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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Wrzesień jest miesią cem kończącym rok
fiskalny Naszej Unii.
Szczegółowe dane
podsumowujące rok
fiskalny 2015 będą
zaprezentowane Państwu w formie raportu podczas dorocznego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków PSFCU. Oto kilka najważniejszych wyników finansowych za minione
12 miesięcy (dane nie są jeszcze potwierdzone przez niezależnych audytorów). W
okresie od 1 października 2014 r. do 30
września 2015 r. aktywa PSFCU wzrosły
o 63,2 miliona dolarów, czyli 3,99%. Nasze
portoflio pożyczkowe w tym samym okresie
wzrosło o 45,7 milliona dolarów, czyli
5,23%. W tym samym czasie powierzone
nam depozyty powiększyły się o kwotę
61,5 miliona dolarów, czyli 4,42%.
Najbardziej cieszy nas wzrost w roku
fiskalnym 2015 liczby Członków Naszej
Unii, która to powiększyła się o 3 605
osób, czyli 4,44%. Na dzień dzisiejszy
nasze grono liczy około 84,5 tysiąca osób.
Dochód netto Naszej Unii za rok fiskalny
2015 wyniósł 5,7 miliona dolarów, jakkolwiek jeżeli dodamy 3,3 milliona dolarów
przekazane Naszym Członkom w formie
Wypłaty Lojalnościowej w lutym 2015 r.
to dochód ten przekroczyłby sumę 9
milionów dolarów. Już na podstawie tych
liczb możecie Państwo zauważyć, że był
to kolejny rok stabilnego i znaczącego
rozwoju naszej instytucji.
Do osiągnięć finansowych należałoby

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 września 2015 r.

Aktywa

$1,647,154,318
Udzielone kredyty

$920,390,542
Wartość netto

$158,556,000
Liczba Członków

84,755

dodać wiele strategicznych, jak również
ważnych dla naszego środowiska inicjatyw,
które były realizowane przez Naszą Unię
w tym okresie. Zaliczyłbym do nich przede
wszystkim otwarcie oddziału w Schaum burgu, IL, wspomnianą Wypłatę Lojalnościową dla Naszych Członków, jak również
udostępnienie siedziby dla Instytutu Piłsudskiego w naszym budynku na Greenpoint
Avenue.
Zbliżając się do okresu świątecznego,
pragnę zachęcić Państwa do wzięcia udziału
w drugiej już edycji organizowanej wspólnie
z Fundacją Uśmiechu Dziecka akcji zbiórki
pieniędzy dla najbardziej potrzebujących
dzieci. W tym roku, w ramach akcji „Świąteczny Uśmiech Dziecka” zachęcamy
Państwa do przekazania dowolnej kwoty

na Stacjonarne Hospicjum dla dzieci
„Gajusz” w Łodzi, Hospicjum Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki w Wilnie lub
o dokonanie wpłaty na potrzebujące polskie
dzieci w Stanach Zjednoczonych. Jak pamiętamy, w poprzednim roku akcja ta była
olbrzy mim sukcesem – przekazaliśmy
wówczas ponad 150 tysięcy dolarów! Jestem
przekonany, że sukces ten uda nam się
powtórzyć również w tym roku.
Życzę Państwu udanego i spędzonego w
gronie Rodziny i Przyjaciół nadchodzącego
Święta Dziękczynienia.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

PSFCU podczas 78. Parady Pułaskiego na Manhattanie

Nasza Unia na Paradzie Pułaskiego
Jak co roku, wolontariusze i pracownicy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredyto wej oraz ich rodziny i przyjaciele maszerowali
w nowojorskiej Paradzie Pułaskiego.
Zgodnie z tradycją w pierwszą niedzielę
października licząca około stu osób grupa
pracowników i wolontariuszy PSFCU przeszła nowojorską Piątą Aleją. W słoneczny
dzień, Nasza Unia jako główny sponsor
Parady Pułaskiego zaprezentowała się jako
jedna z pierwszych instytucji, idąc w czo łówce kilkugodzinnego pochodu.
Honorowym marszałkiem Parady był
Członek Zarządu NCUA - Krajowej Administracji Unii Kredytowych (NCUA) J. Mark
McWatters, który przeszedł jej trasę aż
dwukrotnie: najpierw maszerował na czele

Parady wraz z dyrektorem wykonawczym
PSFCU Bogdanem Chmielewskim oraz
przewodniczącym Rady Dyrektorów Krzysztofem Matyszczykiem a drugi raz w
towarzystwie prawie setki pracowników i
wolontariuszy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. "Jakiś czas temu byłem
w Nowym Jorku i natrafiłem na paradę
pełną ludzi w biało-czerwonych barwach.
To było cudowne, więc się zatrzymałem i
obejrzałem paradę do końca. Piętnaście lat
później mam okazję maszerować Piątą Aleją
jako honorowy marszałek” - powiedział
McWatters, który reprezentuje instytucję
nadzorującą ponad 6 tys. unii kredytowych
w Stanach Zjednoczonych. „Obecność pana
...dokończenie na stronie 2
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PSFCU na Paradzie...
... dokończenie ze strony 1

McWattersa jest wyrazem uznania dla tego,
co PSFCU robi dla społeczności lokalnej powiedział Bogdan Chmielewski.
Na czele parady Wielkiemu Marszałkowi
Arturowi Dybanowskiemu, oprócz przedstawiciela PSFCU, towarzyszyli honorowi marszałkowie: ks. kardynał Stanisław Dziwisz
i J. Mark McWatters, a także zaprzyjaźnieni
z Polonią politycy: nowojorski senator Chuck
Schumer, kongresmenka Carolyn Maloney
i poseł stanowy z Nowego Jorku Joseph
Lentol. "Takie spotkania i wydarzenia są
potrzebne Polakom. Parada Pułaskiego łączy
ludzi" – powiedział ks. kardynał Dziwisz.
W tym roku przedstawiciele PSFCU wzięli
też udział w Paradzie Pułaskiego, która
przeszła Banjamin Franklin Parkway w
Filadelfii. Ulicami miasta przemaszerowali
pracownicy oddziału w Trenton, a towarzyszył im oddział mobilny (Mobile Branch).

Pracownicy Naszej Unii maszerują na Piątej Alei na Manhattanie

Dziesięciolecie oddziału przy McGuinness Blvd.
Pierwszego października Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa świętowała
dziesięciolecie oddziału przy 100 McGuinness
Boulevard na nowojorskim Greenpoincie.
Była to także okazja do inauguracji Miesiąca
Dziedzictwa Narodowego.
"Powinniśmy być dumni z tego co Polska
i Polacy wnieśli w kulturę, w gospodarkę
i w rozwój nie tylko ekonomiczny, ale także
w niepodległość Stanów Zjednoczonych –
podkreślił Bogdan Chmielewski, dyrektor
wykonawczy PSFCU. – Mam tutaj na myśli
nie tylko generałów: Tadeusza Kościuszkę
i Kazimierza Pułaskiego, ale także nas
wszystkich, mieszkańców Greenpointu,
Wallington w New Jersey czy tzw. Jackowa
w Chicago, którzy na co dzień ciężko pracują,
wkładają dużo wysiłku w edukację swoich
dzieci, a także dbają o swoje domy. To
wszystko składa się na polskie dziedzictwo
w Stanach Zjednoczonych, z którego powinniśmy być dumni oraz je pielęgnować".
Na uroczystość przybyło liczne grono
przedstawicieli Polonii i społeczności Greenpointu. Byli między innymi weterani w tym
Antoni Chrościelewski, uczestnik bitwy pod
Monte Cassino i komendant okręgu 2 SWAP,
harcerze i polscy biznesmeni z Greenpointu.
Specjalnym gościem był Giuseppe Golini
Petrarcone, burmistrz włoskiego miasta
Cassino. "Dziękuję za to, co dla nas zrobiliście,
nie tylko dla miasta Cassino, ale dla całej Italii,
ponieważ to Polacy wyzwolili to miasto i
przyczynili się do wyzwolenia Włoch.
Jesteśmy wam dozgonnie wdzięczni" –
powiedział burmistrz Cassino. Gratulując
2

osiągnięć Naszej Unii, przekazał na ręce
Bogdana Chmielewskiego specjalny, pamiątkowy medal, wydany z okazji 70. rocznicy
wyzwolenia Monte Cassino.
Zespół Polish American Folk Dance
Company zaprezentował kilka polskich
tańców, porywając do tańca kierownictwo
Naszej Unii oraz burmistrza Cassino z małżonką, a wcześniej utwory polskiej muzyki
klasycznej (Chopina, Moniuszki, Paderewskiego i Wieniawskiego) zagrało trio Slavic
Arts Ensemble. Przedstawiciele Naszej Unii
wręczyli symboliczny czek dla organi-

zatorów dorocznego biegu ulicami Greenpointu "Get To The Point 5K", który w tym
roku odbył się 11 października. Na koniec
uroczystości, kierownik oddziału McGuinness Anna Branas przekroiła jubileuszowy
tort i rozległo się tradycyjne “sto lat”.
Oddział przy 100 McGuinness Boulevard
został otwarty w 2005 r. w budynku, w
którym mieści się również główna siedziba
PSFCU. Przez ten czas placówka pozyskała
5 780 Członków, którzy powierzyli depozyty
w wysokości prawie 138 milionów dolarów
oraz wzięli kredyty na 269 mln dolarów.
Łącznie oddział McGuinness obsługuje
6,5 tys. Członków Naszej Unii.

Pracownice oddziału McGuinness podczas uroczystości dziesięciolecia oddziału

NASZA_UNIA_newsletter_November_2015_PL_PL 10/30/2015 12:15 PM Page 3

Nasza Unia | Listopad 2015 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.Na szaU nia.com

Nowa, ulepszona strona internetowa PSFCU
Nasza Unia ma nową witrynę. 16 paź dziernika br. uruchomiliśmy nową wersję naszej
strony internetowej. Poniżej podajemy kilka
podstawowych zalet nowej strony PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej:
Responsive design - zapewnia jednolity,
nowoczesny wygląd i funkcjonalność na
wszystkich rodzajach urządzeń, niezależnie
od tego, czy używasz komputera, tabletu
czy telefonu komórkowego.
Szybsze wyszukiwanie oddziałów i bankomatów - możesz łatwiej i szybciej wyszu kać
lokalizację któregokolwiek oddziału PSFCU
lub jednego z ponad 43 000 bezpłatnych
bankomatów dostępnych dla Członków
Naszej Unii na terenie USA.*
Łatwiejsza nawigacja - usprawnilimy

nawigację naszej strony, ułatwiając i czyniąc
ją bardziej intuicyjną, dzięki czemu można
szybciej znaleźć potrzebne informacje.
Większe bezpieczeństwo - usprawniliśmy
zabezpieczenia logowania do Bankowości
Internetowej PSFCU. Łatwiej i szybciej
można teraz otwarzyć konto w Naszej Unii
lub złożyć wniosek o kredyt przez Internet.
Logowanie do Bankowości Internetowej?
To proste!
Na nowej witrynie zmieniliśmy umiejscowienie dostępu do Bankowości Internetowej
PSFCU. Aby zalogować się do usługi, należy
kliknąć w pomarańczowe okienko z napisem
„Bankowość Internetowa” (i symbolem
kłódki), które znajduje się na samej górze

witryny po prawej stronie. Po wciśnięciu
ikonki, wyświetli się nowe okno,w które
należy wpisać „nazwę użytkownika” oraz
„hasło”. Gdy Państwo wpiszecie prawidłowe
dane, zostaniecie przekierowani na stronę z
wykazem kont.
Media społecznościowe
Zapraszamy także do odwiedzani mediów
społecznościowych PSFCU. Na nowej witrynie znajdują się ikonki umożliwiające szybki
dostęp do kont medialnych Naszej Unii w
serwisie YouTube (kanał NaszaUniaTV
oferuje materiały filmowe z wydarzeń w
PSFCU oraz najświeższe informacje z Polski),
na Facebooku, Twitterze (@PolishSlavicFCU)
oraz serwisie ze zdjęciami Instagram
(polishslavicfcu).

Zmiany w kartach
kredytowych PSFCU
Mamy przyjemność zawiadomić, iż Nasza
Unia wybrała nowego operatora naszych kart
kredytowych. Dzięki temu, od lutego 2016 r.
będziemy mogli zaoferować Państwu karty
kredytowe VISA® z najnowszymi zabezpieczeniami oraz atrakcyjnymi opcjami.
Wśród dodatkowych usprawnień, program
lojalnościowy zaoferuje Państwu szeroki
wybór nagród: usługi turystyczne, produkty
lub gotówkę. Mamy nadzieję, że z zadowoleniem przyjmą Państwo nowy wizerunek kart
oraz ich konkurencyjne oprocentowanie.

PONAD 43 000 BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW

…a co dla Ciebie robi Twój bank?
*Opłata transakcyjna będzie pobrana w bankomatach nie należących do PSFCU oraz sieci Allpoint® i STARsf®. Bezpłatny dostęp do gotówki może
nie być możliwy we wszystkich bankomatach należących do sieci Allpoint® i STARsf®. Inne ograniczenia mogą obwiązywać.
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Nowości w
Bankowości
Internetowej PSFCU

Komisja wyborcza w oddziale PSFCU
24 października obywatele Rzeczypospolitej
Polskiej mieszkający lub czasowo przebywający w USA głosowali w wyborach do Sejmu
i Senatu RP. W tym roku po raz pierwszy
jedna z komisji wyborczych działała w
oddziale PSFCU w Mt. Prospect, IL na
przedmieściach Chicago. Według raportu

Bankowość Mobilna jest dostępna tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej. Mogą
obowiązywać opłaty za połączenie internetowe stosowane przez Twojego operatora
komórkowego. Dzienny limit sumy czeków wpłacanych przez Bankowość Mobilną
wynosi $2000. Dzienne wyższe limity są dostępne, po uprzednim zatwierdzeniu przez
PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Komisji Wyborczej, głosy ważne oddało tam
825 wybor ców. W tygod niach poprze dzających wybory, PSFCU wprowadziła –
także po raz pierwszy – możliwość rejestrowania się do głosowania we wszystkich,
szesnastu oddziałach a z możliwości tej
skorzystało ponad 1,5 tys. obywateli RP.

