
 

KONIECZNA POMOC I ZAANGAŻOWANIE CAŁEGO ŚRODOWISKA ! 
Przedstawiciel farmaceutów w Sejmie jest niezbędny! 

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Można by wylać morze słów na temat, co w farmacji należy zmienić, by 
powstrzymać upadek naszego zawodu i indywidualnych aptek oraz jak 
naprawić nieudolną politykę lekową, którą codziennie odczuwają w aptekach 
nasi pacjenci. Można by także prowadzić niekończące się dyskusje jak tego 
dokonać, kto to ma zrobić oraz jak mogło dojść do takiej sytuacji i choć są to 
ważne tematy, to ponad wszystko cenniejsze jest podejmowanie znaczących 
inicjatyw i ich realizacja! 

Taką znaczącą, potrzebną i wielką szansą dla naszego środowiska jest 
przedstawiciel w Sejmie RP, który mógłby nas reprezentować. 

Bez sensu jest dyskusja, czy jeden farmaceuta może coś zrobić, gdyż jak dotąd ani jeden nie miał 
możliwości nawet spróbować, natomiast jedno jest pewne, albo skonsolidujemy działania i będziemy 
mieli chociaż jednego posła, albo jak w poprzednich wyborach znowu się rozdrobnimy i nie będziemy 
mieli żadnego! Ponadto uważam, że brak aptekarza w Sejmie to wielki wstyd dla naszego środowiska! 

Kończę jednak te wywody i przechodzę do konkretów, gdyż tego wymaga sytuacja obecnej chwili! 
 
1 – Informuję Państwa, że ponownie wezmę udział w wyborach do Sejmu RP (z listy PO), gdyż 

uważam, że jest to bardzo ważna a nawet prestiżowa sprawa dla naszego środowiska. W ostatnich 
wyborach (2005r.) startując z 16 miejsca listy PO udało mi się uzyskać 5070 głosów, z czego około 800 
pochodziło od przyjezdnych osób. Zabrakło mi 1767 głosów by znaleźć się w Sejmie, a przecież czym 
jest ta ilość głosów dla 24 000 farmaceutów lub około 12 000 właścicieli aptek i ich rodzin. Przypomnę, 
że inni startujący w Polsce farmaceuci mieli o wiele mniejsze ilości głosów i z uwagi na te liczby 
apeluję do Państwa by się tym razem nie rozdrabniać a postawić na jednego, który ma największe 
szanse. Obecnie będę na liście nieco wyżej, co nieznacznie zmienia moje szanse, jednak bez 
znaczącego zaangażowania i pomocy naszego środowiska z całej Polski moje starania ponownie 
mogą zakończyć się niepowodzeniem a my wszyscy będziemy się zastanawiać przez kolejne lata, czy 
posiadając swojego posła można by odnieść większe sukcesy w naprawie polskiej farmacji. 
 
2 – Proszę, by WSZYSCY Państwo zaangażowali się w moją kampanię wyborczą i potraktowali ją 
jako sprawdzian mobilizacji i możliwości naszego całego środowiska. 

 
Konkretnie oczekiwałbym: 
 
2a – możliwie jak najszybszego i najszerszego przekazywania niniejszych informacji do innych 

aptek i farmaceutów (poczta z OIA, biuletyny, fax, email, telefon, spotkania), powiadamianie i 
kontaktowanie się w tej sprawie możliwie najszerzej z innymi osobami oraz przekonywanie ich do 
zaangażowania i pomocy w tej wspólnej mobilizacji wyborczej; 

 
2b – wsparcia finansowego kampanii wyborczej – szczegóły w załączeniu lub na stronie 

internetowej; 
 
2c – przyjazdu w dniu wyborów i oddania głosu na mnie w moim okręgu wyborczym oraz 

namówienie do tego jak największej ilości osób – innych farmaceutów, znajomych, członków 
rodziny – KAŻDY GŁOS jest niezwykle cenny – szczegóły w załączeniu lub na stronie 
internetowej! 

 
Licząc na wsparcie i zaangażowanie, 
Państwa kandydat do Sejmu RP 
dr farm. Stanisław Piechula 

 
 
Wszystkie szczegóły o mnie i kampanii wyborczej można znaleźć na stale aktualizowanej stronie 

www.stanislaw.piechula.pl 
 

VERTE 



Szczegóły 
 

Wsparcie finansowe kampanii wyborczej ♦ 
(ma sens jeżeli wpłata zostanie dokonana jak najszybciej i nie później niż do dnia 10 października). 
Wpłat na rzecz kampanii mogą dokonywać WYŁĄCZNIE OSOBY FIZYCZNE poprzez: 
 
 

FUNDUSZ WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP 
Warszawa, ul. Andersa 21, nr rachunku 15 1020 1013 0000 0602 0005 9378 

 
 

BARDZO WAŻNE ! NIE WOLNO WPŁACAĆ PIENIĘDZY GOTÓWKĄ w żadnej formie. Wpłat 
można dokonywać WYŁĄCZNIE PRZELEWEM Z KONTA BANKOWEGO OSOBY 
FIZYCZNEJ. Pieniądze wpłacone gotówką lub niezgodnie z niniejszą instrukcją ulegną przepadkowi! 
 

Na każdym druku przelewu bankowego należy bezwzględnie dodatkowo wpisać imię, nazwisko, 
PESEL, adres i dodatkowo numer konta bankowego darczyńcy lub te same dany WSZYSTKICH 
darczyńców, jeżeli jest to konto bankowe wspólne dla kilku osób (np. mąż i żona). 

 

Jeżeli na druku brak nr konta, świadczy to o wpłacie gotówkowej i wpłata przepada! 
 

Tytuł przelewu bezwzględnie musi zawierać opis mówiący, dla kogo wpłaca się pieniądze: 
 

SEJM / OKR 30 / Stanisław Maksymilian PIECHULA 
 
 

Proszę, by osoby, które dokonają wpłaty przesłały mi tą informację podając swoje NAZWISKO i 
imię, dokładny adres, kontakt telefoniczny oraz wielkość wpłaty na email stanislaw@piechula.pl 
(z tytułem: Wpłata – suma np. 500zł – Nazwisko imię) lub SMSem na telefon komórkowy 798 762 725. 

 
♦ Wsparcie w głosowaniu 

Osoby zameldowane w rybnickim okręgu wyborczym, czyli część województwa śląskiego 
obejmująca obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach 
powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, odnajdą mnie na liście wyborczej Platformy Obywatelskiej 
RP - numer listy 8. 
 

Osoby z dowolnego miejsca w Polsce mogą w dniu wyborów udać się do mojego okręgu 
wyborczego, czyli dowolnego z w/w powiatów i miejscowości! Zgodnie z ordynacją wyborczą, każdy 
ma prawo głosować w dowolnym miejscu Polski i na dowolnego kandydata. 

 

W tym celu należy: 
1 - udać się wcześniej (najpóźniej do 15 października - poniedziałek) do urzędu miasta, gminy, 

gdzie jest się zameldowanym i okazując dowód osobisty pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, 
które upoważnia do głosowania w dowolnym miejscu w Polsce, 

2 - zaświadczenia należy odbierać osobiście, 
3 - za okazaniem upoważnienia można było w 2005r. odebrać zaświadczenie tylko dla osoby, która ma 

taki sam adres zameldowania, 
4 - z takim zaświadczeniem i dowodem osobistym można głosować wyłącznie osobiście w dniu 

wyborów w dowolnym miejscu w Polsce i na dowolną osobę, 
 

Proszę, by w celach planowania kampanii wyborczej, osoby, które zamierzają przyjechać i oddać 
głos na mnie, wysłały emaila na adres stanislaw@piechula.pl lub SMSa na numer komórkowy 
798 762 724 podając swoje NAZWISKO, imię, adres oraz ilość głosów, które zostaną oddane. 

 
Wszyscy, którzy przyjadą głosować do Mikołowa będą mogli się wpisać do pamiątkowej księgi. 

Wejście do Starej Apteki w Mikołowie na Rynku. Lokal wyborczy też znajduje się na Rynku. 
 

Wszystkie szczegóły o mnie, kampanii wyborczej, możliwości dojazdu, itd., stale aktualizuję na 
stronie internetowej www.stanislaw.piechula.pl 

 

Komórkowy telefon wyborczy w pilnych sprawach - 798982288 
 

Za pomoc i spełnienie farmaceutycznego obowiązku dziękuję 
i do zobaczenia w dniu wyborów 21.X.2007r. 

 

VERTE 


