
Protokół z egzaminu sędziowskiego 
na klasę państwową oraz I i III klasę sędziowską 

Sępólno Krajeńskie 08.12.2018 r. 
 

 
Dnia 08.12.2018 r. w Sępólnie Krajeńskim Kolegium Sędziowska w składzie: 
- Sylwester Flisikowski  - przewodniczący, 
- Dariusz Trafny  - członek 
- Arkadiusz Biadasiewicz - członek 
zapoznało się z wnioskami sędziów oraz kandydatów na sędziów i po ich rozpatrzeniu 

1. przeprowadzono egzamin na klasę państwową, 
2. przeprowadzono egzamin na I klasę sędziowską, 
3.  nadało II klasę sędziowską, 
4.  przeprowadzono egzamin na III klasę sędziowską. 

 
Dwoje sędziów, w złożonych wnioskach, udokumentowało spełnianie wymogów  § 6.6.4 
Kodeksu Warcabowego i przystąpiło do egzaminu na  klasę państwową. 
W wyniku pozytywnego zdania egzaminu zgodnie z § 5.3.7 Komisja Sędziowska 
nadała klasę państwową: 

1. Dariusz Trafny  - nr ew. 6199  - nr licencji 0001/2007 
2. Mirosław Grabski  - nr ew. 4246  - nr licencji 0036/2007 
 

Jeden sędzia, w złożonym wniosku, udokumentował spełnianie wymogów  § 6.6.3 
Kodeksu Warcabowego i przystąpiło do egzaminu na  I klasę sędziowską. W wyniku 
pozytywnego zdania egzaminu zgodnie z § 5.3.7 Komisja Sędziowska 
nadała I klasę sędziowską: 

1. Sebastian Knap  - nr ew. 3117  - nr licencji 0073/2012 
 
Jeden sędzia, w złożonym wniosku, udokumentował spełnianie wymogów  § 6.6.2 
Kodeksu Warcabowego. Komisja po ich rozpatrzeniu zgodnie z § 5.3.7 postanowiła 
nadać II klasę sędziowską: 

1. Jan Chrząszcz  - nr ew. 3185  - nr licencji 0103/2017 
 
Komisja Sędziowska po przeprowadzeniu w dniach 7-8.12.2018 kursu dla Kandydatów na 
sędziów oraz na podstawie pozytywnego zdania przez kandydatów egzaminu, zgodnie z § 
5.3.7 Komisja Sędziowska 
nadała III klasę sędziowską  

1. Przemysław Maślona - nr ew. 2087  
2. Jagoda Bajkowska - nr ew. 5846 
3. Jakub Stacewicz - nr ew. 5717 
4. Ireneusz Wieczorek - nr ew. 6828 
5. Marta Stangret  - nr ew. 7370 
6. Ewa Grabska  - nr ew. 4457 
7. Bogdan Bańkowski - nr ew. 5415 
8. Stanisław Rak  - nr ew. 5698 
9. Sylwia Kuc  
    

Komisja  egzaminacyjna ; 
 
   Sylwester Flisikowski    przewodniczący 
   Arkadiusz Biadasiewicz    członek 
   Dariusz Trafny     członek 


