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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma
danymi statystycznymi* dotyczącymi
zarówno polskiej grupy etnicznej, jak i
Członków Naszej Unii, które dowodzą, że
Polonia w Stanach Zjednoczonych jako
całość odnosi olbrzymi sukces.
Według ostatnich danych Spisu Powszechnego (Census) z 2017 r., w Stanach
Zjednoczonych mieszkało ponad 9 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia,
z czego ponad 419 tys. osób było urodzonych w Polsce. Jesteśmy jednocześnie
zamożną grupą etniczną i według tego
samego raportu średni dochód netto
gospodarstw polsko-amerykańskich w
Stanach Zjednoczonych w 2017 r. wyniósł
71 172 dolary i przekroczył o około 24 proc.
średni dochód wszystkich gospodarstw
amerykańskich wynoszący 57 652 dolary.
Jesteśmy też grupą etniczną, która
zdecydowanie preferuje posiadanie własnych domów: 73 proc. Amerykanów polskiego pochodzenia mieszkało we własnych
domach lub apartamentach, w porównaniu
do 64 proc. średniej w Stanach Zjednoczonych. Zdecydowanie też cenimy wykształcenie: 96 proc. Polonii ma ukończoną
szkołę średnią, a 43 proc. ma ukończone
studia w porównaniu do 30 proc. absolwentów szkół wyższych wśród całej populacji Stanów Zjednoczonych. Już na
podstawie wyżej wymienionych danych
widzimy, jak silną i ambitną grupą etniczną
jest Polonia w USA.
Dalszym potwierdzeniem tej tezy jest
porównanie Członków Naszej Unii do
członków innych unii kredytowych w Sta-

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

Aktywa

$1,961,414,566
Udzielone kredyty

$1,114,412,309
Wartość netto

$196,499,486
Liczba Członków

97,228

nach Zjednoczonych. Średni poziom oszczędności ulokowanych przez Członków
PSFCU wynosi ponad 18,1 tys. dolarów,
i jest zdecydowanie wyższy od 10,4 tys.
dolarów średniego poziomu oszczędności
członków wszystkich unii kredytowych w
Stanach Zjednoczonych. 69 proc. Członków
PSFCU posiada konto czekowe w porównaniu do 57 proc. w innych uniach kredytowych. Średnie zadłużenie Członków
PSFCU wynosi prawie 36,5 tys. dolarów w
porównaniu do średniego zadłużenia
członków w innych uniach kredytowych,
które wynosi 15,3 tys. dolarów. Głównym
powodem tej różnicy jest fakt, że Członkowie
Naszej Unii zaciągają przede wszystkim

proc. w pozostałych uniach kredytowych.
Bardzo ciekawa jest statystyka dotycząca
używania kart kredytowych. Średnio
Członkowie Naszej Unii przy użyciu kart
kredytowych wydają rocznie 5 375 dolarów
w porównaniu do średnich wydatkow na
kartach kredytowych w pozostałych uniach
kredytowch, które wynoszą 4 800 dolarów.
Natomiast średnie zadłużenie na kartach
kredytowych PSFCU wynosi 1 534 dolarów
w porównaniu do 3 249 dolarów średniego
zadłużenia na kartach kredytowych w
innych uniach kredytowych. Jest to dowód,
że Członkowie Naszej Unii lubią używać kart
kredytowych, ale też szybko je spłacają.
Na początku artykułu wspomniałem, że

Od lewej: Maciej Golubiewski (Konsul Generalny RP w Nowym Jorku) Anna M. Anders (Senator RP) Bogdan
Chmielewski (Dyrektor Wykonawczy PSFCU) Andrzej Kraśnicki (Prezes PKOl)

pożyczki na nieruchomości, które z reguły
są w wyższych kwotach niż bardziej
popularne w innych uniach kredytowych
pożyczki samochodowe lub personalne.
Członkowie PSFCU są również bardzo
solidną grupą pożyczkobiorców. Pożyczki
opóźnione w płatnościach powyżej 60 dni
w naszej instytucji stanowią 0,51 proc. ogółu
pożyczek w porównaniu do 0,71 proc.
pożyczek opóźnionych w innych uniach
kredytowych. Straty spowodowane niespłacaniem pożyczek w Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej wynoszą 0,03
proc. ogółu pożyczek w porównaniu do 0,58

Polonia ceni edukację. Przykładem tego
może być fakt, że średnia wysokość pożyczki
studenckiej zaciągniętej w Naszej Unii
wynosi 28 789 dolarów w porównaniu do
średniej wysokosci pożyczki studenckiej w
innych uniach kredytowych, która jest na
poziomie 7 790 dolarów. Na koniec grudnia
2018 r. PSFCU praktycznie nie miało
opóznień w spłacaniu tych pożyczek, w
porównaniu do 1,22 proc. opóźnień w
spłacaniu pożyczek studenckich w pozostałych uniach kredytowych.
Przedstawione powyżej dane prezentują
...dokończenie na stronie 2
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Nasza Unia dla maturzystów

...dokończenie ze strony 1

opóznień w spłacaniu tych pożyczek, w
porównaniu do 1,22 procent opóźnień w
spłacaniu pożyczek studenckich w pozostałych uniach kredytowych.
Przedstawione powyżej dane prezentują
naszą grupę etniczną jako zasobną, pracowitą
i bardzo solidną, jednocześnie konse kwentnie dążącą do realizacji swoich celów
związanych na przykład z wyksztalceniem
dzieci lub posiadaniem własnego domu.
Zadaniem nas wszystkich jest jest zadbanie,
aby taki - prawdziwy obraz Polonii - dotarł
do jak najszerszych kręgów w społeczeństwie
amerykańskim.
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU
* Dane statystyczne pochodzą ze Spisu Powszechnego (Census)
z 2017 r. oraz raportu firmy Callahan & Associates przygotowanego
6 lutego 2019 r. (dane na dzień 31 grudnia 2018 r.).

Przewodniczący Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk
wręcza nagrody maturzystom

Przedstawicielki PSFCU z polonijnymi maturzystami podczsas balu studniówkowego w Chicagoland

W sobotę, 2 lutego w Royal Manor w
Garfield, New Jersey odbył się kolejny Bal
Maturalny dla abiturientów z polskich szkół
dokształcających na wschodnim Wybrzeżu.
Każdy z 236 maturzystów otrzymał także
prezent od PSFCU: certyfikat owartości 50
dolarów.
Maturzyści z polskich szkół dokształcających w Nowym Jorku, New Jersey,
Connecticut i Pensylwanii rozpoczęli od
tradycyjnego poloneza, który poprowadzili
w dwóch pierwszych parach prezes Centrali
Polskich Szkół Dokształcających dr Dorota
Andraka z wicekonsulem Mateuszem
Gmurą oraz Maria Paździor-Marchwińska
(prezes CPSD na stany New Jersey i
Pensylwania) z dyrektorem wykonawczym
PSFCU, Bogdanem Chmielewskim.
W trakcie oficjalnych uroczystości
wystąpił także przewodniczący Rady

Dyrektorów PSFCU Krzysztof Matyszczyk,
który wręczył abiturientom prezenty od
Naszej Unii: każdy otrzymał certyfikat na
50 dolarów. W ten sposób, PSFCU każdego
roku stara się docenić trud absolwentów
polskich szkół dokształcających. Po
oficialnych
uroczyśtosciach,
przy
największych przebojach puszczanych przez
DJ Kacpra, młodzież bawiła się do godziny
pierwszej w nocy.
Na studniówce bawili się także
absolwenci 37 sobotnich szkół polonijnych
z Chicago i okolic. W sobotę, 26 stycznia w
sali balowej teatru Drury Lane w Oak Brook
obecnych było 550 maturzystów. Nasza
Unia była jednym ze sponsorów imprezy a
wśród gości nie zabrakło kierowniczek
pięciu oddziałów PSFCU, które znajdują
się w okolicach Chicago.

Licytacja dla chorych dzieci
Stało się już tradycją, że na Balu Walentynkowym nowojorskiej Fundacji Uśmiechu
Dziecka (CSF) na początku lutego, licytowane są podarunki od Prezydenta RP
Andrzeja Dudy oraz jego Małżonki.
Wszystkie zebrane fundusze wspomogą
leczenie podopiecznych Fundacji.
W tym roku podczas Balu licytowano
kolię z bursztynami w srebrze od Pierwszej
Damy RP Agaty Kornhuaser-Dudy oraz pióromarker Prezydenta Donalda Trumpa, którym
podpisał on deklarację międzypaństwową
pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi
o partnerstwie strategicznym we wrześniu
2018 r. (dar Prezydenta RP Andrzeja Dudy).

2

Oba prezenty zostały przekazane przedstawicielom władz PSFCU, którzy odwiedzili
Parę Prezydencką w Warszawie we wrześniu
ub. r. Ostatecznie kolia Pierwszej Damy RP
została wylicytowana za 5 tys. dolarów a
pióro-marker Prezydenta Trumpa za 2,3 tys.
dolarów.
W czasie Balu zebrano łącznie kilkanaście
tysięcy dolarów, które zostaną wykorzystane
na leczenie ciężko chorych dzieci m.in. na
opłacenie rehabilitacji Amelki z Long Island,
która przebywa w klinice onkologicznej na
nowojorskim Manhattanie. Bal był też okazją
do podziękowania mecenasowi Mariuszowi
Śniarowskiemu – członkowi Komisji

Nadzorczej PSFCU – za pełnienie przez
ostatnie dwa lata funkcji prezesa Fundacji
Uśmiechu Dziecka.

Mec. Mariusz Śniarowski - Prezes CSF
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Kredyt hipoteczny bez opłaty
Droga do nowego domu naprawdę zaczyna
się w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Przyjdź do jednego z dziewiętnastu oddziałów Naszej Unii w
czterech stanach (Nowy Jork, New Jersey,
Illinois i Pensylwania) albo złóż wniosek
o kredyt hipoteczny na stronie inter netowej www.NaszaUnia.com
W Naszej Unii mamy kolejną promocję
dotycząca kredytów hipotecznych: jeśli
sfinalizujesz pożyczkę do 30 kwietnia
2019 r., nie pobierzemy opłaty za wniosek
o kredyt hipoteczny, która wynosi 350
dolarów. Promocja dotyczy pożyczek na
domy rezydencyjne 1-4 rodzinne zamieszkałe przez właściciela. Pożyczkobiorca
musi spełnić standardowe wymogi
kwalifikacyjne i zdolności spłaty kredytu.*
Kredyty z wkładem własnym poniżej 20
proc. wartości domu wymagają pry watnego ubezpieczenia kredytu hipo tecznego (PMI).
Wygodnie przez internet
Wnioski można składać osobiście we
wszystkich oddziałach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Można
też złożyć wniosek przez internet na
stronie internetowej www.NaszaUnia.com
w zakładce ‘Kredyty Hipoteczne’ (Mort-

gage Center). To proste, wygodne i szybkie
– wypełnienie aplikacji nie powinno
zabrać więcej niż dwadzieścia minut:
1.
2.

3.

Naciśnij na przycisk „Apply
Now” i wypełnij formularz;
Po wypełnieniu, naciśnij przycisk
„Submit”, abyśmy mogli
rozpocząć proces rozpatrywania
wniosku;
Gwarantujemy, że pracownik
skontaktuje się z Tobą, aby
odpowiedzieć na wszystkie
pytania i wątpliwości.

Naszym celem jest zapewnienie
najwyższego standardu obsługi przy
konkurencyjnych ratach. Dlatego możesz
się skontaktować ze specjalistą od
pożyczek hipotecznych PSFCU pod
numerem telefonu 973-808-3240 wew.
7910 od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00 – 17:00.
W zakładce ‘Kredyty Hipoteczne’ na
stronie www.NaszaUnia.com znajdą
Państwo także aktualne oprocentowanie
kredytów oraz kalkulator kredytowy
(Mortgage Calculator), który pomoże
obliczyć ile wyniesie rata Twojego kredytu,
jak długo będziesz spłacać zadłużenie i

ile zapłacisz odsetek.
W sześciu stanach
Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa oferuje pożyczki hipoteczne w
czterech stanach, gdzie znajdują się
oddziały Naszej Unii (Nowy Jork, New
Jersey, Pensylwania i Illinois), ale także
na Florydzie i w Connecticut. Jesteśmy
konkurencyjni w stosunku do innych
instytucji finansowych, oferujących
pożyczki na zakup nieruchomości:
udzielamy pożyczek już od 3 proc. wkładu
własnego.*
Pożyczki kredyty hipoteczne PolskoSłowiańskiej 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, gdyż nie
pobierzemy opłaty za złożony wniosek.
*Promocja jest ważna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 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 (PMI). Oferta tylko dla Członków PSFCU. Kredyty nie sa
oferowane we wszystkich stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

DROGA DO NOwEGO DOMU
ZACZYNA SIę w PSFCU
Złóż wniosek o kredyt hipoteczny PSFCU
Teraz dodatkowo zaoszczędzisz

$350
Promocja jest ważna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 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 (PMI). Oferta tylko
dla Członków PSFCU. Kredyty nie sa oferowane we wszystkich stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Z życia PSFCU

Zaplanuj przyszłość z kontem IRA
Nie czekaj na Tax Day. Skorzystaj z szansy
aby zaoszczędzić już dzisiaj. Tylko do 15
kwietnia br. promocyjna lokata terminowa
na wpłaty na Indywidualne Konta Emerytalne (IRA) za lata 2018 i 2019 r.
Procent jest naprawdę atrakcyjny: 3,00
proc. APY* na pięć lat. Dodatkowo możesz
wpłynąć na swoje rozliczenie podatkowe za
rok, jednak trzeba działać szybko: promocja
kończy się już 15 kwietnia br. Zgłoś się do
jednego z dziewiętnastu oddziałów PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta
pod bezpłatnym numerem telefonicznym
1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848).
Fundusze na otwarcie lokaty terminowej
muszą być zdeponowane na nowym lub
istniejącym koncie IRA: minimum wynosi
500 dolarów a maksymalna wpłata to
dopuszczalny łączny limit wpłaty ustalony
przez Urząd Skarbowy (IRS) na rok
2018/2019.
IRA Tradycyjne czy Roth?
PSFCU oferuje Indywidualne Konta
Emerytalne (IRA) Tradycyjne i Roth, które
pozwalają na inwestowanie dodatkowych
funduszy na warunkach przez siebie
wybranych i z zachowaniem kontroli nad
inwestycjami. Oba konta oferują przywileje
podatkowe** a możliwość wpłaty na konto
Tradycyjne lub Roth zależy od spełnienia

warunków kwalifikujących, określonych
przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych.
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.
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.
Dodatkowe informacje dotyczące innych
lokat terminowych oferowanych przez
PSFCU znajdują się na stronie
www.NaszaUnia.com. Informacji udziela
także Centrum Obsługi Klienta pod
bezpłatnym numerem telefonicznym
1.855.PSFCU.4U (1-855-773-2848).

Pierwszy oddział PSFCU w Pensylwanii w
miejscowości Stroudsburg działa pełną parą.
Na zdjęciu Pani Janina Detka (z mężem
Stanisławem) - kolejna, szczęśliwa Członkini
Naszej Unii z kierowniczą oddziału, Jolantą
Kwiatkowską.
Oddział PSFCU Stroudsburg (334 North
9th Street, Stroudsburg, PA 18360) zaprasza
we wtorki, środy, czwartki, piątki (12:00 –
19:00) i soboty (9:00 – 15:00).

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 02/01/2019. Oferta tylko dla
Członków PSFCU. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty
oraz kary podatkowe za wypłaty z kont terminowych IRA. Inne ograniczenia
mogą obowiązywać. **Ograniczenia mogą obowiązywać.

3.00 %

APY*

NA 5 LAT

Planując swoją przyszłość,
pomyśl o koncie
emerytalnym
SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ
LOKATY TERMINOwEJ NA
wPŁATY IRA ZA
LATA 2018 & 2019

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 02/01/2019. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Obowiązują zasady członkostwa. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 2
stycznia do 15 kwietnia 2019 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 2018/2019. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty oraz
kary podatkowe za wypłaty z kont terminowych IRA. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. 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 skonsultowana z doradcą podatkowym. Dodatkowe informacje dotyczące innych lokat
terminowych oferowanych przez PSFCU znajdują się na stronie www.NaszaUnia.com.
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