
Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze P-SFUK odbędzie się
w niedzielę, 19 maja 2013 r. o godzinie 14:00 w Cracovia Manor, 196
Main Avenue, Wallington, NJ 07057. Podczas zebrania ogłoszone
zostaną wyniki rocznych wyborów. Ponieważ kadencje trzech osób w
Radzie Dyrektorów dobiegają końca, trzy miejsca będą dostępne. W
związku z tym, trzech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie
przyjętych na kadencje trzyletnie.

Następujący kaNdydaci zostali 
miaNowaNi do udziału w wyborach 2013 r.
(liStA NAZWiSK W PoRZąDKU AlFAbetyCZNyM):

ryszard F. bąk 
agata d. bieda-krutysz
andrzej burghardt
john czop
zofia Gola 
krzysztof matyszczyk
paweł pachacz
zygmunt staszewski
małgorzata wądołowski
marek wysocki 

Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty
do głosowania do 14 maja 2013 r., do godziny 23:59 czasu wschodnio-
amerykańskiego.

Wybory 2013 będą przeprowadzone drogą pocztową poprzez karty do
głosowania oraz metodą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne jest
dostępne wyłącznie dla użytkowników bankowości internetowej 
P-SFUK. Szczegółowe instrukcje głosowania są zamieszczone poniżej.

GŁOSOWANIE DROGĄ POCZTOWĄ:
u Podpisz Kartę Weryfikacyjną. twój głos będzie nieważny, jeżeli nie

umieścisz swojego podpisu w wyznaczonym miejscu. 
v Zaznacz swój głos na Karcie do Głosowania, stawiając Q lub R w

kratkach przy nazwiskach wybranych kandydatów. Nie wpisuj swojego
nazwiska lub innych danych osobowych na Karcie do Głosowania. 

w oddziel Kartę Weryfikacyjną od Karty do Głosowania.  
x Złóż Kartę do Głosowania w połowie i zaklej przy pomocy taśmy lub

kleju. Nie zszywaj.
y Włóż Kartę Weryfikacyjną oraz zaklejoną Kartę do Głosowania do za-

mieszczonej koperty zwrotnej.  
z Wyślij zwrotną kopertę pocztą.

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE:
Wejdź na stronę internetową P-SFUK pod adresem www.NaszaUnia.com.
Aby uzyskać dostęp do elektronicznej Karty do Głosowania zaloguj się
do bankowości internetowej P-SFUK (login znajduje się w lewej, górnej
części strony głównej).

KOMUNIKAT O DOROCZNYM
WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM

I PROCEDURACH WYBORCZYCH
POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ*

DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

*Niniejsze tłumaczenie na język polski zostało przygotowane dla Państwa wygody.
Obowiązuje wersja w języku angielskim.




