RULES OF THE ANNUAL MEETING MAY 15, 2021
Welcome to the 2021 Annual Meeting of the Polish & Slavic Federal Credit Union. We appreciate your participation today and
look forward to an informative and constructive meeting. The meeting will be conducted in accordance with the following rules.
Your cooperation in observing these rules is appreciated. Thank you.

1. The meeting is for PSFCU members only. Joint account holders may attend as guests. Members were asked to provide
identifying information to be able to participate in the meeting.
2. Meeting is available via video conference. Participants shall follow login instructions to access the meeting. The
detailed login instructions were provided at www.psfcu.com/annualmeeting2021 prior to the meeting.
3. In addition, a phone line is available to those members who cannot access the video meeting. All callers were
required to register in advance, no later than 24 hours prior to the meeting according to instructions available at
www.psfcu.com/annualmeeting2021 in order to participate. Member who did not register in advance are not allowed
to participate via phone.
4. The meeting shall be conducted in accordance with the current edition of Robert’s Rules of Order Newly Revised,
PSFCU Bylaws and the Rules of the Annual Meeting.
5. The Chairman of the Board serves as chairman of the meeting and has the authority to make any and all
determinations with respect to the conduct of the meeting and procedures to be followed. The facilitator assists the
chairman in coordinating the meeting.
6. The meeting is conducted in Polish with assistance of English interpreters if needed. Questions may be submitted in
either language. For English speaking participants wishing to join the meeting by phone, a separate phone line is
available.
7. Members may submit questions by typing the question online during the open forum. Submitted questions should be
brief, specific and strictly related to PSFCU’s business. Members participating by phone will not be able to ask questions
during the meeting. Callers who wished to ask question were able to submit their questions via designated phone line or
email at least 24 hours prior to the meeting.
8. In the interest of time and efficiency, the questions of a similar nature shall be grouped together to facilitate the
question during open forum of the meeting. Chairman may not be able to answer all questions submitted in the allotted
time.
9. Members shall address all remarks to the Chair.
10. The Chair will protect the rights of all members to be heard and to be respected.
11. Participants shall obey the legitimate orders of the Chair.
12. Recording of this meeting is prohibited. An authorized video recording of this event shall be arranged and conducted
by the PSFCU.
13. Decorum and courtesy shall prevail. Inappropriate statements, language or behavior are not acceptable.
14. Members not abiding by these standards and Rules are subject to removal from the meeting.

ZASADY ZEBRANIA ROCZNEGO MAY 15, 2021
Witamy na Dorocznym Zebraniu Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej 2021 r. Dziękujemy za uczestnictwo i oczekujemy
konstruktywnego i interesującego spotkania. Zebranie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
Dziękujemy za Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższych zasad.

1. W spotkaniu mogą uczestniczyć Członkowie PSFCU, współwłaściciele kont mogą wziąć udział w charakterze gości. Aby móc
uczestniczyć w spotkaniu, Członkowie zostali poproszeni o podanie danych identyfikacyjnych.
2. Spotkanie jest dostępne za pośrednictwem wideokonferencji. W celu uzyskania dostępu do spotkania, uczestnicy powinni
zastosować się do instrukcji logowania. Szczegółowe instrukcje logowania zostały podane przed spotkaniem na stronie
www.NaszUnia.com/zebraniewalne2021.
3. Ponadto udostępniona została linia telefoniczna dla tych Członków PSFCU, którzy nie mogą uczestniczyć w
wideokonferencji. Członkowie chcący wziąć udział przez telefon, musieli się zarejestrować z wyprzedzeniem, nie później
niż 24 godziny przed spotkaniem, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie www.psfcu.com/annualmeeting2021.
Członek PSFCU, który nie zarejestrował się wcześniej, nie będzie mógł wziąć udziału w Zebraniu przez telefon.
4. Spotkanie odbywa się zgodnie z aktualną edycją regulaminu Robert’s Rules of Order Newly Revised, Statutem PSFCU oraz
Regulaminem Zebrania Walnego.
5. Przewodniczący Rady Dyrektorów pełni funkcję przewodniczącego zebrania i jest uprawniony do dokonywania wszelkich
ustaleń w odniesieniu do przebiegu posiedzenia i procedur, których należy przestrzegać. Moderator pomaga
przewodniczącemu w koordynacji spotkania.
6. Spotkanie odbywa się w języku polskim z pomocą tłumaczy języka angielskiego, w razie potrzeby. Pytanie można zadać w
każdym języku. Dla uczestników anglojęzycznych, którzy chcą dołączyć do spotkania telefonicznie, dostępna jest osobna
linia telefoniczna.
7. Członkowie mogą zadać pytania online podczas otwartego forum. Pytania powinny być krótkie, na temat i ściśle związane z
działalnością PSFCU. Członkowie uczestniczący telefonicznie nie mogą zadawać pytań podczas spotkania, natomiast mieli
możliwość przesłać swoje pytania za pośrednictwem wyznaczonej linii telefonicznej lub emaila co najmniej 24 godziny
przed spotkaniem.
8. Pytania o podobnym charakterze będą zgrupowane, aby wszyscy mieli możliwość wypowiedzi. Jest możliwe, że ze względu
na ograniczony czas, nie wszystkie pytania bedą zaadresowane.
9. Członkowie PSFCU kierują wszystkie uwagi do przewodniczącego.
10. Przewodniczący zebrania chroni praw wszystkich Członków do wypowiedzi i traktowania ich z szacunkiem.
11. Osoby uczestniczące w zebraniu proszone są o przestrzeganie zaleceń przewodniczącego.
12. Nagrywanie tego spotkania jest zabronione. Filmowanie zebrania jest ograniczone do jednej wersji wykonanej przez
autoryzowaną do tego celu przez PSFCU firmę.
13. Uczestniczący proszeni są o zachowanie zgodne z zasadami kultury i dobrych obyczajów oraz o powstrzymanie się od
wypowiedzi o charakterze podburzającym lub obraźliwym.
14. Członkowie nieprzestrzegający powyższych zasad mogą zostać usunięci z zebrania.

