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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Za nami kolejny ważny rok działalności
Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej. Podsumo wanie finansowych
wyników roku 2016
przed stawimy Państwu w następnym
wydaniu naszego miesięcznika, ale już teraz
mogę powiedzieć, że był to w wymiarze
finansowym udany rok, w czasie którego
Nasza Unia doświadczyła znaczącego wzrostu
aktywów, kapitału i co najważniejsze liczby
Członków Naszej Unii. W mijającym roku
otworzyliśmy też kolejny, bardzo nowoczesny
oddział Naszej Unii ulokowany w Wallington,
NJ, tym samym powiększając do 17 liczbę
wszystkich naszych oddziałów.
W 2016 r. Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa obchodziła 40. rocznicę rozpoczęcia działalności. Obchody jubileuszu były okazją do przypomnienia zarówno okoliczności powstania Naszej Unii, jak również
do zaakcentowania olbrzymiego sukcesu jaki
odnieśliśmy w pierwszym czterdziestoleciu
istnienia. Sukces ten zawdzięczamy przede
wszystkim zaufaniu tysiący Członków
PSFCU, którzy przez wiele lat korzystali i nadal korzystają z naszych usług, setkom pracowników, którzy związali z Naszą Unią swoje
profesjonalne życie i dziesiątkom wolontariuszy, którzy działając społecznie w Radzie Dyrektorów lub innych komisjach dbali, aby
Nasza Unia jak najlepiej służyła Polonii.
Uroczyste obchody 40-lecia Naszej Unii
miały swoje kulminacyjne punkty podczas
dwóch Mszy Św. odprawionych w Sanktu-

ariach Matki Boskiej Częstochowskiej w
Merrillville, Indiana (14 sierpnia 2016 r.) i w
Doylestown, Pensylwania (4 września 2016
r.). W obydwu nabożeństwach uczestniczyło
ponad 2 tysiące Członków Naszej Unii.
Kolejnymi wydarzeniami kalendarza obchodów jubileuszu PSFCU było niezapomnianych
6 koncertów zespołu Golec uOrkiestra, na
których bawiło się prawie 8 tysięcy Członków
PSFCU z Nowego Jorku, New Jersey i Illinois.
W minionym roku kontynuowaliśmy z jeszcze większym zaangażowaniem nasze finansowe wsparcie dla Polonii. Wspomnę tylko o
360000 dolarów przeznaczonych na Program
Stypendialny i prawie 450000 dolarów przekazanych jako donacje na polonjine organizacje,
parafie oraz szkoły języka polskiego.
W ramach sponsorowania marketingowego Nasza Unia była głównym sponsorem wielu wydarzeń życia polonjinego.
Wspomnę tu o Paradach Generała Pułaskiego w Nowym Jorku i Filadelfii, paradzie
z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w Chicago, czy też o wizycie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Rok 2016 był też czasem obchodów
1050-lecia istnienia państwa polskiego.
Nasza U nia a ktywnie sponsorowała i
uczestniczyła w wydarzeniach związanych
z tymi obchodami zarówno na Wschodnim
Wybrzeżu USA (m.in. sesja naukowa
Instytutu Piłsudskiego), jak i w Illinois.
Na zakończenie pragnę podziękować Państwu za Wasze zaufanie i aktywne wspieranie
PSFCU w minionym roku. Dziękuję również
moim koleżankom i kolegom z Rady Dyrektorów i Komisji Nadzorczej oraz wszystkim
pracownikom Naszej Unii za ich codzienne
zaangażowanie i profesjonalizm. Każdy z nas
miał bez wątpienia swój wkład w kolejny
bardzo udany rok działalności Naszej Unii.
Na progu Nowego Roku w imieniu Rady
Dyrektorów i Komisji Nadzorczej życzę Państwu wielu sukcesów i powodów do radości
w rozpoczynającym się 2017 r.
Z poważaniem,
Małgorzata Gradzki
Przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 listopada 2016 r.

Aktywa

$1,767,777,511
Udzielone kredyty

$978,769,942
Wartość netto

$168,316,867
Liczba Członków

89,063

Minister A. Kwiatkowski, prof. P. Wilczek (ambasador RP w Waszyngtonie), P. Janicki (konsul generalny RP w Chicago),
M. Gołubiewski (konsul generalny RP w Nowym Jorku) z przedstawicielami PSFCU

Spotkanie Opłatkowe w Naszej Unii
Jak co roku na początku grudnia, w siedzibie
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na nowojorskim Brooklynie, władze,
pracownicy i przyjaciele Naszej Unii świętowali nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz życzyli sobie szczęśliwego Nowego
Roku. Zgodnie z tradycją łamaliśmy się opłatkiem, składaliśmy najserdeczniejsze życzenia
oraz śpiewaliśmy wspólnie polskie kolędy.

W tym roku uroczystość do budynku przy
100 McGuinness Boulevard w dzielnicy
Greenpoint zaszczycili swą obecnością znakomici goście: minister Adam Kwiatkowski
(szef gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy),
prof. Piotr Wilczek (ambasador RP w Stanach
Zjednoczonych), Piotr Janicki (konsul generalny RP w Chicago), Maciej Gołubiewski (obej...dokończenie na stronie 2
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Spotkanie Opłatkowe...
... dokończenie ze strony 1

-mie wkrótce stanowisko konsula generalnego
RP w Nowym Jorku), biskup pomocniczy diecezji Brooklyn Witold Mroziewski, ks. prałat
Tomasz Grysa (I sekretarz w nuncjaturze
Watykanu przy ONZ) oraz prof. John Lenczowski, założyciel waszyngtońskiego The
Institute of World Politics. - Jestem tutaj, bo
jest rzeczą oczywistą, że na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz w Chicago
i okolicach nie może się odbyć żadna, ważna
impreza polonijna, w którą nie byłaby zaangażowana Nasza Unia. W imieniu pana
prezydenta i swoim, chciałem Państwu serdecznie podziękować za to zaangażowanie –
powiedział minister Adam Kwiatkowski, szef
gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przypomniał, że we wrześniu odwiedził PSFCU
wraz z Pierwszą Damą Agatą KornhauserDudą, wręczając siedmiu dłu goletnim
pracownicom Naszej Unii, Krzyże Kawalerskie
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
- Nie jest przypadkiem, że z pierwszą oficjalną wizytą w środowisku polonijnym wybrałem się do Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej – powiedział prof. Piotr Wilczek, od niedawna ambasador RP w Waszyngtonie. Pan profesor przypomniał
wszystkim zgromadzonym jak ważnym zadaniem dla środowiska polonijnego jest
dbałość o „dobre imię Polski”.
Wśród gości byli także Linda i Bob Olli-

Przedstawiciele Rady Dyrektorów PSFCU: M. Gradzki (przewodnicząca), R. Bąk (skarbnik) oraz M. Wierzbowska
(sekretarz) z zaproszonymi gośćmi

sowie, rodzice śp. sierżanta armii amerykańskiej Michaela Ollisa, który oddał życie ratując polskiego oficera w Afganistanie w
sierpniu 2013 r. Bob Ollis podkreślił, że jego
syn oraz por. Karol Cierpica, choć widzieli się
po raz pierwszy w życiu, ramię w ramię odpierali atak terrorystów i „w 15 minut zrobili
więcej, niż ONZ w całej historii”. – 28 sierpnia
2013 r. to był dla nas tragiczny dzień. Ale Bóg
działa w tajemniczy sposób, tego dnia
staliśmy się częścią polskiej społeczności,

Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU
Komisja Nominacyjna Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej za prasza
Członków Naszej Unii spełniających
wymagane kwalifikacje i zainteresowanych
ubieganiem się o stanowisko w Radzie Dyrektorów do składania podań. Podania powinny być w języku angielskim i zawierać
résumé oraz jedną stronę opisującą zainteresowanie kandydata sprawowaniem funkcji dyrektora PSFCU. Ostateczny termin
przyjmowania podań przez Komisję Nominacyjną upływa o godz. 19:00, w piątek, 27
stycznia 2017 r. Podania należy nadsyłać
pocztą elektroniczną na adres: elections@psfcu.net, faksem na numer (973) 8083217 lub listownie na adres: Nominating
Committee, Polish & Slavic FCU, 100
McGuinness Blvd., Brooklyn, NY 11222.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
zostaną przeprowadzone do dnia 4 lutego
2017 r. Dokładne daty rozmów będą
ustalone w terminie późniejszym. Po tencjalni kandydaci powinni być przygotowani do pełnienia obowiązków
dyrektora PSFCU, do których należy ucze2

stnictwo w miesięcznych i specjalnych
spotkaniach Rady Dy rektorów, kształ towanie strategii, wytyczanie celów i zadań,
wprowadzanie planów strategicznych oraz
realizacja misji i założeń PSFCU.
PSFCU zaadoptowała kryteria kwalifikacyjne dla kandydatów do Rady Dyrektorów. Są one dostępne na stronie internetowej www.psfcu.com, można je również
uzy skać pisząc na adres emailowy:
elections@psfcu.net lub dzwoniąc pod numer (973) 808-3240 ext. 6119. Kryteria te
wymagają, między innymi, aby kandydat
był pełnoprawnym Członkiem PSFCU, wyraził zgodę na weryfikację danych osobowych i historii kredytowej oraz kwalifikował się do otrzymania wiążących gwarancji od firmy ubezpieczeniowej PSFCU.
Ponadto kandydat musi wyrazić zgodę na
umieszczenie swojego imienia i nazwiska
na nominacji oraz, w razie wyboru, przyjąć
powierzoną mu funkcję. Komisja No minacyjna: Dorota Andraka, Małgorzata
Czajkowska, Dariusz Pawluczuk, Franciszek
R. Piwowarczyk, Tomasz Szybowski.

biało-czerwonej rodziny – powiedział Bob
Ollis.
Po błogosławieństwie ks. biskupa Witolda Mroziewskiego, nastąpiła ceremonia dzielenia się opłatkiem, które wśród zgro madzonych roznosili członkowie Rady
Dyrektorów oraz Komisji Nadzorczej PSFCU.
Na sam koniec uroczystości opłatkowej,
zespół Polish-American Folk Dance Company
zaprezentował polskie kolędy śpiewane przez
kolędników w strojach góralskich.

Wigilia dla bezdomnych
Już kolejny rok, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa gościła osoby
bezdomne i samotne z Nowego Jorku. W
siedzibie Naszej Unii odbyło się doroczne
spotkanie opłatkowe zorganizowane przez
organizację wolontariuszy SOS Homeless,
na której czele stoi Eryka Volker.
Podczas spotkania łamano się opłatkiem,
który poświęcił - związany od lat z
wolontariuszami z SOS Homeless – ks.
Ryszard Koper. „Gromadzi nas tutaj miłość.
Jeśli otworzymy się na tę miłość, to
doświadczymy w swoim życiu cudu
przemiany naszego serca” mówił du chowny. „Życzę nam wszystkim, abyśmy
byli razem i jako Polacy wspierali się
wzajmnie zawsze, nie tylko w tym świątecznym czasie” mówił w imieniu gospodarzy spotkania, skarbnik Rady Dyrektorów PSFCU Ryszard Bąk. Spotkanie
było możliwe dzięki wsparciu wolo natriuszy SOS Homeless, pracowników
Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
oraz lokalnym przedsiębiorcom z no wojorskiego Greenpointu.
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Konta Emerytalne IRA w Naszej Unii
PSFCU oferuje Indywidualne Konta Emerytalne (IRA) Tradycyjne i Roth, które umożliwiają oszczędzanie funduszy na czas
emerytury.1 Obydwa rodzaje kont oferują
przywileje podatkowe, a możliwość wpłaty
na konto Tradycyjne lub Roth zależy od
spełnienia warunków kwalifikujących,
określonych przez rząd federalny Stanów
Zjednoczonych.2 Nawet jeśli posiadasz plan
emerytalny oferowany w miejscu pracy, konta
IRA pozwalają na inwestowanie dodatkowych
funduszy na warunkach przez siebie wybranych i z zachowaniem kontroli nad inwestowanymi pieniędzmi.3 Pomimo, że konta
Tradycyjne i Roth stanowią bardzo korzystną
możliwość oszczędzania i korzystania ze
specjalnych przywilejów podatkowych,
wybór pomiędzy tymi kontami stanowi
skomplikowaną decyzję, która wymaga
wzięcia pod uwagę wielu czynników. Dlatego
każda decyzja związana z kontami IRA powinna zostać skonsultowana z doradcą
podatkowym. Konta IRA są regulowane przez
przepisy federalne i właściciel konta odpowiada przed urzędem podatkowym za wszelkie decyzje dotyczące tych kont.
Konto Tradycyjne IRA
Wpłaty na konto Tradycyjne mogą być w
całości lub częściowo odliczone od podatków,
w zależności od sytuacji danego podatnika.
Odliczenie podatkowe może być ograniczone,
jeśli dana osoba lub małżonek jest objęty
programem emerytalnym w pracy i dochód
przekracza określony poziom.3 Płacenie
podatków od odliczonych kwot oraz
narastających odsetek zostaje odroczone do
czasu wypłaty. Wypłaty przed osiągnięciem
wieku 59,5 lat stanowią przedterminową
wypłatę i podlegają 10% karze z pewnymi

wyjątkami4. Wypłaty funduszy są obowiązkowe po osiągnięciu wieku 70,5 lat.
(Required Minimum Distribution - RMD).
Konta Roth IRA
Wpłaty na konta Roth IRA nie mogą zostać odliczone od podatków, natomiast
narastające odsetki mogą być nieopo datkowane. Własne wkłady mogą być wypłacone bez opodatkowania i bez kar, w
dowolnym czasie, bez względu na wiek.
Odsetki mogą być wypłacone nie podlegając
opodatkowaniu i opłacie karnej w wysokości 10%, jeśli właściciel Konta Roth IRA
posiadał konto Roth IRA przez co najmniej
pięć lat oraz zaistnieje jedna z nastę pujących sytuacji: osiągnięcie wieku 59,5
lat, niepełnosprawność powodująca niezdolność do pracy, zakup pierwszej nieruchomości rezydencyjnej (maksymalnie
10000 dolarów na każdego podatnika),
wypłaty dla spadkobierców po śmierci
właściciela konta IRA. Wypłaty funduszy
po osiągnięciu 70,5 lat nie są wymagane.
Istnieją cztery sposoby przeniesienia
funduszy emerytalnych do PSFCU:
Direct Rollover
Jeśli kwalifikujesz się do wypłacenia pieniędzy z planu emerytalnego oferowanego
w miejscu pracy (Pension Plan, 401(k), etc.),
możesz przenieść fundusze z tego planu na
swoje Tradycyjne konto IRA w PSFCU.
IRA Transfer
Możesz skorzystać z opcji przeniesienia
funduszy z konta Tradycyjnego albo Roth IRA
w innej instytucji finansowej do PSFCU przy
pomocy transferu. Taki transfer stanowi
wygodny sposób dysponowania pieniędzmi,
gdyż nie musi być dokonany w ciągu 60 dni
od otrzymania wypłaty oraz nie jest rapor-

towany do urzędu podatkowego.5 Ponadto
liczba przelewów jest nieograniczona. W
przypadku przelewu pieniędzy przez osobę,
która ukończyła wiek 70,5 lat, cała suma
znajdująca się na koncie IRA może zostać
przelana, łącznie z wymaganą minimalną
wypłatą (RMD). RMD musi być wybrane w
stosownym terminie.
IRA Rollover
IRA Rollover jest to dwu-etapowa transakcja, która rozpoczyna się wypłatą z konta
IRA dla właściciela konta IRA. Drugi etap
transakcji to wpłata wypłaconych poprzednio funduszy (rollover) na ten sam rodzaj
konta IRA w tej samej lub innej instytucji
finansowej. W przeciwieństwie do transferu
trustee-to-trustee, zarówno wypłata jak i
wpłata (rollover) są raportowane do urzędu
podatkowego. Rollover musi zostać dokonany w ciagu 60 kalendarzowych dni od otrzymania wypłaty.5
Conversion
Poza corocznymi wpłatami na konto Roth
IRA prawo pozwala również na przekształcenie, czyli konwersję konta Tradycyjnego na konto Roth IRA. Suma przekształcona podlega federalnemu opodatkowaniu, ale nie podlega 10% karze za przedwczesną wypłatę. Obecnie każdy, bez względu
na dochód, może dokonać częściowego lub
całkowitego przekształcenia konta Tradycyjnego na konto Roth. Generalnie suma
podlegająca konwersji podlega opodatkowaniu w roku, w którym jej dokonano.

1) PSFCU oferuje również konta SEP i SIMPLE IRA.
2) Skontaktuj się z doradcą podatkowym w celu ustalenia możliwości wpłaty na konto Tradycyjne albo
Roth IRA. 3) Skontaktuj się z doradcą podatkowym
odnośnie ulgi podatkowej. 4) Skontaktuj się z doradcą
podatkowym w celu ustalenia możliwości wybrania
funduszy IRA bez kary za przedterminową wypłatę.
5) Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Spełnij noworoczne postanowienie
i zadbaj o swoją ﬁnansową przyszłość
SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ
LOKATY TERMINOWEJ NA WPŁATY
IRA ZA LATA 2016 i 2017
%
,
APY* NA 5 LAT

2 25

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 2/01/2017. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 2 stycznia do 18 kwietnia 2017 r. Fundusze na otwarcie lokaty
terminowej muszą być zdeponowane na nowym lub istniejącym koncie IRA w okresie promocji. Minimum do otwarcia lokaty terminowej wynosi $500.00, maximum to dopuszczalny
łączny limit wpłaty ustalony przez Urząd Skarbowy (IRS) na rok 2 016/2017. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach
PSFCU lub w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). Każda decyzja związana z kontem IRA powinna być skonsultownana z doradcą podatkowym.
Dodatkowe informacje dotyczące innych lokat terminowych oferowanych przez PSFCU znajdują się na stronie www.NaszaUnia.com. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Do otwarcia
konta obowiazują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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do nowojorskiej Fundacji Uśmiechu Dziecka.
„Już po raz trzeci, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa wspólnie z
Fundacją Uśmiechu Dziecka organizuje
akcję Świąteczny Uśmiech Dziecka”,
podczas której zbieramy pieniądze na
dziecięce hospicja w Polsce, a także na
pomoc dla dzieci w Stanach Zjednoczonych
znaj dujących się w trudnej sytuacji
życiowej. Podczas dwóch poprzednich
edycji Członkowie Naszej Unii zebrali
ponad 263 tys. dolarów. Co warto podkreślić, kwota w całości została przekazana

Świątecznie w PSFCU
Przez cały grudzień w Naszej Unii można
było poczuć, że zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia. We wszystkich siedemnastu
oddziałach zorganizowano Mikołajki dla
najmłodszych a specjalny wystrój przypominał Członkom PSFCU o najbardziej rodzinnych świętach dla wszystkich Polaków.

Święty Mikołaj w Naszej Unii
W tym roku każdy oddział Naszej Unii –
czy to w Nowym Jorku, New Jersey czy
Illinois – odwiedził Święty Mikołaj. Dla
każdego dziecka miał niepodziankę – mały
prezent. Poza tym wszyscy, którzy przybyli
na te kilka godzin do jednej z siedemnastu
placówek Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej mieli dużo, dobrej, świątecznej zabawy. Wspólne zdjęcia ze Świętym
Mikołajem, malowanie twarzy i dłoni a
nawet tańce i zabawy. Wszystko zgodnie z
polską tradycją obchodzenia Mikołajek:
dawania drobnych upominków, a przede

wszystkim radości dzieciom w dniu 6 grudnia,
którego patronem jest legendarny święty
Kościoła katolickiego, Mikołaj.
Dla chorych dzieci
Świąteczna atmosfera sprzyjała także
zbiórce na bardzo chore dzieci w trzech polskich hospicjach oraz w Stanach Zjednoczonych w ramach dorocznej akcji
charytatywnej „Świąteczny Uśmiech Dziecka”. Pracownicy oddziałów zachęcali do
oddawania datków, oferując własnoręcznie
wykonane stroiki i ozdoby choinkowe oraz
własne wypieki. Odpowiedź Członków
Naszej Unii była jak zwykle wspaniała: w momencie, gdy zamykaliśmy ten numer „Naszej
Unii” zebrali oni już 117 tys. dolarów.
Wszystkie środki, trafią do hospicjów w
Rzeszowie, Białymstoku i Krakowie oraz

hospicjom i Fundacji Uśmiechu Dziecka –
powiedział dyrektor wykonawczy PSFCU,
Bogdan Chmielewski.

Obowiązują zasady członkostwa. Bankowość Mobilna jest dostępna tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie internetowe stosowane przez Twojego
operatora komórkowego. Inne ograniczenia mogą obowiązywać
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