
37. CEIDG jest ewidencją przedsiębiorców:
a) będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski, prowadzoną w systemie
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
b) będących osobami fizycznymi i spółkami osobowymi, działających na terenie Polski,
prowadzoną w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw
gospodarki;
c) będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski, prowadzoną w systemie
teleinformatycznym przez gminy;
38. Jeżeli po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki akcyjnej stwierdzone zostały
braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy wzywa spółkę do ich
usunięcia, wyznaczając w tym celu termin:
a) miesięczny;
b) odpowiedni;
c) 6 miesięczny.
39. Rozwiązanie spółki partnerskiej powoduje:
a) utrata przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu;
b) ogłoszenie upadłości spółki;
c) otwarcie likwidacji.
40. Przedsiębiorca ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymuje nadawany jednorazowo:
a) dziesięciocyfrowy numer KRS niepowtarzalny w skali kraju niezmienny aż do wykreślenia
podmiotu z rejestru,
b) dziesięciocyfrowy numer KRS poprzedzony literowym oznaczeniem apelacji niepowtarzalny w
skali kraju niezmienny aż do wykreślenia podmiotu z rejestru,
c) dziesięciocyfrowy numer KRS niepowtarzalny w skali kraju niezmienny aż do wykreślenia
podmiotu z rejestru, a podlegający zmianie w przypadku przekształcenia formy prowadzonej
działalności.
41. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:
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a) rejestru spółek kapitałowych, rejestru fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej rejestru;
b) rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, rejestru dłużników niewypłacalnych;
c) przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników
niewypłacalnych.
42. Zawieszenie postępowania karnego:
a) następuje wówczas jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie
postępowania, a w szczególności gdy nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać
udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby;
b) następuje wówczas jeżeli zachodzi przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania,
w szczególności gdy nie można ująć oskarżonego a wnioskuje o to jedna ze stron, zaś
pozostałe nie zgłaszają sprzeciwu;
c) następuje wówczas jeżeli zachodzi przeszkoda, choćby krótkotrwała, utrudniająca
prowadzenie postępowania, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w rozsądnym
terminie.
43. Skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia
postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym w sprawie o przestępstwo
zgodnie z kodeksem postępowania karnego może:
a) sąd lub prokurator w postępowaniu przygotowawczym;
b) sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ
prowadzący to postępowanie;
c) sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym sąd na wniosek
prokuratora;
44. O wyłączeniu referendarza zgodnie z kodeksem postępowania karnego orzeka:
a) sąd w składzie jednego sędziego;
b) sąd w składzie właściwym dla rozpoznania sprawy;
c) prezes sądu.
45. Pełnomocnika w postępowaniu karnym może ustanowić:
a) wyłącznie oskarżyciel prywatny;
b) osoba nie będąca stroną jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu, za
zgodą stron;
c) osoba nie będąca stroną jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu.
46. W przypadku śmierci pokrzywdzonego zgodnie z kodeksem postępowania karnego prawa,
które mu przysługiwały mogą wykonywać:
a) spadkobiercy, a w przypadku gdyby postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia
spadku nie zakończyło się - prokurator;
b) ustanowiony kurator;
c) osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu a w przypadku ich braku lub
nieujawnienia – prokurator, działając z urzędu.
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47. Oskarżyciela posiłkowego będącego spółką akcyjną może reprezentować w postępowaniu
karnym:
a) prokurent ustanowiony zgodnie z przepisami k.c.;
b) tylko adwokat lub radca prawny;
c) tylko adwokat lub radca prawny albo zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.
48. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu zgodnie z kodeksem postępowania karnego
rozpoznaje:
a) przewodniczący wydziału a po rozpoczęciu rozprawy głównej sąd;
b) prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy;
c) sąd lub referendarz sądowy a w postępowaniu przygotowawczym prokurator.
49. Orzeczenia, zarządzenia, zawiadomienia i odpisy, które ustawa nakazuje doręczyć stronom
doręcza się zgodnie z kodeksem postępowania karnego także:
a) obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom tylko w przypadkach gdy o to
zawnioskują;
b) obrońcom i pełnomocnikom tylko wówczas gdy ustawa tak stanowi;
c) obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom, jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej.
50. Od wyroku nakazowego w sprawie o przestępstwo zgodnie z kodeksem postępowania karnego
przysługuje:
a) zażalenie;
b) sprzeciw;
c) apelacja.
51. Zbrodnię zgodnie z kodeksem karnym można popełnić:
a) tylko umyślnie;
b) umyślnie albo nieumyślnie jeżeli ustawa tak stanowi;
c) w zależności od ustaleń sądu.
52. Młodociany w rozumieniu kodeksu karnego to:
a) sprawca, który w momencie popełnienia czynu nie ukończył 21 lat;
b) sprawca, który w momencie popełnienia czynu nie ukończył 18 lat;
c) sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie
orzekania w pierwszej instancji 24 lat.
53. Środkiem karnym w rozumieniu kodeksu karnego jest:
a) podanie wyroku do publicznej wiadomości;
b) zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi;
c) warunkowe umorzenie postępowania.
54. Dozór zgodnie z kodeksem karnym jest obowiązkowy:
a) w przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności;
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b) w przypadku zawieszenia kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec sprawcy
młodocianego;
c) w przypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec sprawcy
młodocianego, który popełnił przestępstwo umyślne.
55. Zatarciu skazania zgodnie z kodeksem karnym:
a) podlegają skazania za przestępstwa nieumyślne, zaś skazania za przestępstwa umyślne tylko
po upływie 25 lat;
b) podlegają wszystkie skazania za przestępstwa o ile ich sprawca nie działał w warunkach art.
64 § 2 kk;
c) nie podlega skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej
wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności jeżeli
pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15.
56. Reprezentant do spraw roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń:
a) jest uprawniony do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń w imieniu i na rachunek
reprezentowanego zakładu ubezpieczeń tylko w postępowaniu likwidacyjnym;
b) jest uprawniony do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń w imieniu i na rachunek
reprezentowanego zakładu ubezpieczeń zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i
sądowym;
c) nie jest uprawniony do skutecznego odbierania doręczeń sądowych koniecznych do
wszczęcia postępowania o naprawę szkód powypadkowych przed właściwym sądem.
57. Kodeks wykroczeń nie przewiduje instytucji:
a) odstąpienia od wymierzenia kary lub środka karnego;
b) warunkowego umorzenia postępowania;
c) nadzwyczajnego złagodzenia kary.
58. W sprawach o wykroczenia zgodnie z kodeksem wykroczeń, orzeczona kara lub środek karny
nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia:
a) upłynął 1 rok;
b) upłynęły 2 lata;
c) upłynęły 3 lata.
59. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt
ciężkie skutki sąd może zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym:
a) odroczyć wykonania kary grzywny na okres do 6 miesięcy;
b) rozłożyć karę grzywny na raty na czas nieprzekraczający 1 roku licząc od dnia wydania
pierwszego postanowienia w tym zakresie, a w wypadkach zasługujących na szczególne
uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas gdy wysokość grzywny jest znaczna, rozłożyć ją na raty
na okres do 3 lat;
c) w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a w szczególności gdy wysokość
grzywny jest znaczna, rozłożyć ją na raty na okres do 4 lat.
60. Sąd odracza wykonania kary pozbawienia wolności z powodu choroby psychicznej lub innej
ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie tej kary zgodnie z kodeksem karnym
wykonawczym na okres:
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a) 1 roku;
b) 3 lat;
c) do czasu ustania przeszkody.
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Kazus nr 1
Powódka Alicja Styczeń reprezentowana przez adw. Adama Ostrożnego w
dniu 1 grudnia 2017 roku wniosła pozew skierowany przeciwko BTU Towarzystwu
Ubezpieczeń spółce akcyjnej w Białymstoku o zapłatę kwoty 32.000 zł tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wypadku samochodowym, jaki został
spowodowany w dniu 15 lipca 2017 roku przez Damiana Akari, kierującego
samochodem marki Alfa Romeo, którego powódka była pasażerką. Ponadto
powódka domagała się zasądzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu wg norm
przepisanych.
W odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 20 grudnia 2017 roku pozwany
ubezpieczyciel, reprezentowany przez radcę prawnego Edmunda Mądrego
wnioskował o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki zwrotu
kosztów procesu wg norm przepisanych. Twierdził, że wypłacone powódce
zadośćuczynienie w kwocie 18.000 zł jest sumą odpowiednią w rozumieniu art. 445
kc i rekompensuje należycie doznaną przez nią krzywdę. Wskazywał również, że
kierujący samochodem Damian Akari został skazany za spowodowanie wypadku z
udziałem powódki (art. 177 § 1 kk). W wyroku karnym został on zobowiązany do
zapłaty kwoty 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz powódki, zatem ta kwota
wraz z wypłaconym zadośćuczynieniem (łącznie 23.000 zł) wyczerpuje roszczenie
powódki.
W dniu 23 grudnia 2017 roku akta sprawy przedstawiono Sędziemu
referentowi celem wyznaczenia terminu rozprawy i tego samego dnia wydano
zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy na dzień 19 stycznia 2018 roku.
W dniu 9 stycznia 2018 roku do akt wpłynęło pismo procesowe powódki
informujące, że strony zawarły ugodę pozasądową, w związku z czym powódka
cofnęła pozew w całości i wnioskowała o zwrot opłaty sądowej od pozwu zgodnie z
normami przepisanymi, wskazując, że koszty zastępstwa procesowego zostały
rozliczone w ugodzie.
1. Proszę sformułować treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem wydanego
przez Sąd na skutek cofnięcia pozwu przez powódkę, przy założeniu, że
powódka wniosła opłatę sądową od pozwu w kwocie 1.600 zł oraz
zaliczkę na poczet wydatków związanych z przeprowadzeniem dowodu z
opinii biegłego sądowego w kwocie 1.000 zł.
2. Proszę wskazać ogólnie różnice w procedowaniu sądu w przypadku
cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia i bez zrzeczenia się
roszczenia przy założeniu, że cofnięcie pozwu nastąpiło po rozpoczęciu
rozprawy.
3. Proszę wskazać, jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej ma
prawomocny wyrok skazujący sprawcę wypadku co do popełnienia
przestępstwa.
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Kazus nr 2

Do Sądu Rejonowego w Dolnym Wzgórzu wpłynął prywatny akt oskarżenia Cecylii
Zielonki przeciwko Kryspinowi Kowalskiemu o czyn z art. 212 § 1 kk. Oskarżony wg aktu
oskarżenia miał w dniu 31.12.2018 roku, znajdując się w stanie nietrzeźwości, zniesławić
pokrzywdzoną na klatce schodowej bloku, w którym mieszkają.
Sąd skierował sprawę na posiedzenie pojednawcze w dniu 15.01.2019 roku na które
stawiła się oskarżycielka prywatna wraz z pełnomocnikiem. Na rozprawę stawił się też ojciec
oskarżonego, który oświadczył, że syn nie żyje. Złożył odpis skrócony aktu zgonu.
Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać sąd w tej sprawie.
Proszę przygotować projekt rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem.
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Kazus nr 3
Wnioskodawca Jan Kowalski (s. Stefana i Janiny) złożył wniosek w
przedmiocie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości składającej się z działek
zabudowanych o numerach 49/7 i 49/8 o łącznej powierzchni 1,0904 ha, położonej w
miejcowości Babki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie
wraz z wpisem prawa własności na rzecz małżonków Jana Kowalskiego (s. Stefana i
Janiny)
i Krystyny Kowalskiej (c. Leona i Anny) w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej.
Wnioskodawca wniósł jednocześnie o wpis służebności osobistej mieszkania na
rzecz wuja Zenona Nowaka (s. Kacpra i Barbary).
Wnioskodawca złożył wniosek na urzędowym formularzu, nie wskazał w nim
żadnych uczestników postępowania, złożył wymagane oświadczenia, uiścił opłatę
sądową w wysokości 460 złotych. Do wniosku załączył dokumenty stanowiące w jego
ocenie postawę wpisu, z których wynikały określone okoliczności prawne i faktyczne,
a które opisano poniżej:
a) wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z dn. 9 lutego 2018 r.
wydane dla działek o numerach 49/7 i 49/8 o łącznej powierzchni 1,09 ha,
położonych w Babki, gmina Choroszcz wydanych przez Starostwo Powiatowe w
Białymstoku;
b) uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem przez właściwy urząd kopię Aktu
Własności Ziemi z dnia 1 czerwca 1974 roku wydanego przez Naczelnika Powiatu w
Białymstoku na mocy którego Stefan i jego żona Janina Kowalska z d. Bączek stali
się z mocy samego prawa właścicielami nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów wsi Babki numerami 49/7 o powierzchni 0,20 ha;
c) oświadczenie, że dziedziczy on (Jan Kowalski, s. Stefana i Janiny) w całości
spadek po zmarłych rodzicach Stefanie i Janinie Kowalskich, a prawomocne
postanowienie spadkowe po nich wydane przez Sąd Rejonowy w B. z 24 czerwca
2017 roku znajduje się w archiwum Sądu Rejonowego w B.
d) uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego Adama Prawego
kserokopię odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 17 czerwca 1997
roku, na mocy którego działkę zabudowaną o numerze 49/8 o powierzchni 0,89 ha,
położonej we wsi Babki, gmina Choroszcz zasiedzieli Jan Kowalski (s. Stefana
i Janiny) i Krystyna Kowalska (c. Leona i Anny) w złej wierze na zasadach wspólności
ustawowej małżeńskiej
e) oświadczenie wnioskodawcy z podpisem notarialnie uwierzytelnionym
o ustanowieniu służebności osobistej mieszkania w domu posadowionym na
działkach będących przedmiotem wniosku na rzecz Zenona Nowaka (s. Kacpra i
Barbary).
Proszę ocenić powyższy stan faktyczny i prawny na podstawie wniosku i
opisanych dokumentów w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz opracować
projekt orzeczenia wraz z uzasadnieniem i zarządzeniem wykonawczym.
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