
Rocz ne Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo -Wy bor cze P -SFUK
od bę dzie się w nie dzie lę, 19 maja 2013 r. o go dzi nie 14:00
w Cracovia Manor, 196 Main Avenue, Wallington, NJ 07057. Pod czas
ze bra nia ogło szo ne zo sta ną wy ni ki rocz nych wy bo rów. Po nie waż
ka den cje trzech osób w Ra dzie Dy rek to rów do bie ga ją koń ca, trzy
miej sca bę dą do stęp ne. W związ ku z tym, trzech kan dy da tów o naj -
wyż szej licz bie gło sów zo sta nie przy ję tych na ka den cje trzy let nie. 

Dnia 18 lutego 2013 ro ku, Ko mi sja No mi na cyj na prze ka za ła
Małgorzacie Gradzki, pełniącej funk cję Sekretarza Ra dy Dy rek to rów
P -SFUK, no mi na cje do udzia łu w wy bo rach. Ko mi sja No mi na cyj na zo -
sta ła mia no wa na przez Marzenę Wierzbowską, Przewodniczącą Ra dy
Dy rek to rów P -SFUK. W jej skła dzie zna leź li się: Iwona Podolak
(Przewodnicząca), Anna Czerniszewska, Antoni Domino, Aleksandra
Lopiccolo, i Chester Tobiasz.

No mi na cje otrzy ma li na stę pu ją cy kan dy da ci (wy mie nie ni
w po rząd ku al fa be tycz nym):

John Czop
Krzysztof Matyszczyk
Zygmunt Staszewski
Małgorzata Wądołowski

Człon ko wie, któ rzy chcie li by zo stać do da ni do li sty kan dy da tów
mu szą zło żyć pe ty cję. Po ten cjal ny kan dy dat na sta no wi sko dy rek to ra
P -SFUK mu si wy ra zić zgo dę na umiesz cze nie swo je go imie nia i na -
zwi ska na kar cie do gło so wa nia oraz, w ra zie wy bo ru, przy jąć po wie -
rzo ną mu funk cję. Każ dy kan dy dat mu si po nad to wy ra zić zgo dę
na we ry fi ka cję da nych oso bo wych i hi sto rii kre dy to wej oraz kwa li fi -
ko wać się do otrzy ma nia wią żą cych gwa ran cji od fir my ubez pie cze -
nio wej P -SFUK. Wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne kan dy da tów na sta no wi -
sko dy rek to ra są okre ślo ne w sta tu cie P -SFUK. 

W ce lu uzy ska nia pe ty cji, po ten cjal ni kan dy da ci mu szą zo stać za re -
je stro wa ni w P -SFUK. Tyl ko ory gi nal ne, otrzy ma ne z P -SFUK pe ty cje są
waż ne – ko pie nie bę dą ak cep to wa ne. Ze sta wy pe ty cji bę dą do stęp ne
w od dzia le przy 100 McGu in ness Blvd., Bro oklyn, NY, w Cen trum Ope -
ra cyj nym, 9 Law Dri ve, Fa ir field, NJ, oraz w od dzia le przy 4147 North
Har lem Ave., Nor rid ge, IL. Py ta nia w spra wie pe ty cji na le ży kie ro wać

do Com plian ce De par ta ment, nu mer te le fo nu: 973-808-3240 wew. 6119.
Kom plet ne pe ty cje wraz z in ny mi, wy ma ga ny mi do ku men ta mi mu szą
zo stać zło żo ne w P -SFUK nie póź niej niż do godz. 19:00, w czwartek 4-
go kwietnia 2013 r. w od dzia le przy 100 McGu in ness Blvd., Bro oklyn,
NY, w Cen trum Ope ra cyj nym przy 9 Law Dr., Fa ir field, NJ, lub w od dzia -
le przy 4147 North Har lem Ave., Nor rid ge, Il. Sta tut P -SFUK wy ma ga,
aby pe ty cja by ła pod pi sa na przez mi ni mum 500 upraw nio nych człon -
ków. Je że li zo sta nie stwier dzo ne, że in for ma cja wy ma ga na od pod pi -
su ją ce go pe ty cję jest nie peł na lub nie pra wi dło wa, pod pis da nej oso by
zo sta nie unie waż nio ny.

Li sta wszyst kich kan dy da tów star tu ją cych w wy bo rach zo sta nie
wy wie szo na do 14 kwietnia 2013 r. w od dzia łach P -SFUK. 

Karty do głosowania będą wysłane nie później niż 19-go
kwietnia 2013 r. do wszystkich członków kwalifikujących się do udziału
w wyborach.  Każ dy z człon ków upo waż nio ny jest do jed ne go gło su,
bez wzglę du na licz bę po sia da nych kont. Wy bo ry od bę dą się po przez
kar ty do gło so wa nia, z moż li wo ścią gło so wa nia dro gą elek tro nicz ną.
Gło so wa nie elek tro nicz ne bę dzie do stęp ne wy łącz nie dla użyt kow ni -
ków ban ko wo ści in ter ne to wej P -SFUK. Szcze gó ło we in struk cje gło so -
wa nia znaj dą się na kar tach do gło so wa nia. Fir ma nad zo ru ją ca prze bieg
wy bo rów mu si otrzy mać wy peł nio ne kar ty do gło so wa nia do 14-go
maja 2013 r., do go dzi ny 23: 59 cza su wschod nie go USA.

KO MU NI KAT O DO ROCZ NyM
WAL NyM ZE bRA NIU SPRA WOZ DAW CZO -Wy bOR CZyM

I PRO CE DU RACH Wy bOR CZyCH
POL SKO -SŁO WIAŃ SKIEJ FE DE RAL NEJ UNII KRE Dy TO WEJ*

DO CZŁON KÓW POL SKO -SŁO WIAŃ SKIEJ FE DE RAL NEJ UNII KRE DY TO WEJ

Pro si my za po znać się z po niż szy mi in for ma cja mi:

*Tłu ma cze nie na ję zyk pol ski zo sta ło wy ko na ne dla Pań stwa wy go dy i nie jest wią żą ce. Obo wią zu je wer sja w j. an giel skim.
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