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Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Paƒ-
stwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Piecz´cie komisji wyborczych sporzàdzane sà
wed∏ug nast´pujàcych wzorów:

1) piecz´cià okr´gowej komisji wyborczej jest piecz´ç
okràg∏a o Êrednicy 35 mm, z napisem okreÊlajàcym
nazw´ i siedzib´ komisji ustalonà w za∏àczniku nr 1
do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499 i Nr 74, poz. 786), z zastrze˝eniem, ˝e:

— piecz´cià Okr´gowej Komisji Wyborczej w War-
szawie, w∏aÊciwej dla okr´gu wyborczego nr 19
do Sejmu i okr´gu wyborczego nr 18 do Senatu,
jest piecz´ç, o której mowa wy˝ej, z dodaniem
po nazwie komisji cyfry „I”,

— piecz´cià Okr´gowej Komisji Wyborczej w War-
szawie, w∏aÊciwej dla okr´gu wyborczego nr 20
do Sejmu i okr´gu wyborczego nr 19 do Senatu,
jest piecz´ç, o której mowa wy˝ej, z dodaniem
po nazwie komisji cyfry „II”,

2) piecz´cià obwodowej komisji wyborczej jest pie-
cz´ç okràg∏a o Êrednicy 25 mm, z napisem okreÊla-
jàcym nazw´ i siedzib´ komisji oraz numer obwo-
du g∏osowania.

§ 2. Traci moc uchwa∏a Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 7 sierpnia 1995 r. w sprawie wzorów pie-
cz´ci okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych,
stosowanych w wyborach do Sejmu oraz w wyborach
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski
Nr 42, poz. 492).

§ 3. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie wzorów piecz´ci okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych powo∏anych 
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


