ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa
tel. 727 008 000
e-mail: zzwp@op.pl
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Uprzejmie informuję, że członek koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
kandyduje do Sejmu:
ppor. rez. Piotr Jerzy Paczóski - kandydat z okręgu wyborczego nr 1 (dolnośląski) lista nr 3
poz. nr 7.
Piotr Paczóski jest od wielu lat działaczem samorządowym, gdzie pełnił wiele różnych
funkcji takich jak np. radny miejski czy zastępca prezydenta miasta Jeleniej Góry. Jest
niezmiernie aktywnym członkiem wielu organizacji pozarządowych o charakterze
patriotyczno-obronnym mających w swoich statutach upamiętnianie idei pamięci narodowej.
Jest członkiem takich organizacji jak: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Jeleniogórskie
Stowarzyszenie Radiotechników ,,RADAR”, Ligi Obrony Kraju, Klubu Żołnierzy Rezerwy
,,GROM” /prezes Zarządu/, Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, Stowarzyszenia Pionierów
Jeleniej Góry, Wspierający Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych R.P.,
Wspierający Związek Inwalidów Wojennych R.P. Jego zaangażowanie w tych organizacjach
wynika właśnie z powodów realizowania w tych organizacjach idei upamiętniania i opieki
nad miejscami pamięci narodowej. Współpracuje również z organizacją opiekującą się
Cmentarzem Wojennym w Zgorzelcu. Władze Województwa Dolnośląskiego doceniły jego
zaangażowanie przyznając mu tytuł „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Za
działalność społeczną został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami Związku Żołnierzy
WP, Związku Kombatantów RPiBWP, Ligi Obrony Kraju, Związku Inwalidów Wojennych
RP oraz wielu innych związków i organizacji pozarządowych.
Kampania wyborcza to ogromny wysiłek organizacyjny ludzi, ale też duży wydatek.
Potrzebne są środki finansowe na organizację spotkań, konferencji, wynajęcie sali,
autokarów, produkcję ulotek, plakatów, bilbordów, opłacenie księgowości i obsługi prawnej
partii rozliczającej kampanię. Każdy materiał wyborczy musi być rozliczony ze środków
Funduszu Wyborczego partii w sposób transparentny, zgodnie z Kodeksem Wyborczym
dotyczącym sposobu finansowania kampanii. Pomimo, że każdy kandydat do Sejmu wnosi
własny wkład finansowy na prowadzenie kampanii, potrzebne jest dodatkowe wsparcie
finansowe. Komitet wyborczy SLD zwrócił się do Związku o wsparcie finansowe kampanii
wyborczej naszych członków.
Wpłaty można dokonywać wyłącznie na wskazany rachunek bankowy, tylko z konta
osobistego (przelew). Nie mogą być to wpłaty gotówkowe ani przekazy pocztowe.
Ostatnia wpłata może zostać dokonana najpóźniej do dnia 10.10.2019 r., aby można było w
bezpiecznym terminie przelać środki na konto Komitetu Wyborczego SLD. Nie wolno
przyjmować środków niepieniężnych, np. darowizn rzeczowych, nieodpłatnych usług z
wyjątkiem usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez
podmioty inne niż przedsiębiorcy.

Komitet Wyborczy SLD przydzielił indywidualne konta bankowe dla każdego kandydata na
posła do Sejmu RP,
Wpłat można dokonywać umieszczając na poleceniu przelewu następujące dane:
Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby fizycznej dokonującej
wpłaty.
Tytuł wpłaty:
1. Pan Piotr Jerzy Paczóski
„Darowizna na kampanię wyborczą Piotra Jerzego Paczóskiego w okręgu wyborczym nr 1”
nr konta bankowego: 08 1020 1026 3174 2000 0000 1033
Informuję, ze zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 i 3 Statutu Związku:
2. przynależność do Związku nie ogranicza prawa jego członków jako obywateli
do działalności w legalnie funkcjonujących w kraju partiach politycznych,
organizacjach społecznych lub kombatanckich, a także do kandydowania do Sejmu i Senatu,
Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego, jak również
do przynależności do związków wyznaniowych.
3. Związek oraz jego terenowe jednostki organizacyjne mogą popierać swoich
członków ubiegających się o mandat w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz
Parlamentu Europejskiego, a także w wyborach do władz samorządu terytorialnego.
Z poważaniem
Sekretarz Generalny ZG ZŻWP
płk Henryk Budzyński

