
The Polish & Slavic Federal Credit Union’s Annual Meeting will take
place on Sunday, June 20, 2010 at 2:00 p.m. at Polish and Slavic
Center, 176 Java St., Brooklyn, NY. At this meeting, the results of our
annual election will be reported to the membership. Due to the
expiration of the terms of three directors, three seats on the Board of
Directors will become available. The three candidates who receive
the highest number of votes cast will serve three-year terms.

The Nominating Committee filed its nominations for the 2010
Election with Wojciech Mleczko, Secretary of the Board, on March 22,
2010. The Nominating Committee was appointed by Tomasz Bortnik,
Chairman of the Board, and was comprised of Halina Zawadzki
(Chair), Jacek Bakowski, Frederick Czulada, Adam Grochecki and
Frank Milewski. The nominees are as follows (in alphabetical order):

Leon Kokoszka Bogdan Siedlecki
Pawel Pachacz Malina Stadnik-Nealis
Edward Pierwola Halina A. Stepien
Franek Rynkiewicz 

Any member wishing to be added to the list of candidates must
file a petition. A prospective candidate, in addition to being
agreeable to the placing of his or her name on the ballot and
accepting the office, if elected, must be willing to submit to a
background and credit check, and be bondable by the Credit Union’s
insurance carrier. The eligibility requirements for candidates are set
forth in the PSFCU bylaws. 

In addition, all prospective candidates must register with the
PSFCU in order to obtain the original petition forms. Only original
petition forms may be used and copies will not be accepted. Petition
packages can be obtained at PSFCU offices located at 100
McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, 9 Law Drive, Fairfield, NJ, or 4147
North Harlem Ave., Norridge, IL. All questions regarding petitions
may be directed to the Compliance Department at 973.808.3240
ext.6119. The completed petition, along with the required
documentation, must be filed by 7 p.m., May 11, 2010 with the PSFCU

at 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY. The PSFCU bylaws require
that the petition be signed by a minimum of 500 members. If the
record of a petition signatory is incomplete or incorrect, that
member will not be included in the signature count.

A list of all candidates will be posted in the branch offices of
PSFCU by not later than May 16, 2010.

Ballots will be mailed by no later than May 21, 2010 to all members
eligible to vote in the 2010 Election. Each member will only have one
vote, regardless of the number of accounts owned. The 2010 Election
will be conducted by paper ballot with optional electronic voting
available to those PSFCU members who are registered online banking
users. Detailed voting instructions will be enclosed with the ballot.
The deadline to receive the completed ballots by PSFCU’s election
company is 11:59 p.m., EST, on June 15, 2010.

NOTICE OF ANNUAL MEETING
OF THE POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

AND ELECTION PROCEDURES
TO THE MEMBERS OF THE POLISH & SLAVIC FEDERAL CREDIT UNION

Please be advised of the following:



leon kokoSzka
Member since 1998

employment: Project Manager at one of
universities in New York, responsible for
interviewing consultants; contracting services,
negotiating contracts, budgeting and project
management; Project Manager for MEGA
Contracting Inc (1999-2006), responsible for
managing residential and commercial
construction; Project Manager for CAB
Associates where he managed NYCT subway
station renovation (1998-1999).
education: B.S. in Facilities Management,
SUNY Farmingdale; A.A.S in Computer
Engineering, Queensborough Community
College.

pawel pacHacz
Member since 1990

employment: Businessman and co-owner 
of Cracovia General Contractor and Albatross
Travel Agency in Greenpoint as well 
as Polpex and P&P LLC.
education: Master’s Degree in Automatics 
and Informatics at the Academy of Mining 
and Metallurgy, Kraków, Poland.
community involvement: Currently
Chairman of the PSFCU Supervisory Committee;
previously served as a member, Secretary and
Chairman of the same Committee during 
2005-2008; Chairman of Building Committee
and Member of PSFCU Loan Committee 
(1995-1998). Past President of the Pulaski
Association of Business and Professional Men;
Director of Polish American Congress; 
Member of the Supervisory Committee Polish
Friends of Copiague, Long Island; Member 
of SPATA; Member of New York Society 
of The John Paul II and Kościuszko Foundation;
Awarded a Knight Cross of the Order of Merit 
of the Republic of Poland by the President 
of Poland for his contribution to Polonia.

edward pierwola
Member since 1992

employment: For the past 15 years
employed by a worldwide shipping company
in various managerial positions; currently in
the logistics department.
education: Ph.D in Economics
community involvement: Active member
of Polish community for many years;
Treasurer at United Poles of America, 
New Jersey; Director of Pulaski Association 
of Professional and Business Men, New York;
Active member of the Society of Polish
American Travel Agents (SPATA).

Franek rynkiewicz
Member since 2003

employment: Consultant for major
international bank in New York in the area 
of regulatory compliance and Anti Money
Laundering; Vice President at JP Morgan
Chase for many years holding positions of
Intranet Systems Product Manager, Intranet
Security Manager and Online Transaction
System Manager (1985-2005); Application
Systems Programmer for Guardian Life
Insurance (1983-1985).
education: Master of Science in Mathematics,
graduated Summa Cum Laude; Nicholas
Copernicus University, Torun, Poland. 

Bogdan Siedlecki
Member since 2005

employment: Owner and President 
of Siedlecki Construction Co., since 1993;
Construction Project Manager for Latona
Construction Co. (1986-1988); 
Site Supervisor at Stavis Construction 
in Queens, NY (1985-1986)
education: Eli Whitney High School, 
Brooklyn, NY (1985)

Malina Stadnik nealiS
Member since 1980

employment: Consultant for real estate
management companies; Publisher of Polish
Daily News and President of Bicentennial
Publishing Corp. (2008-2009); Estabished the
Mikolaj Kopernik Polish Language
Supplementary School and Kopernik
Educational Society in Mahwah, NJ (1994); 
City Editor at Polish Daily News (1979-1995).
education: Master degree in Polish Literature,
University of Wroclaw; Studied Business and
Real Estate Management at Baruch College
(1979-1980)
community involvement: Past Vice
President and Secretary of New York Division 
of Polish American Congress; Member of Polish
American Institute of Science and Arts,
Kosciuszko Foundation, Jozef Pilsudski Institute
of America, Polish and Slavic Center; 
Kopernik Educational Society. Awarded
by Polish American Congress for serving 

Polish American community.

Halina anna Stepien
Member since 2005

employment: Owner/President of Route 3
Liquor since 1992; Polish language teacher 
at Adam Mickiewicz Polish Language School 
in Passaic, New Jersey (1976-1992)
education: Graduate of Adult Education
Learning Center at Montclaire State University
(1986); Graduate of Stefania Sempolowska
Pedagogic Study in Bialystok, Poland (1976).
community involvement: Member of Polish
American Congress, New Jersey Division; 
Vice President of Polish American Congress,
Passaic Division for 9 years; Associated with
Polish Youth Union for 18 years; One of Directors
of Polish Home/Cracovia Manor in Wallington
for 26 years; Treasurer for Cracovia Manor,
Wallington, NJ; Director of East Coast Children's
Medical Care Foundation; Volunteer for Hope for
Tomorrow Foundation in Buffalo, NY; Active in
Polish American Business Club at Kosciuszko
Foundation.

NOMINEES’ BIOGRAPHy NOTES



Rocz ne Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo -Wy bor cze P -SFUK od bę dzie
się w nie dzie lę, 20-te go czerw ca 2010 r. o go dzi nie 14: 00 w Centrum
Polsko-Słowiańskim, 176 Java St., Brooklyn, NY. 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 22-go marca 2010 roku, Ko mi sja No mi na cyj na prze ka za ła
Woj cie cho wi Mlecz ko, peł nią ce mu funk cję se kre ta rza 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, prze wod ni czą ce go
Ra dy Dy rek to rów P -SFUK. W jej skła dzie zna leź li się: Ha li na Za wadz ki
(Prze wod ni czą ca), Ja cek Ba kow ski, Fre de rick Czu la da, Adam Gro -
chec ki, oraz Frank Mi lew ski. 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):

Le on Ko kosz ka Bog dan Sie dlec ki
Pa weł Pa chacz Ma li na Stad nik -Ne alis
Edward Pier wo la Ha li na A. Stę pień
Franek Ryn kie wicz 

Człon ko wie, któ rzy chcie li by być 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 głów nym od dzia le, 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 wewn. 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, we wto rek, 11-go ma ja r. w głów nym od dzia le
przy 100 McGu in ness Blvd., Bro oklyn, NY. 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 16 ma ja 2010 r. w od dzia łach P -SFUK. 

Kar ty do Gło so wa nia bę dą wy sła ne nie póź niej niż 21-go ma ja 2010
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 be dą do -
łą czo ne do Kart 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 15-go czerw -
ca 2010, 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.



NO Ty BIO GRA FICZ NE
le on ko koSz ka
Czło nek Unii od ro ku 1998

za trud nie nie: Kie row nik Pro jek tów na jed nym
z uni wer sy te tów no wo jor skich, od po wie dzial ny
za roz mo wy kwa li fi ka cyj ne z kon sul tan ta mi, 
za wie ra nie i ne go cja cje kon trak tów; za rzą dza nie
bu dże tem oraz pro jek ta mi. Kie row nik Pro jek tów
w fir mie ME GA Con trac ting Inc (1999-2006), 
od po wie dzial ny za za rzą dza nie bu do wa mi
miesz ka nio wy mi i ko mer cyj ny mi; 
Kie row nik pro jek tów w CAB As so cia tes, 
gdzie za rzą dzał re mon tem no wo jor skiej sta cji
me tra  (1998-1999).
wy kształ ce nie: Ty tuł Ba ka ła rza w za kre sie 
Za rzą dza nia Wy po sa że niem Tech nicz nym 
z SU NY Far ming da le; Uzyskał licencjat Na uk 
Sto so wa nych z dzie dzi ny In ży nie rii 
Kom pu te ro wej z Qu eens bo ro ugh 
Com mu ni ty Col le ge

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, Pol ska.
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.

edward pier wo la
Czło nek Unii od ro ku 1992

za trud nie nie: Od 15 lat zatrudniony 
w międzynarodowej firmie przewozowej 
na rozmaitych stanowiskach, obecnie 
w Dziale Logistycznym.
wy kształ ce nie: Dok tor na uk eko no micz nych 
za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne:
Od wie lu lat ak tyw ny czło nek śro do wi ska 
po lo nij ne go; Skarb nik Zjed no cze nia Po la ków
w Ame ry ce, New Jer sey; Dy rek tor Pu la ski 
As so cia tion of Pro fes sio nal and Bu si ness 
Men w No wym Jor ku; ak tyw ny czło nek 
Sto wa rzy sze nia Pol sko -Ame ry kań skich 
Agen tów Po dró ży (SPA TA).

Franek ryn kie wicz
Czło nek Unii od ro ku 2003

za trud nie nie: Kon sul tant w du żym 
mię dzy na ro do wym ban ku w No wym Jor ku,
spe cja li za cja: prze strze ga nie wy mo gów 
praw nych oraz prze ciw dzia ła nie pra niu 
pie nię dzy. Wie lo let ni wi ce pre zes JP Mor gan
Cha se na sta no wi skach Kie row ni ka 
Pro duk to we go ds. Sys te mów We wnętrz nych
oraz Kie row ni ka Sys te mo we go ds. Trans ak cji
In ter ne to wych (1985-2005); Pro gra mi sta 
Apli ka cji Sys te mo wych w Gu ar dian Li fe 
In su ran ce (1983-1985).
wy kształ ce nie: Ma gi ster ma te ma ty ki 
(sum ma cum lau de) uzy ska ny na Uniwersystecie
Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, Pol ska

Bog dan Sie dlec ki
Czło nek Unii od ro ku 2005

za trud nie nie: Wła ści ciel i Pre zes Sie dlec ki
Con struc tion Co. od 1993-go ro ku; Kie row nik
bu dow la ny w La to na Con struc tion Co. 
(1986-1988), In spek tor Nad zo ru Bu do wy
w Sta vis Con struc tion na Qu een sie, NY 
(1985-1986)
wy kształ ce nie: Szko ła śred nia 
im. Eli Whit ney, Bro oklyn, NY (1985)

Ma li na Stad nik ne aliS
Człon ki ni Unii od ro ku 1980

za trud nie nie: Do rad ca firm za rzą dza ją cych
nie ru cho mo ścia mi; Wy daw ca „No we go Dzien -
ni ka” i Pre zes Bi cen ten nial Pu bli shing Corp.
(2008-2009); Za ło ży ciel ka Pol skiej 
Szko ły Do kształ ca ją cej im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
oraz Kopernik Edu ca tio nal So cie ty w Mah wah,
NJ (1994); Re dak tor Dzia łu Miej skie go 
„No we go Dzien ni ka” (1979-1995).
wy kształ ce nie: Ma gi ster li te ra tu ry pol skiej
Uni wer sy te tu Wro cław skie go; stu dio wa ła 
Za rzą dza nie Dzia łal no ścią Go spo dar czą 
i Nie ru cho mo ścia mi w Ba ruch Col le ge 
(1979-1980)
za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne:
Uprzed ni Pre zes i Se kre tarz no wo jor skie go 
od dzia łu Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej;
człon ki ni Po lish Ame ri can In sti tu te of Scien ce
and Arts, Fun da cji Ko ściusz kow skiej, In sty tu tu
Pił sud skie go, Cen trum Pol sko -Sło wiań skie go
i Kopernik Edu ca tio nal So cie ty. 
Od zna czo na przez Kon gres Po lo nii 
Ame ry kań skiej za za słu gi na rzecz 
Po lo nii ame ry kań skiej. 

Ha li na an na Stę pień
Człon ki ni Unii od ro ku 2005

za trud nie nie: Wła ści ciel ka i Pre zes skle pu
Ro ute 3 Li qu or od ro ku 1992; na uczy ciel ka 
ję zy ka pol skie go w Szko le Ję zy ka Pol skie go
im. Ada ma Mic kie wi cza w Pas sa ic, New Jer sey
(1976-1992)
wy kształ ce nie: Ab sol went ka Cen trum 
Kształ ce nia dla Do ro słych przy Montc la ire Sta te
Uni ver si ty (1986); ab sol went ka Szko ły 
Pe da go gicz nej im. Ste fa nii Sem po łow skiej
w Bia łym sto ku (1976).
za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne:
Człon ki ni Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej, 
Od dział New Jer sey; przez 9 lat Wi ce pre zes 
Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej, Od dział 
w Pas sa ic; od 18 lat współ pra cow nik Związ ku
Mło dzie ży Pol skiej; Dyrektor Domu Polskiego
Cracovia Manor w Wallington, NJ przez 26 lat;
Skarb nik Cra co via Ma nor, Wal ling ton, NJ; 
dyrektor fundacji East Coast Children's Medical
Care Foundation; ochot nik fun da cji Ho pe 
for To mor row w Buf fa lo, NY; ak tyw na człon ki ni
Po lish Ame ri can Bu si ness Club przy Fun da cji 
Ko ściusz kow skiej.


