
Szanowni Państwo,

Podsumowując osią -
gnięcia 2017 r. z przy -
jemnością dzielę się
głównymi wynikami
finansowymi, które
Nasza Unia osiągnęła
w minionym roku, a
które są świadectwem, że Członkowie Naszej
Unii oszczędzają i inwestują w przyszłość.
Był to udany rok dla naszej instytucji i
osiągnięte rezultaty są bardzo dobre, a w
kategorii udzielonych pożyczek nawet
imponujące. W 2017 r. wartość naszych
akty wów wzrosła o 96.3 miliona dolarów,
do po zio mu 1.88 miliarda dolarów. Suma
udzielonych pożyczek powiększyła się o
75.6 milionów dolarów i osiągnęła poziom
1.06 miliarda dolarów. Największą część
naszego portfolio pożyczkowego stanowią
rezydencyjne pożyczki hipoteczne, których
wartość wzrosła o 45.2 miliona dolarów do
poziomu 650.1 miliona dolarów. Pożyczki
komercyjne i biznesowe wzrosły w 2017 r.
o kwotę 23.2 miliona dolarów do poziomu
319.9 miliona dolarów, a kwota udzielonych
pożyczek konsumenckich powiększyła się
o 7.3 miliona dolarów do ogólnej kwoty
84.4 miliona dolarów. W tym samym roku
inwestycje PSFCU wzrosły o kwotę 25.1
miliona dolarów do poziomu 745.7 miliona. 

W 2017 r. zanotowaliśmy też znaczący
wzrost powierzonych nam depozytów.
Oszczędności Państwa zgromadzone w
Naszej Unii wzrosły w 2017 r. o 89.0 miliona
dolarów do ogólnej kwoty 1.67 miliarda
dolarów. Rosnący poziom depozytów świad -
czy o Państwa zaufaniu i lojalności do naszej

Administrator miasta Garfield w New Jersey,
jego były burmistrz oraz poseł stanowy
mecenas Thomas Duch poprowadzi tego -
roczną, nowojorską Paradę Pułaskiego jako jej
Wielki Marszałek. Uroczyste nałożenie szarfy
marszałkowskiej odbyło się w Konsulacie
Generalnym RP w Nowym Jorku podczas
uroczystości sponsorowanej przez PSFCU.

„Jestem zaszczycony. Zapewniam wszyst -
kich, że będę z całych sił pracował dla was

i na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa
narodowego” – zapewnił mec. Duch tuż po
nałożeniu szarfy Wielkiego Marszałka Parady
Pułaskiego. Choć jego przodkowie pochodzą
ze Słowacji, to od najmłodszych lat jest
związany z polonijną społecznością w
Garfield a od 1980 r. regularnie uczestniczy
w nowojorskiej Paradzie Pułaskiego, którą
poprowadzi już 7 października. We wrześniu
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Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 grudnia 2017 r.

Aktywa

$1,875,874,060
Udzielone kredyty

$1,054,520,933
Wartość netto

$180,344,885
Liczba Członków

92,915

Nasza Unia

Thomas Duch Marszałkiem Parady Pułaskiego

...dokończenie na stronie 2

Zaprzysiężenie nowego Marszałka Parady Pułaskiego,  mec. Thomasa Ducha

instytucji, za co chciałbym w tym miejscu
serdecznie podziękować.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2017 r. do grona naszych Członków dołą -
czylo 9 101 osób i na koniec ubiegłego roku
było nas - Członków Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej, 92 915. W ra -
mach tej liczby 45 677 Członków mieszkalo
w stanie Nowy Jork, 27 477 w stanie New
Jersey, a 19 193 w stanie Illinois.

Dzięki profesjonalizmowi i efektywności
pracowników oraz wysokiemu poziomowi
ofe rowanych usług, zysk netto Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej za
rok kalendarzowy 2017 wyniósł 10.8 miliona
dolarów. Pod względem wysokości zysku
netto był to drugi rezultat w historii Naszej
Unii. Na koniec roku 2017 kapitał własny
PSFCU wynosił 180.3 milionów dolarów i w
rezultacie współczynnik kapitałowy wyniósł
9.61 proc. Według kryteriów Krajowej Admi -
nistracji Unii Kredytowych (NCUA) jesteśmy
klasyfikowani jako dobrze skapitalizowana
unia kredytowa. W 2017 r. Nasza Unia
utrzymała najwyższą, 5-cio gwiazdkową
ocenę przyznaną przez firmę Bauer Financial

- niezależną firmę oceniającą kondycję
finansową banków i unii kredytowych.

Dzięki stabilnej pozycji finansowej PSFCU
kontynuowała w 2017 r. wsparcie dla
środowiska polonijnego na niesłabnącym,
a nawet rosnącym poziomie.  W ramach
budżetu marketingowego, dotacyjnego i
stypendialnego przeznaczyliśmy prawie
2.55 miliona dolarów na sponsorowanie i
dofinansowanie setek inicjatyw, szkół,
organizacji, parafii i studentów. W ten sposób
z dumą i skutecznie przyczyniamy się do
budowania silnej i zasobnej polskiej grupy
etnicznej w Stanach Zjednoczonych.

Analizując powyższe rezultaty możemy z
przyjemnością potwierdzić, że 2017 r. był
kolejnym, udanym rokiem dynamicznego
rozwoju dla naszej instytucji. Dziękując
Państwu za zaufanie i poparcie, zapraszam
do odwiedzania naszych oddziałów i
aktywnego korzystania z usług Naszej Unii.
Wspierając Polsko-Słowiańską Federalną Unię
Kredytową, wspólnie budujemy siłę Polonii.

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów
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2017 r. mec. Duch otrzymał Krzyż Kawalerski
Orderu Zasługi RP z rąk Prezydenta RP,
Andrzeja Dudy.

Uroczystość w konsulacie była wielkim
świętem polonijnej społeczności, gdyż
zgromadziła działaczy polonijnych z pół -
nocnego New Jersey i Nowego Jorku. Wielu
z nich wciąż czuje się związana z polską grupą
etniczną pomimo, że nie mówi już płynnie
w języku polskim. Wydarzenie było także
doskonałą okazją do poparcia inicjatywy
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej i złożenia podpisów pod deklaracją,
dziękującą Stanom Zjednoczonym za pomoc
w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w

1918 r. i jej wzmocnienie w czasach dzisiej -
szych. „Mam nadzieję, że nasza inicjatywa,
Deklaracja Polonii, będzie jednym z najważ -
niejszych wydarzeń w świętowaniu stulecia
polskiej niepodległości. Dlatego zachęcam
wszystkich Państwa do złożenia podpisów
– zachęcał zebranych dyrektor wykonawczy
PSFCU, Bogdan Chmielewski. 

Udało się zebrać kilkadziesiąt nowych
podpisów, właściwie wszystkich tych z
obecnych, którzy nie podpisali deklaracji
już wcześniej. Na dwóch pierwszych
miejscach widnieją podpisy Wielkiego
Marszałka Parady Pułaskiego 2018 mec.
Thomasa Ducha oraz jego 89-letniego ojca,
Thomasa seniora.

Czwarta edycja dorocznej akcji cha ryta tyw -
nej Świąteczny Uśmiech Dziecka zakoń -
czona. W zorganizowanej przez Polsko-
Słowiańską Federalną Unię Kredytową oraz
nowojorską Fundację Uśmiechu Dziecka
zbiórce dokonano 4 601 wpłat na łączną
sumę 104 567 dolarów. Od początku akcji
Świąteczny Uśmiech Dziecka w 2014 r.
Polonia z Nowego Jorku, New Jersey oraz
Chicago i okolic zebrała już pół miliona na
hospicja dziecięce w Polsce oraz potrze -
bujące, chore dzieci w USA

Podczas tegorocznej akcji Członkowie
Naszej Unii zbierali na trzy hospicja
dziecięce w Polsce, a wszystkie wpłacone
pieniądze trafią na ich konta, gdyż PSFCU
nie pobiera żadnych kosztów związanych

ze zbiórką czy przelewem funduszy. I tak
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci w
Tychach (placówka rekomendowana przez
Pierwszą Damę RP, Agatę Kornhauser-Dudę)
otrzyma 22 030 dolarów, Lubelskie Hospi -
cjum dla Dzieci im. Małego Księcia - jedyne
w Polsce południowo-wschodniej domowe
i stacjonarne hospicjum dla dzieci – 37 857
dolarów a Fundacja Warszawskie Hospicjum
dla Dzieci – 20 566 dolarów. Konto Fundacji
Uśmiechu Dziecka zasili 24 113 dolarów z
przeznaczeniem na pomoc dla chorych,
polonijnych dzieci.

Była to już czwarta edycja wspólnej akcji
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej i nowojorskiej Fundacji Uś miechu
Dziecka. Od 2014 r. kwota zebranych środ -
ków przekroczyła już pół miliona dolarów.
Stało się już tradycją, że w okresie przed
Świętami Bożego Narodzenia Człon kowie
Naszej Unii pokazują, że mają wielkie serca
i potrafią się dzielić z po trzebującymi.
Najbardziej cieszy fakt, że akcja na stałe
wrosła już w kalendarz polonijnych wyda -
rzeń, a przez te cztery lata udało nam się
zebrać już pół miliona dolarów dla ciężko
chorych dzieci.  
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... dokończenie ze strony 1

Już pół miliona dolarów na ciężko chore dzieci

...cd. Thomas Duch Marszałkiem Parady
Pułaskiego
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Gość PSFCU
26 stycznia delegacja National Association
of Federally-Insured Credit Unions (NAFCU)
z jej prezesem Danem Bergerem spotkała się
z dyrektorem wykonawczym Polsko-Sło -
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
Bogdanem Chmielewskim i Zarządem Unii
w siedzibie PSFCU na nowojorskim
Brooklynie. Goście zapoznali się z historią
Naszej Unii: od jej założenia w 1976 r. na
Greenpoincie aż po dzisiejszy sukces jako
największej, etnicznej unii kredytowej w
Stanach Zjednoczonych. Rozmawiano także
o perspektywach rozwoju ruchu unii
kredytowych w Ameryce.

NAFCU jest organizacją skupiającą
federalne unie kredytowe. Jej celem jest
reprezentowanie zrzeszonych unii kredy -
towych, pomoc w ich rozwoju a także wspar -
cie dla rozwoju ruchu unii kredytowych w
Stanach Zjednoczonych.

Przypominamy wszystkim Członkom
PSFCU należącym do jednej z organizacji
sponso rujacych, że dnia

15-go lutego 2018 r.
zostanie potrącona coroczna składka człon -
kowska w wysokości $10.00 z konta osz -
czędnościowego, czekowego, lub typu
Money Market. Prosimy o udostępnienie
w/w kwoty na jednym z tych kont.
Dziękujemy.

Podpisz deklarację Polonii: www.DeklaracjaPolonii2018.org

Składki Członkowskie
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Myślisz o kupnie własnego domu? Skorzystaj
z atrakcyjnej oferty pożyczek hipotecznych
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej. Dodatkowo tylko do końca kwietnia
br. trwa promocja w Naszej Unii – nie
pobieramy opłaty za wniosek o kredyt
hipoteczny.

Jeśli sfinalizujesz pożyczkę do 30 kwietnia
2018 r., nie pobierzemy opłaty za wniosek
o kredyt hipoteczny, która wynosi 350
dolarów. Promocja dotyczy pożyczek na
domy rezydencyjne 1-4 rodzinne zamiesz -
kałe przez właściciela. Pożyczkobiorca musi
spełnić standardowe wymogi kwalifikacyjne
i zdolności spłaty kredytu. Kredyty z
wkładem własnym poniżej 20 proc. wartości
domu wymagają prywatnego ubezpieczenia
kredytu hipotecznego. 

Wnioski o zakup lub przefinansowanie
domu wolnostojącego, mieszkania własnoś -
ciowego albo domu wakacyjnego można
składać osobiście we wszystkich 17 oddzia -
łach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Można też złożyć wniosek
przez internet z gwarancją, że w ciągu 24
godzin roboczych, skontaktuje się z
Państwem pracownik Naszej Unii. Więcej
informacji o naszych kredytach hipo -
tecznych znaleźć można na naszej stronie
internetowej www.NaszaUnia.com w za -

kład ce ‘Kredyty Hipoteczne’.

Pożyczki w pięciu stanach

Jeśli chciałbyś być właścicielem własnych
„czterech kątów”, Nasza Unia może Ci
pomóc w spełnieniu Twoich marzeń. W
PSFCU udzielamy pożyczek już od 3 proc.
wkładu własnego. Ofarta PSFCU dostępna
jest w stanach, gdzie działają oddziały Naszej
Unii (Nowy Jork, New Jersey i Illinois), ale
także na Florydzie i w Pensylwanii. Jesteśmy
konkurencyjni w stosunku do innych
instytucji finansowych, oferujących pożyczki
na zakup nieruchomości.

Pożyczki hipoteczne Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej to prosty sposób
na własny dom. Nie czekaj, złóż wniosek
jeszcze dzisiaj: jeśli sfinalizujesz pożyczkę
do 30 kwietnia br, zaoszczędzisz 350 dolarów
na opłacie za złożenie wniosku.

*Oferta tylko dla czlonow PSFCU. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest

ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Inne ograniczenia

mogą obowiązywać. Minimum 3% wkładu własnego dotyczy domów 

1-4 rodzinnych zamieszkałych przez właściciela. Kredyty z wkładem

własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego ubezpieczenie

kredytu hipotecznego. Miesięczna spłata pożyczki o stałym oprocentowaniu

4.296% APR (Annual Percentage Rate) wziętej na okres 120 miesięcy

wynosi $10.27 za każde pożyczone $1000. 
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Pożyczka hipoteczna bez opłaty

Promocja jest ważna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r. Promocja dotyczy pożyczek na domy 1-4 rodzinne zamieszkałe przez właściciela. Pożyczkobiorca
musi spełnić standardowe wymogi kwalifikacyjne i zdolności spłaty kredytu. Kredyty z wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego
ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

CZAS NA KLUCZOWE DECYZJE

Złóż wniosek o kredyt hipoteczny PSFCU.
Teraz dodatkowo zaoszczędzisz 

$350!

Nie pobieramy opłaty za wniosek hipoteczny

Przenieś zadłużenie
do PSFCU

Czas rozliczeń podatkowych trwa w
najlepsze. Nie ma sprawy, możemy Ci
pomóc zaoszczędzić pieniądze.

Od 15 lutego do 15 kwietnia 2018 r.
Członkowie Naszej Unii mogą sporo
zaoszczędzić przenosząc zadłużenie z
innych kart kredytowych na karty ofero -
wane przez PSFCU ze specjalnym opro -
centowaniem w wysokości 2.99% APR*
przez dwanaście miesięcy. Decydując się
na przeniesienie zadłużenia już dzisiaj,
zaoszczędzisz jeszcze więcej: nie pobie -
rzemy żadnych opłat za tę transakcję. 

Konsolidacja długów jest naprawdę
prosta. Można dokonać przeniesienia
zadłużenia używając aplikacji Bankowości
Internetowej lub Mobilnej PSFCU, oraz
kontaktujac sie z Centrum Obslugi Klienta. 

Nie zapomnij skorzystać z promocyjnej
oferty Naszej Unii. Aby uzyskać promocyjne
oprocentowanie 2.99% na dwanaście
miesięcy, wszystkie transfery zadłużenia
muszą być dokonane do dnia 15 kwietnia
2018 r.
*APR = Annual Percentage Rate. Wymagana jest ocena ryzyka kredytowego

w wysokości 680 punktów lub powyżej. Ocena ryzyka kredytowego

oparta jest na danych z biura informacji kredytowej Equifax i może różnić

sie od ocen innych biur informacji kredytowej. Inne ograniczenia mogą

obowiązywać

CZAS NA KLUCZOWE DECYZJE
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W oddziałach Naszej Unii
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre -
dytowa tkwi mocno w lokalnej społeczności,
o czym świadczy choćby fakt, że w całym
2017 r. PSFCU zorganizowała lub spon -
sorowała 403 wydarzenia. Statystycznie
daje to więcej niż jedno wydarzenie każdego
dnia w roku, a więc śmiało można powie -
dzieć, że Nasza Unia jest wszędzie tam,
gdzie w Polonii dzieje się coś naprawdę
ważnego.

U nowojorskich pierwszoklasistów
13 stycznia br. kierowniczka oddziału
PSFCU na Staten Island, Agnieszka Chwatko
wzięła udział w imprezie choinkowej
zorganizowanej przez Polską Szkołę Do -
kształ cającą im. Jana Pawła II na Staten
Island, NY. Nasza Unia była sponorem
imprezy, w trakcie której pierwszoklasiści
otrzymali z rąk pani Agnieszki nagrody
finansowe ufundowane przez PSFCU.

Przystanek Historia Chicago
W połowie stycznia  tygodniu w Chicago
przebywała delegacja Instytutu Pamięci
Narodowej z prezesem Jarosławem Szar -
kiem. Goście wzięli udział w uroczystym
otwarciu ekspozycji  "Przystanek Historia
Chicago", które odbyło się w Konsulacie
Generalnym RP w Wietrznym Mieście. 
W spotkaniu wzięły udział kierowniczki
oddziałów PSFCU w Bridgeview (Jolanta
Wiśnicki) i Schaumburg (Bożena Bielecka).

Noworoczne spotkania
Styczeń to tradycyjnie czas ostatnich
świąteczno-noworocznych spotkań w orga -
nizacjach, które ściśle współpracują z Polsko-
Słowiańską Federalną Unią Kredytową. 14
stycznia kierowniczka oddziału PSFCU w
Clifton, Marzena Fernandes wraz z pracow -
nicą Dorotą Filipowicz wzięły udział w
przyjęciu opłatkowym Stowarzy szenia Wete -
ranów Armii Polskiej w Ameryce, Placówka
36 Clifton i Passaic, New Jersey.

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 1/01/2018. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2018 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 2017/2018. 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

2.25% APY* NA 5 LAT

SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ
LOKATY TERMINOWEJ NA WPŁATY

IRA ZA LATA 2017 i 2018

Spełnij noworoczne postanowienie

i zadbaj o swoją finansową przyszłość

Stypendia PSFCU 
Przypominamy: tylko do 1 marca 2018 r.
można składać podania o stypendium z
Programu Stypendialnego Polsko-Słowiań -
skiej Federalnej Unii Kredytowej dla studen -
tów wyższych uczelni. 

Aby ubiegać się o finansowe wsparcie,
należy być Członkiem PSFCU przez co
najmniej rok, mieć średnią ocen (GPA) co
najmniej 3.0 oraz studiować na akredy to -
wanej uczelni w roku akademickim 2017/18.
Należy także wypełnić podanie dostępne w
jednym z 17 oddziałów Naszej Unii lub na
stronie www.NaszaUnia.com, dołączyć
wymagane dokumenty oraz napisać dwa
eseje w języku angielskim o objętości do
trzystu słów. 

Podobnie jak w zeszłym roku, Członkowie
Naszej Unii mogą się ubiegać o  wsparcie z
programu stypendialnego organizowanego
pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP
Andrzeja Dudy. Dziesięciu wybranych przez
komisję spośród wnioskodawców uda się na
wizytę studyjną do Polski. 

Szczegółowe informacje na temat Pro -
gramu Stypendialnego PSFCU znajdują się
na stronie internetowej Naszej Unii Kredy -
towej www.NaszaUnia.com (zakładka „O
Unii”, folder „Programy Stypendialne”). W
celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy wysłać e-mail na adres scholar -
ships@psfcu.net lub skontakotwać się z
panią Ewą Kotulską, specjalistą ds.
marketingu pod numerem 973-808-3240,
wewn. 6133. 

Wszystkie podania należy złożyć do dnia
1 marca 2018 r.
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