
Protokół przebiegu konkursu na stanowisko referendarza sadowego przeprowadzoneeo w dniu 10I

grudnia 2019 r. w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

Komisja konkursowa w składzie :

Przewodniczący - Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski 

Sędzia WSA Jacek Niedzielski 

- Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic 

przeprowadziła konkurs na wolne stanowisko referendarza sądowego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 4 

listopada 2019 r.

Sekretarz

Do konkursu przystąpili następujący kandydaci:

L.p. Nazwisko Imię

1. Barański Krzysztof

2. Daduń Robert

3. Heliosz Aneta

4. Kołodziej -Kobierowska Katarzyna

5. Świetłik Marta

Konkurs został przeprowadzony w formie pisemnej. Praca konkursowa składała się z dwóch części:

testu jednokrotnego wyboru obejmującego 60 pytań.

(za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznawała 1 punkt).

trzech kazusów, których rozwiązanie polegał na opracowaniu projektu postanowienia wraz z 

uzasadnieniem.

(każdy z kazusów komisja oceniała w skali od 0 do 6 punktów).

a.

h.

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2018, poz. 769) z 

zastrzeżeniem, że praca konkursowa obejmowała pytania z zakresu:

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze

Ustaww z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępow-aniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).

1.
zm.).
2.



Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.
2188 ze zm.).

Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Ci-t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) 
- w części nieuregulowanej ustawą Piwo o ustroju sądów administracyjnych.

Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w 
postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r. poz. 75).

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.

4.

5.

6.
1257 ze zin.).

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015r. Regulamin 

wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177).
Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami 

spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1004).

Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz 
szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i od])owiedzią na skargę do sądu 
administracyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1003).

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaiyjnych 
pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1090).

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w spraw ie wysokości oraz szczegółowych 
zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2193

7.
8.

9.

10.

11.

12.

ze zm.).

Prace kandydatów zostały zakodowane w ten sposób, że kandydaci w zamkniętych kopertach wylosowali 

kody, które po wąrisaniu swojego imienia i nazwiska z powrotem umieścili w zamkniętych kopertach. Obie 

części pracy konkursowej kandydaci oznaczali wyłącznie wylosowanym kodem.

Po sprawdzeniu prac i wpisaniu na nich ilości przyznanych punktów, komisja dokonała otwarcia kopert z 

kodami i przypisała nazwiska kandydatów do prac oznaczonych kodami.

Wyniki pracy konkursowej:

L.p. Nazwisko Imię Liczba uzyskanych punktów 

z rozwiązania

kazusówtestu

I II III
1. Barański Krzysztof 48 5 2 5

2. Daduń Robert 43 6 3 6

3. Heliosz Aneta 53 0 5 6

4. Kołodziej -Kobiero wska Katarzyna 56 3 3 6

Świetlik5. Marta 49 0 3 5



z testu wymagane 46 punktów uzyskali kandydaci:

ImięNazwiskoL.p.

Kołodziej -Kobiero wska Katarzyna1.

Heliosz Aneta2.

MartaŚwietlik3.

KrzysztofBarański4.

Z kazusów wymagane 12 punktów uzyskali kandydaci:

Nazwisko ImięL.p.

Daduń Robert1.

Barański Krzysztof2.

Kołodziej -Kobiero wska Katarzyna3.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie 

przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego do zatrudnienia na stanowisku referendarza 

sądowego mogą być zakwalifikowani następujący kandydaci:

Imię Liczba uzyskanych punktów 

z rozwiązania

Łączna ilość 

punktów
L.p. Nazwisko

kazusówtestu

I II III

ł. Kołodziej -Kobierowska Katarzyna 56 3 3 6 68

Krzysztof2. Barański 48 5 2 5 60

Komisja wskazała jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia: Katarzyna Kołodziej-Kobierowska

Komisja Konkursowa:

Przewodniczący - Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski 

Sędzia WSA Jacek Niedzielski 

- Sędzia WSA Krzysztof DziedzicSekretarz Au-
Sekretarz Komisji Konkursowej 

Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2019 r. AU-


