
Jak co roku, w pierwszym tygodniu
grudnia Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa zorganizowała spotkania
opłatkowe dla przyjaciół i Członków Naszej
Unii. Zgodnie z tradycją odbyły się trzy
spotkania: dla mieszkających w Nowym
Jorku, New Jersey oraz dla Chicago i okolic.
Składając świąteczno-noworoczne życzenia
przewodniczący Rady Dyrektorów
Krzysztof Matyszczyk przyznał, że rozwój
unii jest bardzo pomyślny, co dobrze
prognozuje na przyszłość i wszystkich

cieszy. „Rok lepszy niż poprzedni, a
poprzedni był bardzo dobry. Możliwości są
dużo większe i chcemy to wykorzystać dla
dobra Naszej Unii, jej Członków oraz całej
społeczności polonijnej, do której pod
różnymi postaciami trafia spora część
uzyskiwanych dochodów - powiedział.
Członkowie i przyjaciele Naszej Unii
dowiedzieli się, że w ciągu 11 misięcy
2018 r. szeregi członkowskie PSFCU
wzbogaciły się o 9 tysięcy osób. 

Odnotowano wzrost depozytów

Szanowni Państwo,

Za nami jest już okres
Świąt B o ż e g o
Narodzenia oraz
przywitania Nowego
Roku. W imieniu Rady
Dyrektorów, Komisji
Nadzorczej, pracowników Naszej Unii
pragnę podziękować za wszystkie
świąteczno-noworoczne życzenia, jakie
otrzymaliśmy od Państwa podczas
indywidualnych spotkań, drogą pocztową
lub za pośrednictwem mediów
społecznościowych. Zapewniam, że każde
z nich sprawiło nam olbrzymią przyjemność.

Miniony rok był bardzo udanym rokiem
dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej, jakkolwiek szczegółowego
podsumowania wyników finansowych
dokonamy w jednym z najbliższych wydań
naszego biuletynu.

Bardzo dobra kondycja finansowa naszej
instytucji pozwala nam na opracowanie
ambitnych planów rozwoju na przyszłość.
Podobnie jak w minionym roku planujemy
otworzyć przynajmniej dwa nowe oddziały.
Mamy już wyznaczoną lokalizację w stanie
Illinois, którą oddamy do użytku w połowie
roku. Będzie to już szósty oddział w
metropolii chicagowskiej. Jednocześnie
bierzemy pod uwagę kilka lokalizacji na
nowy oddział na Wschodnim Wybrzeżu,
który też chcemy uruchomić w tym roku.
Na bieżący rok planujemy także generalny
remont Centrum Operacyjnego w Fairfield,
New Jersey. Nie wszyscy z Państwa zapewne
wiedzą, ale zatrudniamy tam ponad 100
pracowników w działach, które pomimo że

MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNI I  KREDYTOWEJ

Vol. 6 | Nr. 1 (61) | Rok 2019
Styczeń 2019 r.

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 listopada 2018 r.

Aktywa

$1,942,196,167
Udzielone kredyty

$1,105,124,663
Wartość netto

$194,988,552
Liczba Członków

98,850
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nie są na co dzień dla Państwa tak widoczne,
spełniają kluczową rolę w funkcjonowaniu
naszej instytucji. Centrum Operacyjne mieści
się w budynku zakupionym w 2004 r., który
wymaga już gruntownego remontu. Będzie
to dość skomplikowane przedsięwzięcie,
ale zapewniam Państwa, że dołożymy
wszelkich starań, aby podczas renowacji w
niczym nie zakłócić poziomu obsługi
Członków PSFCU.

Oprócz planów ekspansji geograficznej,
nasza uwaga skupiona jest na technologii i
szukaniu nowych rozwiązań zarówno
unowocześniających ofertę usług
elektronicznych, ale też jeszcze bardziej
podwyższających poziom zabezpieczeń
informatycznych tzw. cybersecurity.

Nasze plany zakładają, że rok 2019 będzie
w pewnym sensie dla nas symboliczny.
Liczymy, że właśnie w ciągu nadchodzących
miesięcy, Nasza Unia przekroczy 2 miliardy

dolarów w aktywach i - co ważniejsze –
grono Członków Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej przekroczy
liczbę 100 tysięcy. Są to olbrzymie sukcesy,
które zostały osiągnięte w ciągu zaledwie 43
lat działalności. Będziemy Państwa na
bieżąco informować o realizacji naszych
planów i pokonywaniu kolejnych „milowych
kroków” w rozwoju Naszej Unii.

Zapraszam do korzystania z naszych
usług  oraz obserwowania nas w mediach
społecznościowych. Jednocześnie życzę,
aby rozpoczęty rok był dla Państwa rokiem
wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym,
pracy zawodowej, ale także w działalności
na rzecz dobra Polonii w Stanach
Zjednoczonych.

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

...dokończenie na stronie 2

Spotkanie opłatkowe w Wallington, New Jersey



bankowych o 90 milionów dolarów oraz
zwiększenie kwoty udzielonych pożyczek
o 50 milionów dolarów. Dzięki temu,
według prognoz, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa osiągnie
najwyższy zysk netto – około 15 milionów.
“Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa odnosi ogromny sukces, ale jest
to sukces który zawdzięczamy wsparciu,
lojalności, sumienności 96 tysięcy, a
wkrótce mam nadzieję, stu tysięcy
Członków Naszej Unii – mówił gościom
dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan
Chmielewski.

W trzech spotkaniach opłatkowych
wzięło udział łącznie ponad tysiąc gości.
Byli wśród nich przedstawiciele wszystkich
organizacji sponsorujących PSFCU a także
szkół, parafii, stowarzyszeń polonijnych
oraz szczególnie wyróżniający się
Członkowie Naszej Unii. 

W Nowym Jorku na spotkaniu byli

obecni konsul generalny RP Maciej
Golubiewski oraz radny miejski z okręgu
Maspeth i Ridgewood, Robert Holden. W
Chicago gratulacje i życzenia obecnym na
spotkaniu złożyła wicekonsul, Małgorzata
Bąk-Guzik. 

Zgodnie z tradycją, wszyscy przełamali

się opłatkiem poświęconym przez księży
z miejscowych parafii. Zebrani w Nowym
Jorku i New Jersey wysłuchali koncertu
kolęd w wykonaniu tenora Piotra
Buszewskiego, któremu akompaniował
Michał Biel oraz Agnieszki Iwańskiej z
zespołem Antykwariat w Niles, IL.
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Jak każe tradycja, przed Świętami Bożego
Narodzenia, w siedzibie Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na
nowojorskim Greenpoincie, wolontariusze
z organizacji SOS Homeless pod
kierownictwem Eryki Volker przygotowali
spotkanie opłatkowe dla osób samotnych
i bezdomnych. W wydarzeniu udział wzięło
ponad 150 osób: potrzebujących oraz
wolontariuszy.

W imieniu gospodarzy, wszystkich
powitał przewodniczący Rady Dyrektorów
PSFCU, Krzysztof Matyszczyk.
“Najważniejsze, że mogliśmy się razem
spotkać. Że osoby potrzebujące mogły
porozmawiać, pobyć razem. To przekaz
nadzei, że będzie lepiej - powiedział
Matyszczyk, podkreślając że to jedno z
najważniejszych wydarzeń w roku
odbywających się w Naszej Unii.

Spotkanie zorganizowali wolonatriusze
z działającej na Brooklynie organizacji SOS
Homeless, którą od lat niestrudzenie kieruje
Eryka Volker. “ Cieszymy się, że widzimy
te same osoby, ale smutne, że nie
wszystkich: podczas ostatniej zimy
straciliśmy siedmiu czy ośmiu bezdomnych
mężczyzn - powiedziała Volker. Spotkania
odbywają się bez przerwy od dwunastu
lat a Eryka Volker, która zna wszystkich
potrzebujących po imieniu, podkreślała,
że potrzeby są różne: czasami „wystarczy

porozmawiać, bo są samotni, czasami
potrzeba pomocy materialnej”, innym
razem trzeba pomóc w poszukiwaniu
bliskich w Polsce.

Wśród gości wydarzenia na Greenpoincie
był konsul generalny RP w Nowym Jorku
Maciej Golubiewski oraz członek stanowego
Kongresu, reprezentujący dzielnicę
Greenpoint, Joseph Lentol. “To jedno z
najważniejszych wydarzeń w całym roku
dla społeczności lokalnej. Pokazuje
prawdziwe znaczenie czasu świątecznego
i naprawdę z wielką radością jestem tutaj
– mówił Lentol. Z kolei konsul Golubiewski
chwalił wolontariuszy pod wodzą Eryki
Volker za to, że potrzebującym „pokazują
co roku, że nie są zapomniani, mimo że nie

mają na miejscu rodziny” a ich sytuacja
materialna jest często bardzo ciężka.

Spotkanie uświetnili przedstawiciele
Klubu Seniora Amber, którzy jak co roku
przedstawili świąteczne jasełka.
Zgromadzeni przełamali się opłatkiem,
który pobłogosławił opiekun ludzi
bezdomnych, ksiądz Ryszard Koper. Ze
Światełkiem Betlejemskim przybyli
harcerze ze Związku Harcerzy Polskich w
Nowym Jorku a kolędy wykonała grupa
Theo. Po przełamaniu się opłatkiem,
zgromadzeni spożyli ciepłą kolację a na
koniec każdy z potrzebujących otrzymał
praktyczny prezent m.in. ciepłą bieliznę,
rękawiczki i czapkę.

Wigilia dla bezdomnych i samotnych
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Doskonała okazja aby zaoszczędzić.
Skorzystaj z promocyjnej lokaty terminowej
na wpłaty na Indywidualne Konta
Emerytalne (IRA) za lata podatkowe 2018
i 2019 w wysokości 3,00 proc. APY* na pięć
lat. Promocja trwa do 15 kwietnia br.

Fundusze na otwarcie lokaty terminowej
muszą być zdeponowane na koncie IRA:
minimum wynosi 500 dolarów a
maksymalna wpłata to dopuszczalny
łączny limit wpłaty ustalony przez Urząd
Skarbowy (IRS) na rok 2018/2019.
Dodatkowe informacje można uzyskać w
dziewiętnastu oddziałach PSFCU lub w
Centrum Obsługi Klienta pod numerem
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).

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.

*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. 

16 stycznia br. ruszył nabór na Program
Stypendialny dla Członków PSFCU, którzy
uczą się w szkołach wyższych i potrzebują
wsparcia finansowego.

Aby ubiegać się o stypendium, trzeba
być Członkiem Naszej Unii co najmniej rok,
mieć średnią ocen (GPA) co najmniej 3.0
oraz studiować na akredytowanej uczelni
w roku akademickim 2018/19. Komisja
będzie oceniała nie tylko dobre wyniki w
nauce ale także aktywny udział w życiu
społeczności polonijnej np. w polskiej
parafii czy uczestnictwo w klubie polskim
na uczelni. Aplikację można uzyskać w
jednym z 19 oddziałów Naszej Unii lub na
stronie internetowej PSFCU
www.NaszaUnia.com. Oprócz wypełnionej
aplikacji należy dołączyć wymagane
dokumenty oraz napisać dwa eseje w
języku angielskim o objętości do trzystu
słów. Termin składania podań: tylko do 1
marca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo
na stronie internetowej PSFCU
www.NaszaUnia.com (zakładka „O Unii”,
folder „Programy Stypendialne”). W celu
uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy wysłać e-mail na adres
scholarships@psfcu.net lub zadzwonić
pod numer 973-808-3240, wewn. 6133.

Oszczędzaj z IRA Stypendia dla uczniów
szkół wyższych

*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. 

Planując swoją przyszłość,        

SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ 
LOKATY TERMINOWEJ NA 

WPŁATY IRA ZA 
LATA 2018 i 2019
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pomyśl o koncie
emerytalnym3,00 %
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Tymoteusz Kutyla Wschodzącą Gwiazdą PSFCU

20-letni gimnastyk Tymoteusz Kutyla został
uznany za Wschodzącą Gwiazdę Naszej Unii
2018. To już trzeci student, Członek Naszej
Unii, który otrzymał ten zaszczytny tytuł.

Student trzeciego roku University of
Minnesota, członek kadry narodowej Polski
w gimnastyce oraz Członek Naszej Unii od
dziecka (zaczynal z kontem dla nieletnich)
otrzymał tytuł oraz czek na pięć tysięcy
dolarów. “Jesteśmy dumni, że Członek Naszej
Unii osiąga już tak wspaniałe sukcesy i być
może zobaczymy go na igrzyskach
olimpijskich jako reprezentanta Polski. 

Cieszymy się, że możemy przyczynić się
do realizacji marzeń – powiedział w trakcie
uroczystości wręczenia nagrody, dyrektor
wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski.

Tymoteusz (Timothy) Kutyla ma 20 lat i
jest studentem trzeciego roku University of
Minnesota, gdzie studiuje biznes i marketing
oraz ćwiczy gimnastykę. W swojej karierze
był już mistrzem USA juniorów w ćwiczeniu
na drążku. Od 2018 r. jest członkiem
reprezentacji Polski i ma nadzieję na start na
igrzyskach  olimpijskich  2020  w Tokio.

“Dziękuję PSFCU za tę nagrodę, zawsze

będę wdzięczny za to, że przyznano mi to
stypendium uznając za Wschodzącą Gwiazdę
Naszej Unii. Traktuję to jako wyróżnienie za
to, że jako Amerykanin polskiego pochodzenia
udaje mi się studiować i trenować a także za
awans do reprezentacji Polski w gimnastyce–
powiedział Kutyla w trakcie uroczystości. 

Kutyla zaczął ćwiczyć gimnastykę w wieku
trzech lat. Dzisiaj jego dzień powszedni
wygląda tak: dwa razy w tygodniu godzinny
trening o 6:30 rano, każdego dnia do południa
zajęcia w szkole a po lunchu trzy godziny
ćwiczeń. Wieczór i noc zostają na naukę.
Marzeniem Kutyly jest skończenie studiów
i start na igrzyskach olimpijskich. “Mam
nadzieję, że niedługo wystartuję w
mistrzostwach Europy w barwach Polski
dzięki czemu będę miał szansę
zakwalifikować się na występy na igrzyskach
olimpijskich w Tokio – powiedział.

Nagroda dla Wschodzącej Gwiazdy Naszej
Unii została wręczona po raz trzeci.
Ustanowiono ją w 2014 r. jako część Programu
Stypendialnego PSFCU, aby nagradzać
młodych wiekiem Członków Naszej Unii na
podstawie szczególnych osiągnięć kandydata
w “dziedzinie nauki, sportu, muzyki, sztuki,
przywództwa lub szczególnego talentu,
udokumentowanego na poziomie krajowym
bądź międzynarodowym”. Poprzedni laureaci
to pływak Michał Domagała oraz brązowa
medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de
Janeiero 2016 w szermierce, Monika Aksamit.
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*APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 1/11/2018 do 31/01/2019. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Uzyskane
oprocentowanie zależne będzie od historii kredytowej oraz innych czynników. Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,99%  APR dotyczy kredytów na nowe
samochody na okres do 3 lat. Promocyjne oprocentowanie kredytów na samochody używane na okres do 3 lat już od 2,50% APR. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania wymagane jest zarejestrowanie automatycznej
płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Miesięczna
spłata pożyczki 3-letniej na 1,99% APR wynosi $28,64 za każde pożyczone $1000. Dostępne również inne stopy oprocentowania i terminy spłat kredytów na samochody nowe i używane. Limit
kredytu wynosi $100,000 dla samochodów nowych i $60,000 dla używanych. Produkty i oprocentowanie mogą się zmienić bez uprzedzenia. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U.

1.99%
APR*

Tymoteusz Kutyla z czekiem


