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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
15 maja br. na Rocznym Walnym Zebraniu
Członków podsumowaliśmy wyniki finansowe i działalność Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w roku fiskalnym
2020 zakończonym 30 września ubiegłego
roku. Szczegółowe sprawozdania oraz raport biegłych księgowych są dostępne dla
Państwa na naszej stronie internetowej oraz
w każdym z oddziałów Naszej Unii. Zachęcam wszystkich naszych Członków do ich
lektury. Cieszę się też, że ponad 300-osobowa liczba Członków PSFCU uczestniczyła
w tym zebraniu, co świadczy o zainteresowaniu sprawami Unii w naszym środowisku. Z powodu pandemii już drugi rok z
rzędu Roczne Walne Zebranie przeprowadzone było w formie online, ale też dzięki
temu mieli możliwość uczestniczenia w
nim nasi Członkowie zamieszkali w Illinois
oraz innych stanach poza Nowym Jorkiem
i New Jersey, a nawet w Polsce.
Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie
podziękowania i ciepłe słowa skierowane
pod adresem naszej instytucji i pracowników. Są one bez wątpienia bardzo budujące, ale też mobilizują do jeszcze większego
wysiłku i wytężonej pracy na rzecz naszej
polonijnej społeczności. Dziękuję też za
pytania związane z działalnością operacyjną Naszej Unii, które traktujemy jako wyraz oczekiwań i zmieniających się potrzeb
Członków PSFCU. Nie wszystkie Państwa
sugestie mogą być od razu wprowadzone,
ale zapewniam, że będą brane pod uwagę

podczas dyskusji na temat strategii rozwoju
Naszej Unii.
Biorąc pod uwagę wyzwania związane z
panującą pandemią oraz analizując wyniki
finansowe i poziom zaangażowania Naszej
Unii w pomoc społeczności polonijnej w
tym trudnym okresie, mogę z całą pewnością stwierdzić, że rok fiskalny 2020 był udanym dla naszej instytucji. Zanotowaliśmy
rekordowy wzrost aktywów – 272,3 miliona
dolarów, powierzonych nam depozytów –
251,6 miliona dolarów, zwiększyło się też
nasze portfolio pożyczkowe o kwotę 45,8 miliona dolarów. Wzrosła też liczba Członków
Naszej Unii o 3 516 osób. Pomimo panujących rekordowo niskich stóp procentowych,
zanotowaliśmy zysk netto w wysokości 7,4
miliona dolarów. Ponadto, nie tylko nie ograniczaliśmy, ale nawet rozszerzyliśmy nasze
wsparcie dla organizacji, parafii i szkół polonijnych, które to bardziej niż kiedykolwiek
takiego wsparcia potrzebowały.
Wszystkie sukcesy, jakie odnosi Nasza

Unia są przede wszystkim efektem niesłabnącego zaufania i solidności Członków
PSFCU oraz profesjonalizmu i zaangażowania pracowników i grupy woluntariuszy.
Z tym większą radością cieszę się wspólnie
z Państwem z kolejnego kamienia milowego, jaki osiągnęła Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Na koniec kwietnia tego roku aktywa Naszej Unii po raz
pierwszy przekroczyły kwotę 2,5 miliarda
dolarów! Jest to kolejny dowód dynamicznego rozwoju, ale też przykład sukcesu, jaki
może być osiągnięty dzięki zbiorowemu
zaangażowaniu i zaufaniu. Jestem przekonany, że wzajemnie się wspierając, takich
sukcesów w przyszłości będzie dużo więcej, czego życzę Państwu i całej Polonii
w Stanach Zjednoczonych.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Roczne Walne Zebranie PSFCU 2021

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Aktywa

$2,511,860,284
Udzielone kredyty

$1,211,905,558
Wartość netto

$217,739,302
Liczba Członków

105,610

W sobotę, 15 maja 2021 r., w siedzibie PS
FCU na nowojorskim Greenpoincie odbyło
się Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Z powodu pandemii wirusa COVID-19, zebranie odbyło się
w formie wideokonferencji lub transmisji
audio. Wirtualny udział w zebraniu wzięło
ponad trzystu Członków PSFCU.

Podczas zebrania Członkowie zapoznali
się z „Raportem Rocznym”, zawierającym
wyniki działalności Naszej Unii w roku
fiskalnym 2020 oraz zadawali pytania na
tematy dotyczące PSFCU. W roku fiskalnym 2020 aktywa PSFCU wzrosły o 272,3
miliona dolarów, powierzone depozyty
powiększyły się o kwotę 251,6 miliona
...dokończenie na stronie 2
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dolarów, a suma udzielonych pożyczek wzrosła o 45,8 miliona dolarów.
W rezultacie działalności operacyjnej
zysk netto wyniósł 7,4 miliona dolarów.
Warto wspomnieć, że w roku fiskalnym
2020 dołączyło 8 126 nowych Członków Naszej Unii.
W trakcie zebrania ogłoszono nazwiska nowych członków Rady Dyrektorów, którzy będą pełnić swoją funkcję w
latach 2021-24. W wyborach w 2021 r.
następujące osoby były kandydatami
do Rady Dyrektorów PSFCU: Małgorza-

ta Czajkowska, Dr Iwona Korga, Bogdan
Ogórek, Franciszek R. Piwowarczyk.
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 dyrektorami Rady Dyrektorów
PSFCU na trzyletnią kadencję.
Tego samego dnia Rada Dyrektorów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej wybrała następujących Dyrektorów do Zarządu Rady:
Krzysztof Matyszczyk - Przewodniczący
Dr Iwona Korga - 1. Wiceprzewodnicząca

Bogdan Ogórek - 2.Wiceprzewodniczący
Robert F. Piwowarczyk - Skarbnik
Małgorzata Czajkowska - Sekretarz.
Wybrano również dwoje członków
Komisji Nadzorczej PSFCU, w skłąd
której obecnie wchodzą następujące
osoby:
Artur Dołęga - Przewodniczący Komisji
Ewa Chmielewska - Sekretarz Komisji
Leon Fuks - Członek Komisji
Peter Nóżka - Członek Komisji
Mariusz Śniarowski – Członek Komisji
Gratulujemy wybranym wolontariuszom i życzymy sukcesów w wypełnianiu powierzonych stanowisk.

Już 2,5 mld dolarów w aktywach
Pomimo trwającej od ponad roku pandemii COVID-19, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa kontynuje
dynamiczny rozwój. Na koniec kwietnia br. Nasza Unia osięgnęła kolejny
poziom: po raz pierwszy w historii aktywa PSFCU przekroczyły 2,5 miliarda
dolarów.
Przez ponad 44 lata organicznego,
zrównoważonego wzrostu, Polsko-Sło-

wiańska Federalna Unia Kredytowa
zdobyła status największej etnicznej
unii kredytowej w Stanach Zjednoczonych. Z 2,5 miliardem dolarów w
aktywach, 2,3 mld w depozytach, 21
oddziałami w czterech stanach i prawie
106 tys. Członków, Nasza Unia zalicza
się do 150 największych unii kredytowych w USA.
„Cieszy nas, że pomimo trudnych cza-

sów pandemii, stale wzrasta wartość aktywów i depozytów PSFCU, a co najważniejsze rośnie liczba Członków Naszej
Unii. Świadczy to o nie zachwianym i
nie słabnącym zaufaniu do nowoczesnej
instytucji finansowej, jaką jest Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa,
która buduje siłę całej Polonii w Stanach
Zjednoczonych” – powiedział dyrektor
wykonawczy, Bogdan Chmielewski.

Ochronimy pomnik ks. Jerzego Popiełuszki
Na początku maja doszło do ponownej
profanacji pomnika ks. Jerzego Popiełuszki, ufundowanego w 1990 r. przez
Polonię w McCarren Park na nowojorskim Greenpoincie. Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa zadeklarowała chęć pokrycia kosztów monitoringu wokół pomnika, aby zapobiec aktom
wandalizmu w przyszłości.
Po wyczyszczeniu pomnika, Polonia oraz zaproszeni lokalni politycy
zgromadzili się na wiecu pod hasłem
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„Zło dobrem zwyciężaj”, który odbył
się w sobotę, 15 maja. Nasza Unia była
głównym sponsorem wydarzenia, które
przekształciło się w żywą lekcję historii:
oprócz przemówień i składania kwiatów, zorganizowano wykłady o księdzu
Jerzym oraz edukacyjne gry i zabawy
dla dzieci i młodzieży.
Na spotkaniu pod pomnikiem nie
zabrakło także przedstawicieli PSFCU.
„Nasza obecność i ochrona pomnika jest
obowiązkiem ale też aktem wdzięczno-

ści za to, co zrobił ks. Jerzy Popiełuszko.
Chciałbym zadeklarować, że Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
dołoży wszelkich starań, aby chronić to
ważne dla Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia miejsce” - powiedział Przewodniczący Rady Dyrektorów
PSFCU, Krzysztof Matyszczyk, potwierdzając wcześniejszą deklarację, że Nasza Unia jest gotowa pokryć koszty monitoringu wokół pomnika, aby zapobiec
aktom wandalizmu w przyszłości.
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Skorzystaj z oferty PSFCU
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa stale stara się wprowadzać nowe
produkty, aby lepiej służyć potrzebom
Członków Naszej Unii. Nasze promocje
stanowią dodatkową zachętę, aby skorzystać z usług PSFCU.
Kredyt konsolidacyjny
Masz problemy ze spłatą licznych
pożyczek? Miesięczne spłaty kredytów
przewyższają Twoje możliwości finansowe? Nie możesz spłacić kart kredytowych z innych instytucji finansowych?
Nie ma problemu – weź kredyt konsolidacyjny w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kedytowej. Jest to atrakcyjna opcja dla wszystkich, którym ze
względu na posiadanie wysokiego zadłużenia lub wielu różnych zobowiązań, banki nie chcą już przyznać choćby niewielkiej, nowej pożyczki.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa oferuje kredyt konsolidacyjny do 20 tysięcy dolarów. Jest on
oprocentowany już od 6,99 proc. APR1
i udzielany na okres do 60 miesięcy.
Nie pobieramy opłat od wypełnionego
wniosku kredytowego oraz od nadpłaconej pożyczki.
Kredyt konsolidacyjny może być
użyty do spłaty zadłużenia w innych
instytucjach finansowych i nie można
go traktować jako źródła dodatkowej
gotówki. Złóż wniosek o kredyt konsolidacyjny w Naszej Unii i odzyskaj
spokój ducha oraz stabilną przyszłość
finansową już dzisiaj.
Karty debetowe dla nieletnich
Od maja br. Nasza Unia oferuje karty

debetowe dla nieletnich. To doskonała
okazja dla dzieci, które ukończyły 10.
rok życia, aby wdrażać się w świat finansów oraz płacić samodzielnie choćby za lunch w szkole. Limit wydatków
dziennych to sto dolarów dla każdej
transakcji (pobranie gotówki w bankomacie, transakcja zbliżeniowa, transakcja z podpisem).
Rodzice i opiekunowie prawni mają
zapewnioną pełną kontrolę wydatków
nieletnich poprzez aplikację CardValet
(z możliwością monitorowania kwot,
rodzajów transakcji a nawet ograniczeniami geograficznymi) lub powiadomienia tekstowe o podejrzanych transakcjach (potrzebna rejestracja numeru
telefonu komórkowego). Transakcje kartą debetową dla nieletnich są zaliczane
do programu lojalnościowego uChoose
Rewards Program.
Kredyt hipoteczny bez opłaty
Masz już kredyt hipoteczny w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej? Jeżeli planujesz kupić kolejną
nieruchomość i weźmiesz pożyczkę w
Naszej Unii, zaoszczędzisz 450 dolarów. Po zatwierdzeniu kredytu, nie pobierzemy od Ciebie opłaty za złożenie
wniosku kredytowego.
Utrzymujące się niskie stopy procentowe oraz sytuacja na rynku nieruchomości zachęcają do kupna nieruchomości a Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa oferuje bardzo atrakcyjne
- w stosunku do innych instytucji finansowych - kredyty hipoteczne.
Udzielamy pożyczek na nierucho-

mości w sześciu stanach: Illinois, Nowy
Jork, New Jersey, Pensylwania, Floryda
oraz Connecticut. Oferujemy oprocentowanie stałe, zmienne i zmienne dwustopniowe. Minimalny wkład własny
już od 3 procent.2
Jeśli jesteś zainteresowany wymienionymi produktami, albo każdym
innym produktem lub usługą PSFCU,
odwiedź jeden z 21 oddziałów PSFCU,
złóż wniosek na stronie www.Nasza

Unia.com lub skontaktuj się z Centrum
Obsługi Klienta pod numerem 1.855.
PSFCU.4U (1.855.773.2848).
Zacznij korzystać z możliwości oferowanych przez produkty i usługi Naszej
Unii już dzisiaj!
1. APR - Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest
ocena historii kredytowej i FICO. Rata 6.99% APR jest dostępna dla
klientów z FICO 750 lub powyżej.
2 Minimum wkładu własnego w wysokości 3 proc. dotyczy pożyczek
na domy jednorodzinne zamieszkałe przez właściciela o oprocentowaniu zmiennym 5, 7 i 10-letnim. Kredyty nie są oferowane we wszystkich stanach. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii
kredytowej. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat. Uzyskane
oprocentowanie będzie oparte na historii kredytowej wnioskodawcy
oraz innych czynnikach. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia.

RACHUNEK
JEST PROSTY!
SKORZYSTAJ Z KREDYTU
KONSOLIDACYJNEGO
PSFCU
już od

6.99% 60
APR* na

miesięcy

*Annual Percentage Rate. Kwota kredytu do $20,000 na przefinansowanie istniejącego zadłużenia w innych instytucjach finansowych (z wyłączeniem zadłużenia w PSFCU). Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi
do 60 miesięcy. Kredyt dostępny dla wnioskodawców w zależności od oceny kredytowej minimum 640 FICO: aby zakwalifikować się na 6.99% APR wymagane FICO 750 lub wyższe; na 8.99% APR wymagane FICO
między 720-749. Oprocentowanie uwzględnia zniżkę w wysokości 0.25% za zarejestrowanie automatycznych płatności z konta czekowego PSFCU, na którym została wydana
pożyczka. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Oferty, oprocentowanie i warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Oferta ważna tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z oddziałem PSFCU lub Centrum Obsługi Klienta
pod numerem 1.855.773.2848.
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Z życia Naszej Unii
Maj to tradycyjnie miesiąc, w którym Polacy żyjący w Stanach Zjednoczonych w
sposób szczególnie widowiskowy pokazują przywiązanie do Polski. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa nie
szczędzi środków i wysiłków, aby wspierać te działania.
Święto Flagi z PSFCU
Z okazji Święta Flagi i Polonii, mieszkańcy nowojorskiego Greenpointu zorganizowali przejazd kolumny kilkudziesięciu samochodów w biało-czerwonych
barwach ulicami Greenpointu, Maspeth i
Ridgewood. Przejazd rozpoczął się przed
siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej przy 100 McGuinness
Boulevard, a Nasza Unia wsparła organizatorów fundując poczęstunek i udostępniając parking.

Pomysłodawca przejazdu, Grzegorz
Maziarz, powiedział że akcja była całkowicie spontaniczna. „Pomysł narodził się
w pracy, na przerwie, pijąc kawę i siedząc
na wiaderku, że chcielibyśmy przejechać
naszymi samochodami, ‚klasykami’ po

Nowym Jorku. Wybraliśmy Święto Flagi,
bo chcieliśmy pokazać biało-czerwone
flagi” - powiedział Maziarz, który planuje
już kolejną tego typu imprezę za rok.
Ks. Grzegorz Markulak z kościoła św.
Stanisława Kostki na Greenpoincie poświęcił flagi, samochody i zgromadzonych. „Co roku oddajemy cześć fladze,
barwom narodowym i naszemu całemu
dziedzictwu. Dzisiaj jest także Święto
Polonii, co skłania nas do refleksji nad
historią Polski, znaczeniem naszej biało-czerwonej flagi” - mówił duchowny.
Polonia zaśpiewała też hymn i zrobiła
sobie pamiątkowe zdjęcia przed siedzibą
Naszej Unii.
Rocznica Konstytucji 3 Maja

go, przechodzi biało-czerwona parada.
W tym roku, ze względu na pandemię
COVID-19, to święto polskości odbyło
się głównie wirtualnie. W dniu rocznicy
Konstytucji 3 Maja, na masztach w centrum miasta odbyło się uroczyste podniesienie flag Polski i Litwy, w którym
uczestniczył Bogdan Ogórek z Rady Dyrektorów PSFCU.
Żegnaj szkoło!
Trzy ostatnie majowe weekendy, to tradycyjnie w Polskich Szkołach Dokształcających czas uroczystych zakończeń roku
szkolnego. Maturzyści, absolwenci tych
szkół oraz uczniowie z klas niższych z
najlepszymi wynikami otrzymali nagrody
finansowe od Naszej Unii od 50 do 100
dolarów.
Pożegnania roku szkolnego z udziałem pracowników Naszej Unii odbyło
się w co najmniej kilkunastu szkołach
na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych oraz w Chicago i okolicach.
Na zdjęciu: kierowniczka oddziału PSFCU Orland Park Grażyna Pikul w Polskiej
Szkole im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Orland Hills, IL.

Jak co roku, Nasza Unia pamiętała o
kolejnej, już 230. rocznicy Konstytucji
3 Maja. Zgodnie z tradycją, w pierwszą
sobotę maja ulicami centrum Chica-

Karta kredytowa PSFCU VISA® ELITE
Robiąc codzienne zakupy kartą
PSFCU VISA® Elite
za każdego wydanego dolara
zyskujesz 1,25 punktu lojalnościowego,
wymienialnego na gotówkę
lub atrakcyjne nagrody
Program punktów lojalnościowych wymienialnych na gotówkę oferowany jest wyłącznie na karcie PSFCU VISA® ELITE. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest
ocena historii kredytowej. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane członkostwo
w PSFCU. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia.
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