
Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

Rocz ne Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo -Wy bor cze P -SFUK od bę dzie
się w nie dzie lę, 17-go ma ja 2015 r. o go dzi nie 14:00 w w Pol skiej Fun da -
cji Kul tu ral nej, 177 Broad way, Clark, NJ 07066. 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 czte rech
osób w Ra dzie Dy rek to rów do bie ga ją koń ca, czte ry miej sca bę dą do -
stęp ne. W związ ku z tym, czte rech 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. 

Nominacje do udziału w Wyborach do Rady Dyrektorów 2015 r. 
otrzymali następujący kandydaci (wymienieni w porządku
alfabetycznym):

ELŻBIETA BAUMGARTNER
ZBIGNIEW BRUKS
ANDRZEJ CIERKOSZ
MAŁGORZATA CZAJKOWSKA
JOHN CZOP
TOMASZ DEPTUŁA
GRZEGORZ GUZIŃSKI
BOŻENA KAJEWSKA-PIELARZ
BEATA KLAR-JAKUBOWSKI
PAWEŁ MACIĄG
MICHAEL MAJCHERCZYK
IWONA PODOLAK
KAJA SAWCZUK
RADOSLAW SMOLINSKI
ROBERT TRUSZKOWSKI

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 12 ma ja 2015 r., do go dzi ny 23:59 cza su wschod nio -
ame ry kań skie go.

Wy bo ry 2015 bę dą prze pro wa dzo ne dro gą pocz to wą po przez kar ty
do gło so wa nia oraz me to dą elek tro nicz ną. Gło so wa nie elek tro nicz ne jest
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 są za miesz czo ne po ni żej.

GŁOSOWANIE DROGĄ POCZTOWĄ:

Pod pisz Kar tę We ry fi ka cyj ną. Twój głos bę dzie nie waż ny, je że li nie
umie ścisz swo je go pod pi su w wy zna czo nym miej scu.
Za znacz swój głos na Kar cie do Gło so wa nia, sta wia jąc T lub R
w krat kach przy na zwi skach wy bra nych kan dy da tów. Nie wpi suj
swo je go na zwi ska lub in nych da nych oso bo wych na Kar cie
do Gło so wa nia.
Od dziel Kar tę We ry fi ka cyj ną od Kar ty do Gło so wa nia.
Złóż Kar tę do Gło so wa nia w po ło wie i za klej przy po mo cy ta śmy
lub kle ju. Nie zszy waj.
Włóż Kar tę We ry fi ka cyj ną oraz za kle jo ną Kar tę do Gło so wa nia
do za miesz czo nej ko per ty zwrot nej.
Wy ślij zwrot ną ko per tę pocz tą.

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE:

Za lo guj się na stro nę in ter ne to wą P -SFUK pod ad re sem
www.NaszaUnia.com. Aby uzy skać do stęp do elek tro nicz nej Kar ty
do Gło so wa nia, za lo guj się do ban ko wo ści in ter ne to wej P -SFUK (lo gin
znaj du je się w le wej, gór nej czę ści stro ny głów nej).
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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

* 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.




