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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Okres Świąt Bożego
Narodzenia skłania
do podsumowania
mijającego roku, ale
też i podziękowań
za wspólnie odnie
sione sukcesy. Już
teraz mogę stwierdzić, że rok 2019 był
bardzo udany dla naszej instytucji. Zano
towaliśmy znaczący wzrost depozytów,
aktywów, a przede wszystkim znacznie
powiększyło się grono Członków Naszej
Unii. W roku 2019 przekroczyliśmy liczby
dwóch miliardów dolarów posiadanych
aktywów i stu tysięcy Członków PSFCU!
W tym roku rozszerzyliśmy geograficznie
naszą działalność, otwierając na począt
ku roku pierwszy oddział w stanie Pen
sylwania oraz nasz najnowszy, otwarty
miesiąc temu, 20-sty oddział, ulokowany
w Orland Park, Illinois. Filarami sukcesu
Naszej Unii jest oddany i profesjonalny
zespół pracowników i wolontariuszy, ale
przede wszystkim zaufanie i rzetelność
Państwa: Członków Naszej Unii.
Mijający rok był również czasem bar
dzo dobrych relacji i współpracy z wie
loma organizacjami polonijnymi. W
szczególny sposób chciałbym wymienić
Centralę Polskich Szkół Dokształcających
i wszystkie szkoły polskie, w których
skupionych są tysiące dzieci, rodziców, a
przede wszystkim oddane sprawie eduka
cji polonijnej grono nauczycieli. Nie mogę

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 października 2019 r.

Aktywa

$2,035,315,850
Udzielone kredyty

$1,156,857,958
Wartość netto

$206,990,940
Liczba Członków

100,438

nie wspomnieć o naszych partnerskich re
lacjach z Instytutem Józefa Piłsudskiego w
Ameryce, Fundacją Kościuszkowską i Sto
warzyszeniem Weteranów Armii Polskiej.
Pragnę podziękować też Stowarzyszeniu
Podhalan w Ameryce Północnej za ich
90 lat działalności i jednocześnie życzę
dalszych sukcesów w następnych latach.
Dziękuję organizatorom dorocznych Pa
rad Generała Pułaskiego w Nowym Jorku
i Filadelfii oraz Parady 3 Maja w Chicago,
za ich trud i wysiłek. W tym roku nawią
zaliśmy też ściślejszą współpracę z tak re
nomowaną instytucją, jaką jest Muzeum
Polskie w Ameryce z Chicago.
Bardzo cieszymy się mogąc wspierać
zarówno harcerstwo polskie, ale także or
ganizacje wspierające naszych seniorów.
Wdzięczny jestem wszystkim księżom z
polonijnych parafii za ich życzliwość i
wsparcie dla Naszej Unii. Nie sposób jest
tutaj wymienić wszystkie organizacje, a co
za tym stoi olbrzymią rzeszę ludzi, którzy
za nimi stoją i na codzień pracują na rzecz
polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjedno
czonych. Dziękuję wszystkim Państwu za

wspólnie spędzony i przepracowany rok.
Jak co roku w okresie świątecznym za
praszam do wzięcia udziału w przepro
wadzanej wspólnie z Fundacją Uśmiechu
Dziecka zbiórce funduszy dla wybranych
hospicjów dziecięcych w Polsce. Jest to
już 6. edycja akcji Świąteczny Uśmiech
Dziecka, której patronuje Pierwsza Dama
RP, Pani Agata Kornhauser-Duda, w ra
mach której potrzebujące i chore dzieci
otrzymały od Państwa już ponad 610 ty
sięcy dolarów!
W imieniu Rady Dyrektorów, Komisji
Nadzorczej i Zarządu Polsko-Słowiań
skiej Federalnej Unii Kredytowej życzę
Państwu, Waszym Rodzinom i Najbliż
szym zdrowych, pogodnych i radosnych
Świąt Narodzenia Pana oraz samych suk
cesów w życiu prywatnym, zawodowym
i działalności społecznej w nadchodzą
cym roku 2020.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Nowy oddział w Orland Park, IL
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre
dytowa wzbogaciła się o szósty oddział
w okolicach Chicago. W sobotę, 9 listo
pada odbyło się uroczyste otwarcie pla
cówki Naszej Unii w Orland Park, na po
łudniowych przedmieściach aglomeracji
chicagowskiej.
Najnowszy oddział Naszej Unii jest
najdalej wysuniętą na południe placów
ką w Illinois i już szóstą w aglomeracji
chicagowskiej. Według Przewodniczące
go Rady Dyrektorów PSFCU Krzysztofa
Matyszczyka otwarcie już dwudziestego
oddziału Naszej Unii jasno wskazuje, że

„Nasza Unia się dobrze rozwija” i po
zostaje prawdziwym „liderem Polonii”.
Przewodniczący Matyszczyk odebrał spe
cjalną, okolicznościową tablicę rejestra
cyjną dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej, którą wręczył zastępca
sekretarza stanu Illinois, Tom Benigno.
„Prawie dziesięć lat temu podjęliśmy
decyzję otwarcia pierwszych oddziałów
w stanie Illinois. Dzisiaj mamy już sześć
oddziałów, ponad 300 milionów dolarów
w udzielonych pożyczkach, 231 milio
nów w depozytach, ale co najważniejsze
...dokończenie na stronie 2

Wesołych Świąt

ŻYCZYMY PAŃSTWU ZDROWYCH I RADOSNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ FINANSOWEJ POMYŚLNOŚCI
W NOWYM ROKU!
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Nowy oddział w Orland Park, IL
...dokończenie ze strony 1

ponad 24 tysiące Członków PSFCU.
Obecnie niemal co czwarty Członek
Naszej Unii mieszka w Chicago i oko
licach, co najlepiej świadczy o sukce
sie – powiedział w czasie uroczystości
dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan
Chmielewski.
Uroczystego poświęcenia oddziału
dokonał ksiądz Grzegorz Podwysocki
z parafii Saint John Vianney Catholic
Church w Lockport, IL. Gościem uro
czystości był Konsul Generalny RP
w Chicago, Piotr Janicki. Dwa wła
sne wiersze wygłosił Marcin Wolski,
przebywający z wizytą w Chicago. W
uroczystości wzięli także udział ame
rykańscy weterani z jednostki VFW
Post 2791 z Tinley Park, którzy uczci

li przypadający właśnie Veterans Day,
uroczystą prezentacją sztandarów.
Kierowniczką oddziału w Orland
Park jest Grażyna Pikul, która zachęca
ła wszystkich „do dalszej współpracy”.

W części artystycznej wystąpił zespół
folklorystyczny „Wesoły Lud” oraz
szesnaścioro dzieci w strojach krakow
skich ze szkoły im. Króla Kazimierza
Wielkiego z Orland Hills.

Najnowszy oddział Naszej Unii w Orland Park, IL

Pomagamy chorym dzieciom
Już po raz szósty Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa organi
zuje akcję charytatywną Świąteczny
Uśmiech Dziecka. Od 29 listopada br.
do 31 grudnia br. każdy Członek Na
szej Unii może przekazać pieniądze,
które zostaną wykorzystane na pomoc
dla ciężko chorych dzieci w Polsce i na
leczenie dzieci polonijnych w Stanach
Zjednoczonych.
W ramach dorocznej akcji Świątecz
ny Uśmiech Dziecka, zbieramy fundu
sze na cztery instytucje zajmujące się
pomaganiem ciężko chorym dzieciom.
Utworzyliśmy specjalne konta, na któ
re można przelewać fundusze, które w
całości (PSFCU nie pobiera żadnych
opłat) przekażemy wybranym placów
kom. Do 31 grudnia br. można wpłacać
na:
- Zespół Opieki Paliatywnej Palium
z Częstochowy (nr konta w PSFCU:
1399878) – hospicjum rekomendowa
ne przez Pierwszą Damę RP, Agatę Kor
nhauser-Dudę;
- Bursztynową Przystań, Dom Ho

spicyjny dla Dzieci z Gdyni (nr konta
w PSFCU: 1399872);
- Stowarzyszenie na Rzecz Chorych
z Chorobą Nowotworową „Promyk”,
hospicjum domowe z Giżycka (nr kon
ta w PSFCU: 1399875);
- Fundację Uśmiechu Dziecka (Chil
dren’s Smile Foundation) z Nowego Jor
ku (nr konta w PSFCU: 1399869) – po
moc dla chorych, polonijnych dzieci.
To już szósta edycja akcji Polsko-Sło
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
we współpracy z nowojorską Fundacją
Uśmiechu Dziecka (Children’s Smile
Foundation). Od 2014 r. kwota zebra
nych środków na pomoc dla terminal
nie chorych dzieci w Polsce oraz cho
rych polonijnych dzieci przekroczyła
już 610 tysięcy dolarów.
Aby dokonać wpłaty, prosimy wy
pełnić kupon dostępny w 20 oddzia
łach PSFCU w stanach Nowy Jork, New
Jersey, Illinois i Pensylwania lub po
brać go ze strony www.NaszaUnia.com
i złożyć w okienku kasjerskim. Wpłaty
mogą też być dokonane jako transfery

pomiędzy kontami przy użyciu Banko
wości Internetowej lub aplikacji Ban
kowości Mobilnej PSFCU – to szybki,
wygodny i bezpieczny sposób dokona
nia wpłaty z każdego miejsca z dostę
pem do bezpiecznego Internetu. Przy
pominamy: akcja Świąteczny Uśmiech
Dziecka trwa do 31 grudnia br.
DOŁĄCZ DO GRONA
PRACOWNIKÓW PSFCU

Nasza Unia poszukuje
kandydatów do pracy
w Dziale Informatycznym.
Szczegóły na stronie NaszaUnia.com
w zakładce O Unii/Kariera
Uprzejmie informujemy, że od
dnia 1 stycznia 2020 r. nie będą
wydawane książeczki oszczędno
ściowe (passbook) przy otwieraniu
nowych kont oszczędnościowych
w PSFCU. Wydane do tej pory
książeczki będą honorowane.

SCHOLARSHIP
PROGRAM 2020
2

WIĘCEJ INFORMACJI
scholarships@psfcu.net
www.NaszaUnia.com
1-973-396-9514
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Wymiana walut i przelewy zagraniczne
PSFCU oferuje Członkom Naszej Unii
dwie atrakcyjne usługi: wymianę wa
lut oraz przelewy w walutach obcych.
Obie są szczególnie przydatne dla osób
posiadających rodziny w Polsce, gdyż
korzystanie w usług Naszej Unii daje
możliwość dodatkowych oszczędności
dzięki niskim opłatom i atrakcyjnym
kursom wymiany walut.
Nie tracisz na kursie wymiany
Usługa wymiany walut to możli
wość kupna i sprzedaży 90 walut w
okienku kasjerskim jednego z oddzia
łów PSFCU. Sprzedaży waluty obcej
można dokonać od ręki, kupna – po
wcześniejszym zamówieniu. Istnieje
możliwość zamówienia nominałów, w
których chce się dokonać transakcji a
gotówkę otrzymuje się „do ręki”. Usłu
ga ta dostępna jest od poniedziałku do
soboty w godzinach pracy oddziału a
transakcji można dokonać używając
swojego konta czekowego lub oszczęd
nościowego.
Co najważniejsze, oferujemy atrak
cyjny kurs wymiany walut (także złotó
wek), w przeciwieństwie do spekulacyj
nych kont internetowych. Wymieniając
walutę w Naszej Unii, nie tracisz swo
ich pieniędzy na wysokich przeliczni
kach stosowanych w hotelach czy na

lotniskach. Nie musisz martwić się o
wiarygodność waluty, którą otrzymu
jesz od Naszej Unii: PSFCU gwarantuje
autentyczność wymienianych bankno
tów.
Atrakcyjne przelewy zagraniczne
Nasza Unia oferuje usługę między
narodowych przekazów pieniężnych
w walutach obcych (FX Wires). Człon
kowie PSFCU mogą wysyłać przekazy
pieniężne w walucie docelowej, wli
czając przekazy do Polski w złotów
kach. Usługa ta jest oferowana za niską
i konkurencyjną – w stosunku do in
nych instytucji finansowych – opłatą.
Procedura takiego przekazu pie
niężnego jest podobna do przekazów
na terenie Stanów Zjednoczonych. W
formularzu przekazu wystarczy podać
kwotę przekazu w dolarach lub w wa
lucie docelowej, zaś formularz automa
tycznie dokona przeliczenia tej kwoty.
Dzienne kursy walut zmieniane są w
dni robocze o godz. 16:00, natomiast
kurs piątkowy obowiązuje do godziny
16:00 w niedzielę.
Więcej informacji o usługach ofero
wanych przez PSFCU otrzymają Pań
stwo w jednym z 20 oddziałów lub pod
numerem telefonu: 1.855.PSFCU.4U
(1.855.773.2848).

Linia Kredytowa
Pod Zastaw Domu
Przed końcem roku mamy sporo wy
datków, warto więc pomyśleć o wzię
ciu kredytu. W Naszej Unii oferujemy
linię kredytową pod zastaw domu
(HELOC) na atrakcyjnych warunkach.
Linia kredytowa pod zastaw domu
jest kredytem o zmiennym oprocento
waniu, a Członkom Naszej Unii oferu
jemy oprocentowanie wstępne już od
2.49% APR przez pierwszych 12 miesię
cy od daty finalizacji kredytu. Uzyska
ne oprocentowanie uwzględnia 0,25%
zniżki za zarejestrowane automatyczne
płatności z konta czekowego w PSFCU.
Bez automatycznych płatności z konta
czekowego w PSFCU oprocentowanie
wynosić będzie 2.74% APR.
Podstawą zatwierdzenia pożyczki
jest ocena historii kredytowej i zdol
ności do spłaty kredytu a rata i opro
centowanie jest uzależnione od histo
rii kredytowej i innych wskaźników.
Minimalna wysokość kredytu wynosi
10 tys. dolarów, natomiast maksymal
na – 250 tys. Linia kredytowa może
być udzielona pod zastaw głównego
miejsca zamieszkania wnioskodawcy,
domu 1-4 rodzinnego (wliczając kondo
minium) położonego w stanach Nowy
Jork, New Jersey, Pensylwania, Illinois
i Floryda.

* APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 1 listopada br. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Rata i oprocentowanie jest uzależnione od historii
kredytowej i innych kredytowych wskaźników. Uzyskane oprocentowanie uwzględnia 0.25% zniżki za zarejestrowane automatyczne płatności z konta czekowego w PSFCU. Bez automatycznych płatności z konta
czekowego w PSFCU oprocentowanie wynosić będzie 2.74% APR. Linia kredytowa pod zastaw domu jest kredytem o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie wstępne 2.49% APR jest stałe przez pierwszych
12 miesięcy od daty finalizacji kredytu. Po upływie 12 miesięcy, oprocentowanie wstępne zmieni się na standardowe oprocentowanie zmienne, które oparte jest na Prime Rate, opublikowanej w Wall Street Journal.
Oprocentowanie może zmieniać się co miesiąc, jednak nie przekroczy 14,90% ani nie spadnie poniżej 3,75%. Minimalna płatność miesięczna może ulec zmianie na skutek zmiany oprocentowania. Minimalna
wysokość kredytu wynosi $10,000, natomiast maksymalna - $250,000, natomiast stosunek kredytu do wartości domu (LTV) nie może przekroczyć 75%. Linia kredytowa może być udzielona pod zastaw głównego
miejsca zamieszkania wnioskodawcy, 1-4 rodzinnego, wliczając kondominium położonego w stanach NY, NJ, PA, CT, FL i IL. Jeżeli kredyt jest spłacony i zamknięty przed upływem 36 miesięcy od jego rozpoczęcia,
pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić PSFCU wszystkie koszty przyznania kredytu, które mogą wynieść do $1300. Mieszkańcy stanu Nowy Jork i Florydy zobowiązani są do zapłacenia podatku od hipoteki, który
może zostać pokryty z linii kredytowej. Należy skonsultować się z doradcą podatkowym w celu uzyskania informacji dotyczących odliczenia odsetek i opłat od podatku. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Z życia Naszej Unii
Losowanie nagród zakończone
W sierpniu br. Polsko-Słowiańska Fe
deralna Unia Kredytowa przekroczyła
kolejny, ważny próg: 100 tysięcy Człon
ków Naszej Unii. Jako wyraz wdzięcz
ności za Państwa lojalność i zaufanie,
PSFCU ufundowała atrakcyjne nagro
dy, które były rozlosowywane przez
100 kolejnych dni wśród Członków Na
szej Unii.
Losowania rozpoczęły się 24 lipca br.
i każdego kolejnego dnia losowano jed
ną nagrodę spośród Członków PSFCU
aż do 31 października, gdy wylosowano
trzy nagrody główne. Do wygrania były
atrakcyjne przedmioty: od certyfikatów
pieniężnych o wartości stu dolarów do
elektronicznych przyrządów codzien
nego użytku. Zwycięzcy byli ogłaszani
każdego dnia na stronie internetowej
www.NaszaUnia.com oraz na kontach
mediów społecznościowych. Dnia 31
października wylosowano trzy nagro
dy główne: telewizory LCD firmy Sam
sung. Zdobywcom wszystkich nagród
serdecznie gratulujemy.
Zostań Świętym Mikołajem
Stało się już tradycją w Naszej
Unii, że każdego roku w listopadzie
wolontariusze i pracownicy PSFCU
uczestniczą w akcji „Zostań Świętym
Mikołajem” finansując ze środków pry
watnych prezenty dla dzieci z domów

dziecka w Polsce. W bieżącym roku
przed Świętami Bożego Narodzenia
prezenty w postaci ubrań i zabawek
otrzyma aż 55 dzieci z domów dziec
ka w Bielsku-Białej i Legnicy. Prezenty
zostały wysłane do adresatów w Polsce
już 22 listopada br.
Od rozpoczęcia akcji w 2006 r., pra
cownicy i wolontariusze Naszej Unii
opłacili dary dla blisko 730 dzieci w
domach dziecka w Chociulu, Cieszy
nie, Dębicy, Golance Dolnej, Jaworze,
Kątach Wrocławskich, Krasnem, Sta
lowej Woli, Tucholi, Wałbrzychu, Biel
sku Podlaskim, Zambrowie, Łomży,
Lwowie oraz, obecnie, w Bielsku-Białej
i Legnicy.

Pracownice Działu Kadr PSFCU z prezentami
dla wychowanków domów dziecka
w Bielsku-Białej i Legnicy

Stypendia PSFCU
Trwa nabór na Program Stypendialny
dla przyszłorocznych maturzystów,
który PSFCU organizuje we współpra
cy ze Zrzeszeniem Unii Kredytowych
Stanu Nowy Jork (New York Credit
Union Association). Podania można
składać tylko do 10 stycznia 2020 r.
Program Stypendialny jest przezna
czony dla absolwentów szkół średnich
udających się jesienią 2020 r. na studia.
Mogą oni otrzymać do 1 500 dolarów
na pokrycie kosztów dwu- lub cztero
letnich studiów w akredytowanych
szkołach wyższych. Aby wziąć udział
w programie, należy:
1. Udać się do najbliższego oddzia
łu PSFCU i pobrać pakiet aplikacyjny.
Można go także pobrać w formie elek
tronicznej na stronie NaszaUnia.com;
2. Wypełnić wniosek o stypendium
oraz napisać esej. Należy także złożyć
transkrypt ze średnią ocen (GPA) w
klasach 9-11, transkrypt wyników te
stu SAT/PSAT/ACT, wydrukowaną ko
pię eseju. Wszystkie dokumenty muszą
być kompletne i wypełnione w całości
3. Złożyć kompletny pakiet w naj
bliższym oddziale PSFCU nie później
niż 10 stycznia 2020 r.
W celu uzyskania dodatkowych in
formacji, prosimy o kontakt z Działem
Marketingu pod numerem 973-3969514 lub o wysłanie e-maila na adres
scholarships@psfcu.net.

*APR = Annual Percentage Rate. Promocja ważna od 1-go listopada 2019 r. do 31-go stycznia 2020 r. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej. Rata i oprocentowanie jest
uzależnione od historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników. Promocyjne oprocentowanie w wysokości 1.99% APR dotyczy pożyczek na nowe samochody na 12-36 miesięcy i zawiera
zniżkę w wysokości 0.25% za zarejestrowanie automatycznych płatności z konta czekowego w PSFCU na którym została wydana pożyczka. Bez automatycznych płatności z konta czekowego w
PSFCU, oprocentowanie będzie wyższe o 0.25%. Miesięczna spłata kredytu na 36 miesięcy o oprocentowaniu 1.99% APR wynosi $28.65 za każde pożyczone $1,000. Obowiązuje limit kredytu
w wysokości $100,000 na nowe samochody oraz $60,000 na samochody używane. Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Oferty, oprocentowanie i inne warunki kredytu
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Oferta tylko dla Czlonków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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