
L.p. 

Wykaz lfdziOw popieraj11eych zcioazeuie lwadydatary 

Pua Grzepna Furmaaldewicza Sfdziego S4du Rejoaoweao w Jdle 

•• czloaka Krajowej Rady s,dowaietwa 

lmi~ (imiooa) 
i nazwisko 

(M.P. z 1018 r. poz. 10) 

Miojsce slutbowo (omaczenie 
qdu w kt6rym orzoka Sfdzia 

wnz z adrosem siodziby) 

Numer 
ewldencyjny 

PESEL 

DAN! OSOBOWE 

Pod pis 

CZ~actOWO ZANONIMIZOWANO 



Wykaz sfdziow popieraj~tcycb zgloszeaie kaadydatary 

Paaa Grzegorza Farmaakiewicza s,dziego S~tdu Rejoaowego w Jdle 

aa czloaka Krajowej Rady S~tdowaictwa 

(M.P. z 2018 r. poz. 10) 

Imir; (imiona) Miejsce slutbowe (omaczenie Numer 

L.p. i nazwisko s4(1u w ktOrym orzeka ¢ia ewidencyjny Pod pis 
wraz z adresem siedziby) PESEl 
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Wykaz lfCIDOw popieraj.cyeh qloaeaie kaadydatury 

Paaa Grzeprza Funaaakiewieza stdz.ieco S•d• Rejoaowego w Jule 

aa ezloaka Krajowej Rady SJ~downietwa 

(M.P. z 2018 r. poz. 10) 

Imi~ (imiona) 
L.p. i nazwisko 

Miejsce shdbowe 
( oznaezenie qdu w ktOrym 

orzeka ~ wraz z 

Numer 
ewidencyjny 

PESEL 
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L.p. 

Wykaz ~ow popieraj'IC}'ch zgloszenie kandydatury 

Pana Grzegorza Furmankiewicza ~ego ~u Rejonowego w J&Sie 

na czfonka Krajowej Rady ~wnictwa 

(M.P. z 2018 r. poz. 10) 

Imi~ (imiona) Miejsce slutbowe 
i nazwisko (OZIIIMlZCIDie qdu w ktOrym 

~~~ 
lP.yt\l}t. 
'11rttwi 
~(Aol~· 

~~~· 
Jx.o:t-@/ 

orzeka .Wa wraz z 

Numer 
ewidencyjny 

PESEL 
Pod pis 

DANE OSOBOWE 
CZ~SCIOWO ZANONIMIZOWANO 



. 
• 

Wykaz ~ow popieraj,cyeb zgloszenie kandydatury 

Pana Grugona Furmankiewieza ~ego S~tdu Rejonowego w Jasle 

na e:donka Krajowej Rady S~tdownietwa 

(M.P. z 2018 r. poz. 10) 

Imi~ (imiona} 
L.p. i nazwisko 

Miejste slutbowe 
( omaczenie 54du w kt6rym 

orzeka ~a wraz z 
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