
1. The Polish & Slavic Federal Credit Union’s Annual Meeting will
take place on Sunday, June 1st, 2008 at 2:00 p.m., at Polish National
Home, 261 Driggs Ave., Brooklyn, New York. At this meeting, the
results of our annual election will be reported to the membership.

2. The Nominating Committee filed its nominations for the 2008
Election with Malgorzata Wadolowski, Secretary of the PSFCU Board
of Directors on March 1st, 2008. The Nominating Committee was
appointed by Krzysztof Matyszczyk, Chairman of PSFCU, and was
comprised of representatives of the Polish Community from New
York and New Jersey: Dorota Andraka, Frederick Czulada, Rev.
Bogumil Chrusciel, Beata Jakubowski and Romuald Magda. The
nominees, in alphabetical order, are as follows:

Arthur Dolega
Krystyna Myssura
Christopher H. Olechowski
Aleksandra Sobkowicz
Malgorzata Wadolowski
Izabela Wojcicki

3. As required, ballots will be mailed to all members eligible to
vote in this year’s election. Those who are eligible are individual and
business members who, as of April 1st, 2008 had a share account and:

…are individual members at least eighteen years of age.
Additional persons listed on accounts are not eligible to vote, unless
they are also members.

…are sole proprietorship business members. If a sole proprietor
member is also an individual member, he/she is eligible to vote only
once.

…are non-natural person members, i.e. a Corporation, LLC,
Partnership or Association. A non-natural person can vote through an
agent, who is a current signatory on entity’s account. If, for the
purpose of voting, the entity chooses to designate an agent different
from current signatory on the account, separate designation must be
provided to PSFCU in writing. The written designation must include
the agent's name, provide the agent's signature and entity name, and
must be received by PSFCU no later than April 1st, 2008 via fax at
973-808-3217.

Each member will only have one vote, regardless of the number
of accounts owned.

4. Prospective candidates, other than those nominated by the
Nominating Committee, who wish to be added to the ballot, 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 a PSFCU member in good standing, be willing to
submit to a background and credit check, and be bondable by the
Credit Union insurance carrier. Prospective candidates, who wish to
be added by petition, must register with the PSFCU in order to obtain
the original petition forms from the PSFCU. Only original petition
forms may be used and copies will not be accepted. Petition
packages can be obtained directly at 100 McGuinness Blvd.,
Brooklyn, NY, or at 9 Law Drive, Fairfield, NJ. The completed petition,
along with the required documentation, must be filed with the
PSFCU at 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, no later than 7 p.m.,
April 22nd, 2008. The PSFCU Bylaws require that the petition must 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.

5. The PSFCU Elections 2008 will be conducted by paper ballot
with optional electronic voting. The electronic voting will be
available only to those PSFCU Members who are registered Online
Banking Users as of April 1st, 2008. Voting instructions will be
outlined on the ballot.

6. A list of all the candidates will be posted in all branch offices of
PSFCU by Sunday, April 27th, 2008. The ballots will be mailed to all
members eligible to vote no later than Thursday, May 1st, 2008. The
deadline to receive the completed ballots is Tuesday, May 27th, 2008
by 11:59 p.m., EST.

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:



ARthuR DOLEgA

Current Employment: Financial Planner and Principal of
Vision Financial Services since 2004. He is responsible for
developing, implementing and monitoring investment
strategies for private clients.
Previous Employment: Financial Advisor at First Investors
Corporation, where he was responsible for financial planning
with private wealth management firm, portfolio analysis, risk
profile assessment, business development, training and
supervision of newly hired professionals.
Education: Certified Financial Planner attained from
American College, Bryn Mawr, Pennsylvania, Baccalaureate
Degree in Psychology, City University of New York, Brooklyn
College.
Relevant Board Experience: Chairman of the Program
Committee at Financial Planning Association, Long Island
Chapter, active member of Juniper Valley Civic Association.
Member of Kosciuszko Foundation. PSFCU Member since 2004.

KRyStyNA MySSuRA

Current Employment: Immigrant Community Liaison with
the Immigrant Community Liaison Unit, New York State
Bureau of Refugee and Immigrant Assistance. This office assists
immigrants by providing them with information on state and
immigration programs.
Prior Employment: Manager, Human Resources and
Administration, Gdynia America Line, Inc. Managed staff of
over 100 employees in accordance with federal and state laws,
which included petitioning for international employment
visas, negotiating contracts and control of administrative
expenditures for the company and its East Coast network.
Education: Essex Community College/Rutgers University-
Business Administration.
Relevant Board Experience: Member of the PSFCU Board
of Directors for the past 5 years. Founding Member of American
Polish Council of New York State. Member of General Pulaski
Parade Committee and Smolenski Democratic Club. PSFCU
Member since 1999.

ChRIStOPhER h. OLEChOWSKI

Current Employment: Executive Director of PSC Community
Services Inc., Brooklyn, New York. Has increased home
attendant client base and operating budget.
Previous Employment: Executive Director of POMOC from
1989-1992; Director of Refugee Assistance Program at Polish
and Slavic Center, 1981-1988.
Education: BA in English Literature, Long Island University,
NY; MA Comparative Literature, NYU, Master of Philosophy,
New York University; Master of Public Administration – School
of International and Public Affairs, Columbia University.
Relevant Board Experience: Member of PSFCU since 1981.
Served on PSFCU Nominating Committee; Member-at-Large,
Executive Committee of Community Board #1, Board member
of Greenpoint/Williamsburg Association for Parks and
Planning; Board member of North Brooklyn Development
Corporation; Active member of the Polish Institute of Arts and
Science, Pilsudski Institute and Kosciuszko Foundation.

ALEKSANDRA SOBKOWICZ

Current Employment: Patient Representative at Woodhull
Medical Center, Brooklyn, New York. Her responsibilities
include investigating patient complaints, mediation between
patients and medical staff, educating patients about their
rights and responsibilities, monitoring patient satisfaction and
providing interpreting services.
Previous Employment: Previously employed as Assistant to
Executive Director at Polish and Slavic Center, where she was
responsible for maintaining an administrative office,
coordinated ESL courses, assisted in supervision of Center’s
Programs, assisted in marketing and public relations and
events coordination. During 2005-2007 employed as a teacher
at The Royal English School, Brooklyn, NY.
Education: MA in English Language Studies, Opole University,
Poland.
PSFCU Member since 2004.

MALgORZAtA WADOLOWSKI

Employment: Previous eighteen years’ experience with
Polish Slavic Federal Credit Union operations and financial
services in multiple positions as Executive Assistant, Training
and Development Specialist and Supervisor of Wire Transfer
Department. Possessed extensive knowledge of Credit Union
policies and procedures, as well as an understanding of
member and employee needs.
Education: Bachelors in Business Psychology, Queens
College, graduated with Honors Cum Laude. Associate of
Science in Business Administration majoring in Accounting
and Finance, Queensborough College. Completed CUNA
Educational Achievement, Training and Development
Institute and American Management Association. Currently
enrolled in Human Resources Management program at
Baruch College, New York.
Relevant Board Experience: Elected PSFCU Director in 2005
and Secretary of the board for the past 3 consecutive years.
PSFCU Member since 1987.

IZABELA WOjCICKI

Current Employment: Owner of family-started and operated
business Kabanos Polish Deli Inc. since 2004. Responsible for
finances, bookkeeping, personnel management and marketing.
Previous Employment: Owner of Your Agency, serving non-
English speaking Polish customers; Serology Laboratory
Technician at Aventis Pasteur; freelance writer for Nowy
Dziennik.
Education: MBA in Finance and Accounting, Regis
University, BA in Biology, Merrimack College; Post-graduate
certificate in teaching Polish as Second Language, UMCS,
Lublin, Poland (2008).
Relevant Board Experience: Active member of Polish
Friends of Copiague. PSFCU Member since 2004.

NOMINEES’ bIOGRAPHy NOTES



1. Doroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze P-SFUK
odbędzie się w niedzielę, 1-go czerwca 2008 r. o godzinie 14: 00 w Pol-
skim Domu Narodowym przy 261 Driggs Ave., Brooklyn, New York.
Podczas tego zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów.

2. Dnia 1-go marca 2008 roku, Komisja Nominacyjna przekazała
Małgorzacie Wądołowskiej, pełniącej funkcje sekretarza Rady Dyrek-
torów P-SFUK, nominacje do udziału w wyborach. Komisja Nomina-
cyjna została mianowana przez Krzysztofa Matyszczyka, przewodni-
czącego Rady Dyrektorów P-SFUK. W jej składzie znaleźli się przedsta-
wiciele polskiego środowiska ze stanów New York i New Jersey: Do-
rota Andraka, Frederick Czulada, ks. Bogumil Chruściel, Beata Jaku-
bowski i Romuald Magda. Nominacje otrzymali następujący kandy-
daci (wymienieni w porządku alfabetycznym):

Arthur Dolega
Krystyna Myssura
Christopher H. Olechowski
Aleksandra Sobkowicz
Małgorzata Wądołowski
Izabela Wojcicki

3. Zgodnie z wymaganiami, karty do głosowania zostaną wysłane
pocztą do wszystkich członków uprawnionych do głosowania w te-
gorocznych wyborach. Uprawnieni do głosowania są członkowie,
którzy na dzień 1-go kwietnia 2008 r. będą właścicielami konta
oszczędnościowego, i którzy spełniają poniższe kwalifikacje:

…są indywidualnymi członkami, którzy ukończyli 18 lat. Dodat-
kowe osoby będące na koncie nie mogą głosować, chyba, że posia-
dają one własne konta.

…są członkami biznesowymi typu Sole Proprietorship. Jeżeli wła-
ściciel Sole Proprietorship posiada również konto indywidualne,
przysługuje mu tylko jeden głos.

…są członkami biznesowymi zarejestrowanymi jako Corpora-
tion, LLC, Partnership lub Association. Biznesy tak zarejestrowane
mogą głosować poprzez pełnomocnika, którego podpis znajduje się
w kartotece konta. W wypadku, gdy w/w biznes pragnie upoważnić
pełnomocnika innego niż ten, który znajduje się w kartotece, ko-
nieczne jest oddzielne upoważnienie w formie pisemnej. Upoważnie-
nie musi zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, jego podpis i nazwę
biznesu oraz musi być dostarczone do PSFUK do dnia 1-go kwiet-
nia 2008 poprzez fax: 973-808-3217.

Każdy z członków upoważniony jest do jednego głosu, bez
względu na liczbę posiadanych kont.

4. Kandydaci, którzy nie zostali nominowani przez Komisję Nomi-
nacyjną, a chcieliby kandydować w wyborach, muszą złożyć petycję.
Potencjalny kandydat na stanowisko dyrektora P-SFUK musi wyrazić
zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na karcie do gło-
sowania oraz, w razie wyboru, przyjąć powierzoną mu funkcję. Po-
nadto kandydat musi być pełnoprawnym członkiem P-SFUK, wyrazić
zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz
kwalifikować się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubez-
pieczeniowej Unii Kredytowej. W celu uzyskania petycji, potencjalni
kandydaci muszą zostać zarejestrowani w P-SFUK. Tylko oryginalne,
otrzymane z P-SFUK petycje są ważne – kopie nie będą akceptowane.
Zestawy petycji będą dostępne w oddziale P-SFUK przy 100 McGuin-
ness Blvd., Brooklyn, NY i w Centrum Operacyjnym przy 9 Law Drive,
w Fairfield, NJ. Kompletne petycje wraz z innymi, wymaganymi doku-
mentami muszą zostać dostarczone do P-SFUK nie później niż
do godz. 19: 00, we wtorek, 22-go kwietnia 2008 r. w głównej siedzi-
bie przy 100 Mc. Guinness Blvd., Brooklyn, NY. Statut PSFUK wymaga,
aby petycja była podpisana przez minimum 500 członków. Jeżeli zo-
stanie stwierdzone, że informacja wymagana od podpisującego pe-
tycję jest niepełna lub nieprawidłowa, podpis danej osoby zostanie
unieważniony.

5. Wybory 2008 r. będą przeprowadzone poprzez rozesłanie Kart
do Głosowania, z możliwością głosowania drogą elektroniczną. Gło-
sowanie elektroniczne będzie dostępne wyłącznie dla tych członków,
którzy są zarejestrowanymi użytkownikami bankowości Internetowej
PSFUK w dniu 1-go kwietnia 2008 r. Szczegółowe instrukcje głosowa-
nia znajdą się na Kartach do Głosowania.

6. Lista wszystkich kandydatów startujących w wyborach zosta-
nie wywieszona do dnia 27-go kwietnia 2008 w oddziałach P-SFUK.
Karty do głosowania będą wysłane nie później niż w czwartek 1-go
maja 2008 r. Firma nadzorująca przebieg wyborów musi otrzymać
wypełnione karty do głosowania do wtorku 27-go maja 2008 r.,
do godziny 23: 59 czasu wschodniego.

KOMUNIKAT O DOROCZNyM
WALNyM ZEbRANIU SPRAWOZDAWCZO-WybORCZyM

I PROCEDURACH WybORCZyCH
POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDyTOWEJ*

DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

*Tłumaczenie na język polski zostało wykonane dla Państwa wygody i nie jest wiążące. Obowiązuje wersja w j. angielskim.



NOTy bIOGRAFICZNE
ARthuR DOLEgA

Zatrudnienie: Konsultant finansowy oraz dyrektor firmy Vi-
sion Financial Services powstałej w 2004 r. Odpowiada
za opracowywanie, wdrażanie oraz nadzór strategii inwesty-
cyjnych Klientów firmy.
Poprzednie Zatrudnienie: Doradca finansowy w firmie First
Investors Corporation, do jego obowiązków należały komplek-
sowe usługi planowania finansowego, analizy pakietów inwe-
stycyjnych, szacowanie ryzyka finansowego, plany rozwojowe
oraz szkolenie i nadzór młodych pracowników firmy.
Wykształcenie: Posiada certyfikat Certified Financial Plan-
ner (American College, Bryn Mawr, Pennsylvania), oraz sto-
pień BA w Psychologii (CUNY, Brooklyn College).
Doświadczenie w Radach Dyrektorów: Przewodniczący
Komitetu Programowego organizacji Financial Planning As-
sociation okręgu Long Island, aktywny członek Juniper Valley
Civic Organization. Członek Fundacji Kościuszkowskiej. Czło-
nek PSFUK od 2004 r.

KRyStyNA MySSuRA

Zatrudnienie: Współpracownik stanowego biura Immi-
grant Community Liaison Unit działającego przy New York
State Bureau of Refugee and Immigrant Assistance. Biuro
zajmuje się propagowaniem programów stanowych i imigra-
cyjnych wśród imigrantów.
Poprzednie Zatrudnienie: Menadżer działu personalnego
i Administracji Gdynia America Line Inc. Nadzorowała grupę
pracowniczą ponad 100 osób, zgodnie z prawami federalnymi
i stanowymi, łącznie ze składaniem wniosków o wizy pracowni-
cze, negocjacje kontraktów, oraz kontrole wydatków firmy oraz
jej przedstawicielstw na terenie wschodniego wybrzeża.
Wyksztalcenie: Essex Community College/Rutgers Univer-
sity-Business Administration
Doświadczenie w Radach Dyrektorów: Członek Rady Dy-
rektorów PSFUK od ponad 5-ciu lat. Członek-założyciel organi-
zacji American Polish Council na terenie Nowego Jorku. Czło-
nek Komitetu Parady Pułaskiego oraz klubu demokratycznego
– Smolenski Democratic Club. Członek PSFUK od 1999 roku.

ChRIStOPhER h. OLEChOWSKI

Zatrudnienie: Dyrektor Wykonawczy PSC Community Servi-
ces na Brooklynie. Pod jego dyrekcją, ośrodek powiększył bazę
osób którym udostępniona jest opieka. Wzrósł również budżet
operacyjny ośrodka.
Poprzednie Zatrudnienie: Dyrektor Wykonawczy ośrodka
POMOC w latach 1989-1992; w latach 1981-1988 dyrektor pro-
gramu Refugee Assitance przy Centrum Polsko-Słowiańskim.
Wykształcenie: Stopień BA z Literatury Anglojęzycznej
(Long Island University), stopień MA Literatury Porównawczej
(Uniwersytet Nowojorski – NYU), stopień magistra Filozofii
(NYU); stopień magistra Administracji Publicznej (Columbia
University).
Doświadczenie w Radach Dyrektorów: Członek PSFUK
od 1981 r. Zasiadał w Komisji Nominacyjnej PSFUK; niezależny
członek komitetu wykonawczego Community Board #1, czło-
nek rady organizacji Greenpoint/Williamsburg Association for
Parks and Planning; członek rady North Brooklyn Development
Corporation, członek Polish Institute of Arts and Science, Insty-
tutu Piłsudskiego oraz Fundacji Kościuszkowskiej.

ALEKSANDRA SOBKOWICZ

Zatrudnienie: Obecnie zatrudniona na stanowisku rzeczni-
ka pacjentów szpitala Woodhull Medical Center na Brookly-
nie. Do jej obowiązków należy badanie skarg składanych
przez pacjentów szpitala, mediacje pomiędzy pacjentami
i pracownikami medycznymi szpitala, edukacja pacjentów
dotycząca ich praw i obowiązków, monitorowanie poziomu
satysfakcji pacjentów oraz usługi tłumaczenia.
Poprzednie Zatrudnienie: Poprzednio zatrudniona na sta-
nowisku asystenta dyrektora wykonawczego Centrum Pol-
sko-Słowiańskiego; prowadziła biuro administracyjne, koor-
dynowała kursy ESL, asystowała przy realizacji Programów
Centrum, w marketingu, public relations oraz w koordynacji
imprez. W latach 2005-2007 zatrudniona na stanowisku na-
uczyciela w The Royal English School, Brooklyn, NY.
Wykształcenie: Posiada stopień magistra Filologii Angiel-
skiej (Uniwersyt Opolski). Członek PSFUK od 2004 r.

MAłgORZAtA WąDOłOWSKI

Zatrudnienie: Zdobyła 18-to letnie doświadczenie w dziedzi-
nie finansów i zarządzania operacyjnego w Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej pracując na wielu stanowiskach
min: asystentki dyrektora wykonawczego, specjalisty d/s Edu-
kacji i Kształcenia Zawodowego i kierownika działu transferów
pieniężnych, gdzie posiadła rozległą wiedzę na temat procedur
i przepisów PSFUK, jak również zrozumienie potrzeb i oczekiwań
członków i pracowników.
Wykształcenie: Posiada stopień bakałarza (BA) z Psychologii
Biznesu (Queens College); stopień Associate of Science w zakre-
sie zarządzania biznesu, ze specjalizacją w księgowości i finan-
sach (Queensborough College); dyplom ukończenia programu
profesjonalnego zarządzania, szkolnictwa i edukacji (CUNA
Educational Achievement oraz American Management Asso-
ciation). Obecnie studiuje Zarządzanie Personelem (Baruch Col-
lege, New York).
Doświadczenie w Radach Dyrektorów: Członek Rady Dy-
rektorów PSFUK od 2005 r.; od trzech lat pełni funkcję Sekreta-
rza Rady Dyrektorów PSFUK. Jest członkiem PSFUK od 1987 r.

IZABELA WOjCICKI

Zatrudnienie: Właściecielka rodzinnego biznesu założone-
go w 2004 r. – Kabanos Polish Deli Inc. Do jej obowiazków
należą sprawy finansowe firmy, księgowość, zarządzanie
personelem oraz marketing.
Poprzednie zatrudnienie: Właścicielka firmy Your Agency
świadczącej usługi klientom polskojęzycznym; technik Labo-
ratorium Serologicznego w firmie Aventis Pasteur; dorywczo
wspołpracownik/autor tekstów dla Nowego Dziennika.
Wykształcenie: Posiada stopień MBA w dziedzinie Finasów
i Księgowości (Regis University), stopień magistra Biologii
(Merrimack College), podyplomowy certyfikat nauczania ję-
zyka polskiego (UMCS w Lublinie – 2008 r.)
Doświadczenie w Radach Dyrektorów: Członek Polish
Friends of Copiague. Członek PSFUK od 2004 r.


