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KOMUNIKAT Nr 3/2003/(DOKE) PREZESA ZARZÑDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie sta∏ych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp  referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla po-
szczególnych walut, og∏aszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej 

i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca
2001 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów eks-
portowych o sta∏ych stopach procentowych (Dz. U.
Nr 73, poz. 762) og∏asza si´, ˝e:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dop∏atach do
oprocentowania kredytów eksportowych o sta∏ych

stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762)
okreÊla sta∏e stopy procentowe wyznaczajàce mi-
nimalny poziom stóp oprocentowania kredytów
eksportowych w paƒstwach b´dàcych uczestnika-
mi Porozumienia OECD w sprawie Wytycznych dla
oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych
z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyzna-
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KOMUNIKAT PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie przyj´cia zawiadomieƒ o zamiarze zg∏oszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandy-
data na senatora oraz zawiadomieƒ o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetu wyborczego

wyborców

Paƒstwowa Komisja Wyborcza na podstawie
art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499,
Nr 74, poz.786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271) informuje, ̋ e w zwiàzku z wyborami uzupe∏-
niajàcymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzà-
dzonymi w okr´gu nr 2 na dzieƒ 27 kwietnia 2003 r.
przyj´∏a zawiadomienia:

• od Ligi Polskich Rodzin

o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora przez
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin:

— skrót nazwy: KW LPR,

— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
Marek Kotlinowski,

— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
Robert Kasprzak;

• od Polskiego Stronnictwa Ludowego

o zamiarze zg∏oszenia kandydata na senatora przez
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go: 

— skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL,

— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
Jan Bury,

— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
Henryk Cichecki;

• o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborcze-
go Sojusz Lewicy Demoktratycznej—Unia Pracy
w celu zg∏oszenia kandydata na senatora:

— skrót nazwy: Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD—UP,

— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
Jan Szejna,

— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
Edward Kuczera;

• o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
Dudek-Wa∏owski w celu zg∏oszenia kandydata
na senatora:

— skrót nazwy: KWW Dudek-Wa∏owski,

— pe∏nomocnikiem wyborczym Komitetu jest
Grzegorz Piotr Wa∏owski,

— pe∏nomocnikiem finansowym Komitetu jest
Genowefa Mucha.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz


