
Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU odbędzie się
w niedzielę, 22 maja 2016 r. w kościele Świętego Stanisława Kostki przy
109 York Ave, Staten Island, NY 10301. UWAGA: zebranie rozpocznie
się o godzinie 15:00. Podczas zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocz-
nych wyborów. Ponieważ kadencje trzech osób w Radzie Dyrektorów do-
biegają końca, trzy miejsca będą dostępne. W związku z tym, trzech
kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje
trzyletnie.

Nominacje do udziału w Wyborach do Rady Dyrektorów 2016 r.
otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku alfabety-
cznym):

Zbigniew Bruks 
Andrzej Cierkosz
Hubert Cioromski
John Czop
Paweł Maciąg
Krzysztof Matyszczyk
Małgorzata Wądołowski

Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać wypełnione karty
do głosowania do 17 maja 2016 r., do godziny 23:59 czasu wschodnio-
amerykańskiego.

Wybory 2016 odbędą się poprzez karty do głosowania, z możliwością
głosowania drogą elektroniczną. Głosowanie elektroniczne jest dostępne
wyłącznie dla użytkowników bankowości internetowej PSFCU. 

Szczegółowe instrukcje głosowania są zamieszczone poniżej:

GŁOSOWANIE DROGĄ POCZTOWĄ:

 Podpisz Kartę Weryfikacyjną. Twój głos będzie nieważny, jeżeli nie
umieścisz swojego podpisu w wyznaczonym miejscu.

 Zaznacz swój głos na Karcie do Głosowania, stawiając T lub w krat-
kach przy nazwiskach wybranych kandydatów. Nie wpisuj swojego na-
zwiska lub innych danych osobowych na Karcie do Głosowania.

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

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

mieszczonej koperty zwrotnej.
z Wyślij zwrotną kopertę pocztą.

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE:

Zaloguj się na stronę internetową PSFCU pod adresem www.Nasza -
Unia.com. Aby uzyskać dostęp do elektronicznej Karty do Głosowania,
zaloguj się do bankowości internetowej PSFCU (login znajduje się w pra-
wej, górnej części strony głównej).
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Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

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




