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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Od Dyrektora Wykonawczego:

Walne Zebranie PSFCU

Szanowni Państwo,
Jakże inny był tegoroczny miesiąc maj od
tych, które pamiętamy z poprzednich lat. Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno
na wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia. Na szczęście zauważamy pierwsze oznaki stabilizacji i coraz częściej rozmawiamy o powrocie do normalności, chociaż
zapewne ta „normalność” będzie inna od tej
sprzed kilku miesięcy.
Z pełną stanowczością mogę stwierdzić,
że Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa sprawdziła się jako sprawna, stabilna
i nowoczesna instytucja finansowa podczas
tego trudnego okresu. Nasze oddziały działały praktycznie bez przerw, z pewnymi tylko
ograniczeniami podyktowanymi warunkami
pandemii. Nasze usługi były też w pełni dostępne za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Mobilnej. Co ważne, po przeanalizowaniu statystyk wiemy również, że pomimo
dużo większej liczby telefonów skierowanych
do naszego telefonicznego Centrum Obsługi
Klienta, prawie 90% z nich zostało odebrane
w czasie krótszym niż 40 sekund! Równolegle
rozpatrywaliśmy zdecydowanie zwiększoną
liczbę wniosków o pożyczki na domy, co jest
związane z oferowanym obecnie rekordowo
niskim oprocentowaniem. Wychodząc naprzeciw Członkom PSFCU, którzy zostali najbardziej dotknięci kryzysem ekonomicznym,
zaproponowaliśmy modyfikacje płatności

Walne Zebranie PSFCU odbyło się w formie wideokonferencji i transmisji audio

W sobotę, 30 maja 2020 r., w siedzibie PSFCU na nowojorskim Greenpoincie odbyło
się Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej Federal
nej Unii Kredytowej. Z powodu pandemii
wirusa COVID-19, zebranie odbyło się w formie wideokonferencji lub transmisji audio.
W zebraniu w różnej formie udział wzięło
ponad 400 Członków PSFCU, ponad dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich.

Podczas zebrania Członkowie zapoznali się z „Raportem Rocznym”, zawierającym wyniki działalności Naszej Unii
w roku fiskalnym 2019 oraz zadawali pytania na tematy dotyczące PSFCU. W roku
fiskalnym 2019 aktywa PSFCU wzrosły o
103,67 miliona dolarów, powierzone depozyty powiększyły się o kwotę 65,85 miliona dolarów, a suma udzielonych pożyczek
...dokończenie na stronie 2

Wideokonferencja Prezydenta RP
z przedstawicielami Polonii
Z okazji obchodzonego 2 maja w Polsce Dnia
Polonii i Polaków za Granicą, Prezydent RP
Andrzej Duda z Małżonką uczestniczyli w
wideokonferencji z przedstawicielami środowisk polonijnych, którzy w swoich kra-

jach zamieszkania zaangażowali się w walkę
z pandemią COVID-19. Stany Zjednoczone
reprezentował Bogdan Chmielewski, Dyrektor Wykonawczy PSFCU.
...dokończenie na stronie 2

...dokończenie na stronie 2

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Aktywa

$2,141,792,395
Udzielone kredyty

$1,165,921,155
Wartość netto

$210,827,451
Liczba Członków

102,310

Podczas wideokonferencji Pary Prezydenckiej z przedstawicielami Polonii, Stany Zjednoczone reprezentował
Dyrektor Wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski. Zdjęcie: Grzegorz Jakubowski/KPRP
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Od Dyrektora Wykonawczego
PSFCU:
...dokończenie ze strony 1

prawie 500 pożyczek. Są to tylko niektóre
przykłady naszej aktywności jako instytucji
finansowej w warunkach obecnego kryzysu. Do tych działań dochodzą tez inicjatywy związane szczególnie ze wsparciem
środowiska polonijnego w czasach pandemii, których najlepszym przykładem jest
utworzony w marcu br. PSFCU Coronavirus Relief Fund, na który przeznaczyliśmy
250 000 dolarów.
Niestety, z powodu pandemii nie jesteśmy w stanie zorganizować, tak jak w latach
poprzednich, uroczystości związanych z
wręczeniem dorocznych stypendiów studenckich dla Członków PSFCU. Tym niemniej 399 studentów lub uczniów ostatnich klas szkół średnich zakwalifikowało
się w tym roku na stypendia PSFCU, których ogólna suma w 2020 r. wynosi prawie
500 000 dolarów. W obecnej sytuacji pieniądze zostaną przelane wszystkim stypendystom na ich konta w Naszej Unii. Serdecznie
gratuluję tegorocznym stypendystom i ich
rodzicom otrzymanych nagród oraz życzę
wielu naukowych sukcesów w przyszłości.
18 maja br. obchodziliśmy 100. rocznicę
urodzin największego z Polaków - Świętego Jana Pawła II. Jesteśmy zawiedzeni, ze z
powodu pandemii koronawirusa tak ważna
rocznica nie mogła być obchodzona w bardziej uroczystej formie. Tym niemniej PSFCU mocno zaangażowała się w mediach
społecznościowych, oddziałach i wśród Polonii, aby przypomnieć wszystkim o osobie
Jana Pawła II i jego wkładzie w dzieje Polski,
Kościoła i świata. Jego zasługi w odzyskaniu
przez Polskę, jak i wiele innych krajów, wolności i niezależności są nie do oszacowania. Karol Wojtyła również był i nadal jest
dla milionów ludzi na świecie niekwestionowanym autorytetem moralnym, co jest
szczególnie ważne w obecnym czasie.
Kończąc, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i pogody ducha oraz tego, aby
nasza codzienność jak najszybciej wróciła
na normalne tory, gdzie obawy o zdrowie
i przyszłość (w tym materialną), zastąpi radość ze wspólnie odnoszonych sukcesów i
razem spędzanego czasu.

Walne Zebranie PSFCU - cd.
...dokończenie ze strony 1

wzrosła o 48,99 miliona dolarów. W rezultacie działalności operacyjnej zysk
netto wyniósł 12,82 miliona dolarów.
Warto wspomnieć, że w 2019 r. aktywa
Naszej Unii przekroczyły liczbę 2 miliardów dolarów, a liczba Członków Naszej
Unii przekroczyła 100 000.
W trakcie zebrania ogłoszono nazwiska
Członków Rady Dyrektorów, którzy będą
pełnić swoją funkcję w latach 2020-23.
W wyborach w 2020 r. następujące osoby

Wideokonferencja Prezydenta RP - cd.
...dokończenie ze strony 1

W rozmowie poprowadzonej przez
ministra Adama Kwiatkowskiego z Kan
celarii Prezydenta RP uczestniczyli
przedstawiciele Polonii z: Belgii, Brazylii,
Irlandii, Kanady, Litwy, Niemiec, Nowej
Zelandii, Ukrainy i USA. Każdy z nich zaangażowany jest w pomoc w walce z pandemią koronawirusa, m.in. przez organizację zbiórek finansowych dla najbardziej
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potrzebujących, szycie maseczek lub
wsparcie psychologiczne dla rodaków.
Jednym z kilku rozmówców był Bogdan Chmielewski, Dyrektor Wykonawczy
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, który mówił m.in. o specjalnym
funduszu wsparcia osób dotkniętych
skutkami pandemii w wysokości 250 tys.
dolarów, a utworzonym przez Radę Dyrektorów PSFCU.

Uczciliśmy Wielkiego Polaka
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredy
towa pamiętała o 100-leciu urodzin Karola
Wojtyły, Wielkiego Polaka i Świętego Kościoła katolickiego. Biało-czerwone róże od
Naszej Unii w setną rocznicę urodzin Jana
Pawła II zostały złożone przed pomnikiem
Ojca Świętego przy parafii Najświętszego
Serca Jezusa w Wallington, New Jersey.
Już na kilka dni przed rocznicą, we
wszystkich dwudziestu oddziałach PSFCU w czterech stanach (Nowy Jork, New
Jersey, Illinois oraz Pensylwanii) wisiały
specjalne, dwujęzyczne plakaty z informacją: „18 maja 2020 r. Jan Paweł II. Stulecie Urodzin”.
Nasza Unia ufundowała wydruk większej ilości takich plakatów, które zostały
rozdane polskim biznesom w okolicy oddziałów PSFCU. Wizualizacje przygotowane przez Naszą Unią były widoczne
w polskich sklepach m.in. na nowojorskim Greenpoincie czy Ridgewood,

Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

były kandydatami do Rady Dyrektorów
PSFCU: Ryszard Bąk, Małgorzata Gradzki,
Karol Kwiatkowski i Leszek Wojtkowski.
Zgodnie ze statutem PSFCU, ponieważ na każdy z wakatów w Radzie
Dyrektorów kandydowała tylko jedna
osoba, wybory do Rady Dyrektorów nie
zostały przeprowadzone, a kandydaci zostali członkami Rady Dyrektorów
PSFCU na trzyletnią kadencję. Życzymy
wielu sukcesów w wypełnianiu powierzonych stanowisk.

Oddział PSFCU na Staten Island

Kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Wallington, NJ

w polskich kościołach w New Jersey oraz
w firmach prowadzonych przez Polaków
w Chicagoland.
„Pandemia koronawirusa znacznie
ograniczyła obchody tej ważnej dla Kościoła, jak i wszystkich Polaków rocznicy. Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa postanowiła uczcić urodziny
Wielkego Polaka drukując i dostarczając
do lokalnych, polskich sklepów i biznesów specjalne, rocznicowe plakaty. Nasza Unia świętuje 100. rocznicę urodzin
Karola Wojtyły cały rok, gdyż rzadkie
zdjęcia z życia Papieża Polaka ozdabiają
kalendarz Naszej Unii na 2020 r. – powiedział dyrektor wykonawczy PSFCU,
Bogdan Chmielewski.
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Kup nieruchomość z PSFCU
Po zapaści spowodowanej pandemią
COVID-19, amerykańska gospodarka
zaczyna odżywać. To najlepszy czas
aby skorzystać z niskiego oprocentowania i wziąć kredyt na nieruchomość
lub skorzystać z Linii Kredytowej Pod
Zastaw Domu (HELOC) w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
„Przewozy ciężarowe rosną. Wzrasta
liczba sprzedanych biletów lotniczych
i hotelowych rezerwacji. Wzrasta ilość
wniosków o kredyty hipoteczne a coraz więcej ludzi otwiera nowe biznesy”
pisał 26 maja br. dziennik „The Wall
Street Journal”. Coraz więcej znaków
wskazuje, że rozwój amerykańskiej gospodarki znów nabiera tempa. Także
na rynku nieruchomości widać duże
ożywienie, zwłaszcza w stanach New
Jersey i Connecticut, gdzie szuka domów coraz więcej nowojorczyków.

Weź pożyczkę w PSFCU
To najlepszy czas, aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w Naszej Unii.
Oferujemy oprocentowanie pożyczek
już od 3,5% APR* oraz wkład własny
już od 3%. Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa udziela kredytów hipotecznych w stanach: Nowy Jork, New
Jersey, Pensylwania, Connecticut, Illinois
oraz na Florydzie. Aby skorzystać z naszej oferty, wystarczy odwiedzić stronę
www.NaszaUnia.com, gdzie pod zakładką „Kredyty Hipoteczne” znajdą Państwo
wszystkie niezbędne informacje, aby złożyć wniosek o pożyczkę on-line.
Jednocześnie przypominamy, że znieślimy opłatę za złożenie wniosku o kredyt na nieruchomość dla personelu służb
ratowniczych. Dotyczy to wszystkich
wniosków złożonych od dnia 15 marca
br. a jeśli opłata została już pobrana, zostanie ona zwrócona na konto w PSFCU.

Jeśli kwalifikujecie się Państwo jako tzw.
first responders, jest to dodatkowa zachęta aby skorzystać z oferty Naszej Unii.
Atrakcyjny HELOC
Lato to świetny czas aby skorzystać
z atrakcyjnego oprocentowania już od
2,25% APR* na Linię Kredytową Pod
Zastaw Domu (HELOC). Przyznana rata
i oprocentowanie jest uzależnione od
historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników a uzyskane oprocentowanie uwzględnia 0,25% zniżki za
zarejestrowane automatyczne płatności
z konta czekowego w PSFCU. Oprocentowanie wstępne 2,25% APR* jest stałe
przez pierwszych 12 miesięcy od daty
finalizacji kredytu. Po upływie 12 miesięcy, oprocentowanie wstępne zmieni
się na standardowe oprocentowanie
zmienne, co nie zmienia faktu, że jest
to naprawdę dobra okazja do uzyskania
gotówki na domowe wydatki.

Karta kredytowa na 0.00%
Karta kredytowa na wszystkie Twoje potrzeby z oprocentowaniem zero procent?
Tak, to możliwe tylko w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Bądź gotów na wszystko, co przynosi
Ci życie. Złóż wniosek on-line o nową
kartę kredytową PSFCU VISA® już dzisiaj i korzystaj z promocyjnego oprocentowania. Na stronie www.NaszaUnia.
com w zakładce „Karty kredytowe PSF-

CU” znajdziesz atrakcyjną ofertę kart
kredytowych.
Nasza oferta jest naprawdę wyjątkowa na rynku finansowym: nowa karta
kredytowa PSFCU VISA® ma promocyjne oprocentowanie wstępne 0.00%
APR* na transakcjach zakupu przez
20 miesięcy. Tak, to nie pomyłka: zero
procent przez dwadzieścia miesięcy!
Promocja dotyczy wszystkich kont

konsumenckich kart kredytowych, poza
kartą z zabezpieczeniem, założonych do
31 lipca br. a oprocentowanie wstępne w
wysokości 0,00% APR* dotyczy transakcji
zakupu dokonanych w ciągu 20 miesięcy
od dnia otwarcia konta karty kredytowej.
Nie czekaj, wejdź na stronę www.NaszaUnia.com i złóż wniosek o nową kartę kredytową PSFCU VISA® już dzisiaj.

APR*

ZŁÓŻ WNIOSEK O NOWĄ KARTĘ KREDYTOWĄ I UZYSKASZ
OPROCENTOWANIE WSTĘPNE 0% APR PRZEZ 20 MIESIĘCY
*APR = Annual Percentage Rate. Promocyjne oprocentowanie wstępne w wysokości 0.00% APR dotyczy wszystkich transakcji zakupu na nowych konsumenckich kartach kredytowych, oprócz kart zabezpieczonych depozytem, otrzymanych w okresie od 15 stycznia do 31 lipca 2020 r. i dokonanych w ciągu 20 miesięcy od daty otwarcia konta karty kredytowej. Promocja nie dotyczy zmiany rodzaju karty. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest
ocena historii kredytowej. Uzyskane oprocentowanie zależeć będzie od historii kredytowej. Po okresie wstępnym obowiązywać będzie standardowe oprocentowanie zmienne, obecnie w wysokości od 7,99% do maksymalnie 18,00% APR. Oprocentowanie standardowe może się zmieniać w zależności od Prime Rate pierwszego dnia nowego
cyklu rachunkowego. Prime Rate publikowana jest w sekcji „Money Rates” dziennika The Wall Street Journal pierwszego dnia każdego kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec,
październik). Wymagane jest członkostwo w PSFCU. PSFCU zastrzega sobie prawo do przerwania promocji przed datą końcową. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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PSFCU w czasie pandemii
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa wspiera społeczność polonijną
w ciężkich czasach pandemii COVID-19.
Na dobre czasy i na złe, PSFCU zawsze
pomaga Polonii, bo... Nasza Unia to więcej niż bank.
Już pod koniec marca Rada Dyrektorów PSFCU podjęła decyzję o powołaniu Specjalnego Funduszu Pomocy
(PSFCU Coronavirus Relief Fund) z
przeznaczeniem na pomoc dla najbardziej potrzebujących członków polonijnej społeczności. Dzięki wsparciu
Naszej Unii, osobom starszym, schorowanym i samotnym dostarczono żywność i środki pierwszej potrzeby. Do
końca maja, z Funduszu skorzystały organizacje i parafie, organizujące pomoc

nie tylko dla Członków PSFCU, ale dla
całej polonijnej społeczności, a PSFCU
wsparła finansowo prawie 40 projektów. Pomoc trafiła głównie do największych skupisk Polonii w miastach Nowy
Jork i Chicago, ale wsparcie otrzymali
także Polacy mieszkający w New Jersey
i Pensylwanii, gdzie również znajdują
się oddziały PSFCU.
PSFCU wspierała Polonię także daleko
od placówek Naszej Unii. Dzięki wolontariuszom pod wodzą Anny Kobylarz z
New Britain, CT, pomoc dotarła do potrze-

paczek trafiło także w Memorial Day do
weteranów skupionych w placówce nr.
111 im. gen. Józefa Hallera Stowarzyszenia Weteranow Armii Polskiej w Ameryce
w New Britain, CT. Nasza Unia pamiętała
także o polskich księżach pracujących w
St. Mary Catholic Church w Morrison, IL.
Parafia znajduje się blisko granicy Illinois
ze stanem Iowa, dwie godziny drogi samochodem od Chicago, jednak gdy chodzi o pomaganie, nie ma dla Naszej Unii
rzeczy niemożliwych.

PSFCU ufundowała posiłki obsłudze karetek pogotowia

Pomoc Naszej Unii dotarła do seniorów w New Britain, CT

Pracownicy szpitala w Illinois z żywnością od PSFCU

bujących przedstawicieli Polonii w stanie
Connecticut. Wśród nich był 99-letni Józef Smyk, żołnierz II Korpusu, uczestnik
bitwy pod Monte Cassino. Pięćdziesiąt

Nasza Unia pamiętała także o lekarzach i pięlgniarkach ze szpitali zmagających się codziennie z pandemią
COVID-19. Ze wsparciem PSFCU, wolontariusze Koła nr 83 Podczerwone
Związku Podhalan w Północnej Ameryce dostarczyli paczki żywnościowe do
kilku szpitali w Chicago i okolicach, a
strażacy skupieni w FDNY Pulaski Association ugościli strażaków obsługujących karetki pogotowia, którzy przybyli
z innych stanów do Nowego Jorku, aby
pomagać w walce z pandemią.

Bankowość
Internetowa
i Mobilna
PSFCU
Twoje finanse
na wyciągnięcie ręki
www.NaszaUnia.com
Obowiązują zasady członkostwa. Bankowość Mobilna dostępna jest tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej. Mogą obowiązywać
opłaty za połączenie internetowe stosowane przez Twojego operatora komórkowego. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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