1. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym:
a) z urzędu jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w art. 485 kpc,
b) wyłącznie na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie jeżeli zachodzą przesłanki
wymienione w art. 485 kpc.
2. Na zgodny wniosek stron:
a) sąd zawiesza postępowania obligatoryjnie,
b) sąd może zawiesić postępowanie,
c) nie ma podstaw do zawieszenia postępowania.
3. Sąd rozpozna sprawę w postępowaniu uproszczonym:
a) o zapłatę czynszu najmu lokalu użytkowego w kwocie 15.000 zł,
b) o zapłatę czynszu najmu lokalu użytkowego w kwocie 25.000 zł.
4. Zmiana powództwa w postępowaniu uproszczonym:
a) jest niedopuszczalna,
b) jest dopuszczalna jeżeli zmienione powództwo nadaje się do rozpoznania w
postępowaniu uproszczonym,
c) jest dopuszczalna za zgodą pozwanego.
5. Jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została
już prawomocnie zakończona:
a)
b)
c)
d)

sąd odrzuca pozew,
sąd zwraca pozew,
sąd oddala powództwo,
sąd zawiesza postępowanie.

6. Sąd pierwszej instancji rozpoznaje w składzie jednego sędziego (nieławniczym) sprawy:
a) o przywrócenie do pracy,
b) o wynagrodzenie za pracę,
c) o zadośćuczynienie z tytułu stosowania mobbingu.
7. W przypadkach, w których ustanowienie kuratora do doręczeń nie jest wymagane doręczenie
pisma stronie nieznanej z miejsca pobytu staje się skuteczne:

a) z upływem miesiąca od dnia wywieszenia pisma w budynku sądowym,
b) z upływem dwóch tygodni od dnia wywieszenia pisma w budynku sądowym,
c) z upływem miesiąca od dnia wywieszenie pisma w budynku sądowym oraz lokalu wójta
burmistrza lub prezydenta miasta.
8. Po wydaniu wyroku, ale przed jego zaskarżeniem i uprawomocnieniem powód cofnął pozew
ze zrzeczeniem się roszczenia. W takim przypadku:
a) sąd uchyla wyrok i umarza postępowaniu wyłącznie po uzyskaniu zgody na cofnięcie
pozwu przez pozwanego, jeżeli cofnięcie pozwu Sąd uzna za dopuszczalne.
b) sąd umarza postępowanie, jeżeli cofnięcie pozwu uzna za dopuszczalne,
c) sąd uchyla wyrok i umarza postępowanie, jeżeli cofnięcie pozwu uzna za dopuszczalne.
9. O terminie otwarcia i ogłoszenia testamentu:
a) nie zawiadamia się zainteresowanych i nie mogą być obecni przy tych czynnościach,
b) zawiadamia się zainteresowanych,
c) nie zawiadamia się zainteresowanych, jednakże mogą być obecne przy tych
czynnościach.
10. Zażalenie nie przysługuje:
a)
b)
c)
d)

na orzeczenie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania,
na orzeczenie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych,
na orzeczenie o przekazaniu sprawy sądowi równorzędnemu,
na orzeczenie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

11. Wymaga sporządzenia uzasadnienia:
a)
b)
c)
d)

zwrot pisma innego niż pozew,
postanowienie o odmowie odrzucenia pozwu,
postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi wyższemu,
postanowienie o przyznaniu pełnomocnika z urzędu.

12. Po wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym okazało się, że pozwany zmarł
przed wniesieniem pozwu:
a) Sąd umarza postępowanie,
b) Sąd zawiesza postępowanie z urzędu,
c) Sąd uchyla nakaz zapłaty i odrzuca pozew.
13. W toku postępowania ogłoszono upadłość pozwanego, a postępowanie dotyczy masy
upadłości:

a) Sąd zawiesza postępowanie z urzędu,
b) Sąd może zawiesić postępowanie,
c) Sąd zawiesza postępowanie na wniosek syndyka.
14. Po zawieszeniu postępowania Sąd umarza postępowanie licząc okres roczny bądź 5 letni – na
podstawie art. 182 kpc:
a) od daty uprawomocnienia się postanowienia o zawieszeniu,
b) od daty wydania postanowienia o zawieszeniu,
c) od daty doręczenia postanowienia pozwanemu.
15. Wydanie wyroku „ocznego” może nastąpić:
a) wyłącznie na posiedzeniu jawnym,
b) na posiedzeniu niejawnym na wniosek stron,
c) na posiedzeniu niejawnym jeśli pozwany uznał powództwo.
16. Jeżeli kodeks postępowania cywilnego przewiduje grzywnę bez określania jaj wysokości,
grzywnę wymierza się w kwocie:
a) do 10.000
b) do 1.000
c) do 3.000
17. Skarga kasacyjna jest dopuszczalna w sprawach:
a) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym
b) dotyczących kar porządkowych dla pracowników
c) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia
społecznego bez względu na wartość przedmiotu sporu,
d) o czynsz z tytułu najmu lub dzierżawy.
18. Ponowny wniosek o wyłącznie sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega:
a) zwrotowi,
b) odrzuceniu,
c) oddaleniu.
19. Jeżeli Sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania na rozprawę:
a) Sąd może odroczyć rozprawę,
b) Sąd odracza rozprawę.

20. Sąd wyrokiem zasądził od pozwanej Y spółki z.o.o. na rzecz powoda – pracownika kwotę
2000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę. Egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna.
Powód – pracownik złożył pozew o zasądzenie kwoty 2000 zł od prezesa zarządu spółki Y
spółki z o. o. na podstawie art. 299 ksh. Właściwym do rozpoznania tej sprawy jest:
a) wydział gospodarczy gdyż sprawa jest sprawą gospodarczą,
b) wydział cywilny gdyż sprawa jest sprawą cywilną,
c) wydział pracy gdyż sprawa jest sprawą ze stosunku pracy.
21. Roszczenie o świadczenie okresowe przedawnia się:
a) z upływem 1 roku od dnia wymagalności;
b) z upływem 3 lat od dnia wymagalności;
c) z upływem 1 roku od dnia wystawienia faktury/rachunku;
d) z upływem 10 lat od dnia wymagalności;
22. Rozgraniczenie nieruchomości polega na:
a) ustaleniu przebiegu ich granic na mapie;
b) wydzieleniu części wspólnej nieruchomości;
c) wyodrębnieniu siedliska;
d) ustaleniu przebiegu granicy w terenie;
23. Świadczenie niepieniężne powinno być spełnione:
a) w miejscu powstania zobowiązania;
b) w miejscu zamieszkania lub siedziby wierzyciela;
c) w miejscu, gdzie ma siedzibę sąd powszechny właściwy do rozpoznania sporów
wynikających z zobowiązania;
d) w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub
siedzibę, jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika
z
właściwości zobowiązania
24. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika w spółce jawnej polega na tym, że:
a) wszyscy wspólnicy odpowiadają w równych częściach za zobowiązania spółki;
b) tylko niektórzy wspólnicy spółki jawnej odpowiadają w całości za jej zobowiązania;
c) wierzyciel spółki jawnej może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w
przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna;
d) wierzyciel spółki jawnej może prowadzić egzekucję jednocześnie z majątku spółki i
majątku wybranego przez siebie wspólnika;
25. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie:
a) pisemnej;
b) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi;
c) aktu notarialnego;
d) dokumentowej;

26. W razie rozwiązania umowy:
a) zadatek dany przy jej zawarciu strona, która go otrzymała ma prawo zachować;
b) zadatek dany przy jej zawarciu strona, która go otrzymała ma prawo zachować, a
nadto prawo żądać kwoty równej otrzymanemu zadatkowi;
c) strona, która zadatek wypłaciła ma prawo żądać sumy dwukrotnie wyższej od strony,
która zadatek otrzymała;
d) zadatek powinien być zwrócony, a strona, która go zapłaciła nie może skutecznie
żądać zapłaty sumy dwukrotnie wyższej;
27. Prawo retencji polega na tym, że:
a) zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia
lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez właściciela rzeczy;
b) zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia
lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez rzecz;
c) zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia
lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przez właściciela rzeczy;
d) strony zobowiązane do świadczenia z umowy wzajemnej powinny je spełnić
jednocześnie;
28. W skład zarządu spółki partnerskiej nie może wchodzić:
a) partner;
b) małżonek partnera;
c) osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych;
d) wspólnik konkurencyjnej spółki partnerskiej;
29. Źródłem solidarności zobowiązania może być:
a) ustawa lub orzeczenie sądowe;
b) czynność prawna lub orzeczenie sądowe;
c) ustawa lub czynność prawna;
d) ustawa lub orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego;
30. Jeżeli właścicielem nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie jest małoletni,
zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż:
a) z upływem 6 miesięcy od uzyskania pełnoletności przez właściciela;
b) z upływem roku od uzyskania pełnoletności przez właściciela;
c) z upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela;
d) z upływem 3 lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela;
31. Od chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku do chwili jego działu, spadkobiercy
ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe:
a) solidarną;

b) do wartości stanu czynnego spadku;
c) w stosunku do wielkości swych udziałów;
d) jedynie przedmiotami należącymi do spadku;
32. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił
przyrody, kierowcy mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód na zasadzie:
a) ryzyka;
b) słuszności;
c) winy lub słuszności;
d) winy;
33. Suma komandytowa to:
a) kwota stanowiąca wkład komandytariusza do spółki komandytowej;
b) oznaczony kwotowo w umowie spółki komandytowej zakres odpowiedzialności
komandytariusza za zobowiązania spółki;
c) udział kapitałowy komandytariusza;
d) suma wkładów komandytariuszy do spółki;
34. Uchwały wspólników spółki z o.o. mogą być powzięte:
a) tylko na zgromadzeniu wspólników;
b) bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na pisemne
głosowanie;
c) za pomocą internetu;
d) za pomocą innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
35. Dzierżyciel rzeczy to ten, kto faktycznie nią włada:
a) jako posiadacz samoistny;
b) jako posiadacz zależny;
c) za kogoś innego;
d) jako prekarzysta;
36. W umowach między spółką, a członkiem zarządu, spółkę z o.o. może reprezentować:
a) rada nadzorcza;
b) zarząd;
c) zarząd, po uzyskaniu kontrasygnaty przewodniczącego rady nadzorczej;
d) prokurenci;
37. Do wpisu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości:
a) wystarczy dokument w formie aktu notarialnego obejmujący oświadczenie właściciela
o ustanowieniu tego prawa;
b) wystarczy dokument w formie aktu notarialnego obejmujący oświadczenie
uprawnionego
o ustanowieniu tego prawa;
c) konieczna jest umowa zawarta w formie pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym;
d) konieczna jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego;

38. Do ważności umowy zastawu na prawach – wg Kodeksu cywilnego – wystarczy zachowanie
formy:
a) pisemnej;
b) dokumentowej
c) pisemnej z datą pewną;
d) pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym;
39. Zapis polega na:
a) powołaniu zapisobiercy do spadku;
b) zobowiązaniu spadkobiercy do określonego świadczenia majątkowego na rzecz
zapisobiercy;
c) powołaniu wykonawcy testamentu;
d) nałożeniu na zapisobiercę obowiązku oznaczonego działania, nie czyniąc nikogo
wierzycielem;
40. Rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych nie jest objęty:
a) dział I księgi wieczystej;
b) dział II księgi wieczystej;
c) dział III księgi wieczystej;
d) dział IV księgi wieczystej;

41. Czy zgodnie z art. 8 Kodeksu karnego zbrodnię można popełnić nieumyślnie:
a) tak
b) nie
42. W jakim terminie zgodnie z art. 506 par. 5 Kodeksu postępowania karnego może być
cofnięty sprzeciw od wyroku nakazowego?
a) w terminie 14 dni od jego wniesienia
b) do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej
43. Jaka zgodnie art. 33 par. 3 Kodeksu karnego jest najniższa stawka dzienna grzywny?
a) 20 złotych
b) 10 złotych
c) 1/30 części minimalnego wynagrodzenia
44. W jakiej wysokości zgodnie z art. 43a par. 2 Kodeksu karnego sąd orzeka świadczenie
pieniężne w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a par. 4 Kodeksu
karnego?
a) co najmniej 5000 złotych
b) co najmniej minimalnego wynagrodzenia
c) co najmniej 10000 złotych

45. Jaka zgodnie z art. 70 par. 2 Kodeksu karnego może być długość okresu próby na jaki
następuje warunkowe zawieszenie wykonania kary orzeczonej wobec sprawcy młodocianego?
a) od 1 roku do 3 lat
b) od 2 lat do 3 lat
c) od 2 do 5 lat
46.Czym zgodnie z art. 61 par. 1 Kodeksu postępowania karnego skutkuje śmierć oskarżyciela
prywatnego?
a) umorzeniem postępowania bez względu na stanowisko osób najbliższych lub pozostających
na utrzymaniu zmarłego
b) zawieszeniem postępowania, by osoby najbliższe lub pozostające na utrzymaniu zmarłego
mogły wstąpić w jego prawa
47. Jaką największą liczbę obrońców może mieć jednocześnie oskarżony zgodnie z art. 77
Kodeksu postępowania karnego?
a) 3 obrońców
b) 4 obrońców
c) 5 obrońców
48. Kto zgodnie z art. 115 par. 10 Kodeksu karnego jest sprawcą młodocianym?
a) sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 22 lat i w czasie
orzekania w pierwszej instancji nie ukończył 25 lat
b) sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie
orzekania w pierwszej instancji nie ukończył 24 lat
49. W jakiej formie zgodnie z art. 170 par. 3 Kodeksu postępowania karnego następuje oddalenie
wniosku dowodowego?
a) w formie zarządzenia referendarza sądowego
b) w formie zarządzenia Prezesa sądu lub upoważnionego sędziego
c) w formie postanowienia

50. Co zgodnie z art. 12 Kodeksu karnego jest warunkiem uznania wielości zachowań za jeden
czyn zabroniony, jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste?
a) tożsamość pokrzywdzonego
b) stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa między pokrzywdzonym a sprawcą
51. Czy zgodnie z art. 20a par. 2 Kodeksu karnego wykonawczego wniesienie zażalenia na
postanowienie referendarza sądowego wstrzymuje wykonanie tego postanowienia?
a) nie
b) tak
52. Jaki zgodnie z art. 45 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego jest wymiar godzin pracy
społecznie użytecznej?
a) od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym
b) od 30 do 50 godzin w stosunku miesięcznym

c) co najmniej 25 godzin w stosunku miesięcznym
53. Na jaki okres zgodnie z art. 49 par. 2 Kodeksu karnego wykonawczego można rozłożyć
grzywnę na raty w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza gdy
wysokość grzywny jest znaczna?
a) na okres do 3 lat
b) na okres do 5 lat
c) na okres do 10 lat
54. W jakim terminie zgodnie z art. 44 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany na
grzywnę powinien ją uiścić zgodnie z wezwaniem sądu?
a) niezwłocznie
b) w terminie 30 dni
c) w terminie 60 dni
55. Według jakich przepisów zgodnie z art. 25 par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego prowadzi
się egzekucję orzeczonej w postępowaniu karnym grzywny?
a) według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (jeżeli Kodeks karny wykonawczy nie
stanowi inaczej)
b) według przepisów Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
56. O jaki okres zgodnie z art. 71 par. 2 Kodeksu karnego ulega skróceniu kara pozbawienia
wolności w razie zarządzenia jej wykonania?
a) o okres odpowiadający połowie liczby uiszczonych stawek dziennych grzywny orzeczonej na
podstawie art. 71 par. 1 Kodeksu karnego z zaokrągleniem w górę do pełnego dnia
b) o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych grzywny orzeczonej na
podstawie art. 71 par. 1 Kodeksu karnego z zaokrągleniem w górę do pełnego dnia
57. W jakim terminie zgodnie z art. 19 par. 4 Kodeksu karnego wykonawczego rozpoznaje się
wniosek, gdy ustawa nie przewiduje rozpoznania tego wniosku na posiedzeniu, w którym
uprawnione osoby mogą wziąć udział ?
a) w terminie 7 dni od daty wpływu do sądu
b) w terminie 21 dni od daty wpływu do sądu
c) niezwłocznie
58. Czy sprawca, który nie ukończył 17 lat może odpowiadać na zasadach określonych w
Kodeksie karnym za czyn określony w art. 190 par. 1 Kodeksu karnego?
a) tak
b) nie
59. Czy zgodnie z art. 97 Kodeksu postępowania karnego jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia
okoliczności faktycznych przed wydaniem orzeczenia na posiedzeniu i czynność ta wymaga
przeprowadzenia dowodu- może ją wykonać referendarz sądowy?
a) tak

b) nie
60. Na jaki najdłuższy okres może zostać zgodnie z art. 206 par. 2 Kodeksu karnego
wykonawczego rozłożona na raty pieniężna kara porządkowa?
a) na okres 1 roku
b) na okres 3 lat
c) na okres 6 miesięcy

............................................................................................................
Imię i nazwisko

I)

Kazus z prawa cywilnego.

Powód wniósł w pozwie o zasądzenie kwoty 60.000 zł wraz z kosztami postępowania. Pozwany
wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie kosztów postępowania.
W wyroku sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 25.000 zł, a w pozostałej części powództwo
oddalił. Koszty postępowania poniesione przez powoda to: 3000 zł opłata od pozwu, 5400 zł
koszty zastępstwa procesowego (adwokackie) wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w
wysokości 17 zł. Pozwany poniósł koszty w kwocie 5400 zł tytułem wynagrodzenia adwokata i
17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
Dodatkowo obie strony uiściły po 1000 zł zaliczki tytułem wynagrodzenia biegłego za
sporządzenie opinii. Sąd przyznał wynagrodzenie biegłemu w wysokości 3500 zł, z czego 1500
zł pokrył tymczasowo Skarb Państwa, a pozostałą kwotę 2000 zł wypłacono z zaliczek stron.
Proszę przygotować projekt orzeczenia o kosztach procesu i kosztach sądowych na podstawie
art. 100 kc przy zastosowaniu zasady stosunkowego rozdzielenia wraz z uzasadnieniem.

II)

Kazus z ksiąg wieczystych

Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/0001/1 dla nieruchomości
gruntowej położonej w Rybniku, składającej się z działki nr 123/12, o powierzchni 0,80 ha. W
dziale II ujawniono, jako właściciela Janinę Kowalską. Działy III i IV wolne są od wpisów.
Wnioskiem z dnia 20 marca 2018 r. Zygmunt Nowak – reprezentowany przez adwokata –
wniósł o dokonanie wpisu w dziale II w/w KW, jako właściciela Marka Kowalskiego w miejsce
dotychczas ujawnionej osoby oraz w dziale IV hipoteki przymusowej do sumy 200.000 zł na
rzecz wierzyciela Zygmunta Nowaka.
Wniosek został złożony na formularzu, prawidłowo wypełniony i opłacony, dołączono
właściwe pełnomocnictwo procesowe. Do wniosku dołączono:

a) kserokopię – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez reprezentującego wnioskodawcę
adwokata – prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 12 stycznia 2017
r. sygn. akt I Ns 100/16 o stwierdzeniu nabycia spadku po Janinie Kowalskiej, zgodnie z którym
spadek po Janinie Kowalskiej nabył w całości jej syn Marek Kowalski;

b) oryginał tytułu wykonawczego w postaci – prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 10 czerwca 2016 r. sygn. akt I Nc 123/16
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 15 września 2016 r., zgodnie z którym Marek
Kowalski zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zygmunta Nowaka tytułem należności głównej
kwotę 75.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 maja 2016 r. oraz
tytułem kosztów procesu kwotę 5000 zł.

Rozwiązanie polega na opracowaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, które powinno zostać
wydane w oparciu o wyżej przedstawiony stan faktyczny.

III)

Kazus z prawa karnego

Jan K. skazany został prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 23 maja 2017 r.
wydanym w sprawie III K 127/16 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat oraz (na podstawie art. 33 par. 2 Kodeksu
karnego) na karę grzywny w wysokości 30 stawek dziennych w kwocie po 20,00 złotych każdaza czyn z art. 278 par. 1 Kodeksu karnego. W wyroku tym zwolniono skazanego od ponoszenia
kosztów sądowych.
Skazany nie zareagował na przesłane mu wezwanie do zapłaty grzywny. Egzekucja orzeczonej
grzywny okazała się bezskuteczna (postępowanie egzekucyjne zostało umorzone).
Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w W. zamienił orzeczoną wobec
skazanego grzywnę na 3 miesiące pracy społecznie użytecznej w wymiarze 32 godzin w
stosunku miesięcznym. Jak ustalono w trakcie postępowania wykonawczego skazany wykonał w
październiku 2017 r. 32 godziny nakazanej mu pracy społecznie użytecznej w Zakładzie Zieleni
Miejskiej w W., następnie zaś w okresie od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. nie zgłosił się do
wykonania dalszej pracy, a także nie usprawiedliwił swojej nieobecności. O powyższych
okolicznościach kurator sądowy nadzorujący wykonanie pracy społecznej powiadomił sąd.

Proszę przygotować projekt orzeczenia merytorycznego datowanego na 28 marca 2018 r.
określającego dalszy bieg postępowania wykonawczego w zakresie wykonania orzeczonej
grzywny wskazując w nim właściwy organ postępowania wykonawczego wydający orzeczenie,
podstawę prawną orzeczenia, rozstrzygnięcie merytoryczne, a w razie potrzeby także
uzasadnienie.

