
Rocz ne Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo -Wy bor cze P -SFUK od bę dzie
się w nie dzie lę, 16-go paź dzier ni ka 2011 r. o go dzi nie 14: 00 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. 

Dnia 18-go lip ca 2011 ro ku, Ko mi sja No mi na cyj na prze ka za ła
Ada mo wi Gro chec kie mu, peł nią ce mu 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 To ma sza Bort ni ka, Przewodniczącego
Ra dy Dy rek to rów P -SFUK. W jej skła dzie zna leź li się: Da riusz Czoch
(Prze wod ni czą cy), Jo lan ta Cho lon, Sla wo mir Nie myn ski, Edward Pier -
wo la i Ma rze na Woj czu la nis. 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
Mał go rza ta Gradz ki
Ire na Mar chaj
Woj ciech T. Mlecz ko
Pa weł Pa chacz

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 pią tek, 2-go wrze śnia 2011 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 11-go wrze śnia 2011 r. w od dzia łach P -SFUK. 

Kar ty do gło so wa nia bę dą wy sła ne nie póź niej niż 16-go wrze -
śnia 2011 r. 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 11-go paź -
dzier ni ka 2011, 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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NO Ty bIO GRA FICZ NE

john czoP
Członek Unii od roku 2008

zatrudnienie: Dziennikarz niezależny pracujący dla gazet Post
Eagle oraz News of Polonia; działacz polityczny od roku 1997. 
Wykształcenie: Magister historii (1976), Uniwersytet Columbia. 
zaangażowanie w sprawy społeczne: Laureat nagrody
Wybitny Obywatel Roku 2010 ufundowanej przez wydział stanu
New Jersey Kongresu Polonii Amerykańskiej; członek Kongresu
Polonii Amerykańskiej, Fundacji Kościuszkowskiej oraz Instytutu
Józefa Piłsudskiego w Ameryce; służył w Komisji Wizerunkowej
Polish American Heritage League, organizatora Festiwalu
Dziedzictwa Polskiego w Holmdel, NJ.

MałgorzaTa gradzki
Członkini Unii od roku 1986

zatrudnienie: Koordynator usług prawnych dla katolickich
organizacji charytatywnych diecezji Rockville Centre od roku 1997;
posiada akredytację Imigracyjnej Rady Apelacyjnej; uprzedni
koordynator kształcenia dla dorosłych w Farmingdale High School,
nauczycielka polskich kursów lingwistycznych na Uniwersytecie
Hofstra i C.W. Post, LI.
Wykształcenie: Magister ekonomii, Wrocław; Catholic Legal
Immigration Network, Inc., Prawo Imigracyjne, Washington, DC.
zaangażowanie w sprawy społeczne: Obecna Dyrektor
Komitetu w Kongresie Polonii Amerykańskiej, wydział Long
Island; była Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej wydziału
południowego stanu Nowy Jork (2008 - 2010); od roku 2000
członkini Amerykańsko-Polskiej Rady Long Island; Dyrektor
Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Władysława w Hempstead
od roku 2000; koordynator egzaminu Polish Regents z ramienia
Komisji Edukacyjnej Kongresu Polonii Amerykańskiej od roku
1995; Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
na okręg Long Island (2000 – 2005); Dyrektor Polskiego Klubu
Narodowego w Hempstead (2005 – 2008).

irena Marchaj
Członkini Unii od roku 1996

zatrudnienie: Była Wiceprezes i doradca finansowy 
w Morgan Stanley, specjalizująca się w planowaniu emerytalnym
dla właścicieli małych przedsiębiorstw oraz emerytowanych
profesjonalistów; doradca finansowy w ITM Financial Services –
Investcorp, Inc., odpowiedzialna za doradztwo finansowe,
planowanie inwestycyjne oraz zarządzanie inwestycjami;
licencjonowany biegły księgowy w Coopers & Lybrand –
specjalizowała się w prowadzeniu kontroli banków i instytucji
finansowych.
Wykształcenie: Tytuł Bakałarza w zakresie księgowości, 
Long Island University. Licencjonowany biegły księgowy 
w stanie Nowy Jork.  
zaangażowanie w sprawy społeczne: Obecna Dyrektor i
Skarbnik w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej;
Skarbnik w klubie John Smolenski Memorial Club, założonym
przez polskich imigrantów w 1921 r., zainicjowała akcję grupy
polskich przedsiębiorców i przyczyniła się do uratowania
zdewastowanego budynku i spłacenia długów; budynek ten 
stał się siedzibą gazety „Kurier Plus” oraz centrum działalności
kulturalnej na Greenpoincie.

Wojciech T. Mleczko
Członek Unii od roku 1993

zatrudnienie: Dyrektor programu Klub Seniora “Krakus”
założonego na podstawie umowy z Departamentem ds. Osób
Starszych miasta Nowy Jork; długoletni redaktor Nowego
Dziennika (1990-2004); były główny redaktor pism „Centrum”
wydawanego przez Centrum Polsko-Słowiańskie oraz „Procent”
wydawanego przez P-SFUK.
Wykształcenie: Magister socjologii, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków; licencjonowany doradca podatkowy.
zaangażowanie w sprawy społeczne: Dyrektor Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej od roku 2006; 
obecny Drugi Zastępca Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów,
pełnił obowiązki Sekretarza Rady w roku 2010; Założyciel i Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Krakowa, członek Komisji Wyborczej 
P-SFUK w roku 2002; organizator rozmaitych wydarzeń
kulturalno-artystycznych w rejonie miasta Nowy Jork.

Pa Weł Pa chacz
Czło nek Unii od ro ku 1990

za trud nie nie: Biz nes men i współ wła ści ciel Cra co via Ge ne ral
Con trac tor oraz agen cji po dró ży Al ba tross na Gre en po in cie, jak
rów nież Po lpex i P&P LLC.
Wy kształ ce nie: Ma gi ster au to ma ty ki i in for ma ty ki Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej, Kra ków.
za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Obec nie Prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Nad zor czej P -SFUK; uprzed nio spra wo wał funk cję 
Se kre ta rza i Pre ze sa tej Ko mi sji w latach 2005-2008; Pre zes 
Ko mi sji Bu dow la nej oraz czło nek Ko mi sji Po życz ko wej P -SFUK
(1995-1998). Uprzed ni Pre zes Pu la ski As so cia tion of Bu si ness 
and Pro fes sio nal Men; Dy rek tor Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej;
Czło nek Ko mi sji Nad zor czej To wa rzy stwa Przy ja ciół Copiague 
(Po lish Friends of Co pia gue), Long Is land; czło nek SPA TA; 
czło nek New York So cie ty of The John Paul II oraz Fun da cji 
Ko ściusz kow skiej; na gro dzo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru 
Za słu gi Rze czy po spo li tej Pol skiej, nada nym przez Pre zy den ta 
Rze czy po spo li tej za za słu gi na rzecz Po lo nii.
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