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Aktywa

$2,567,567,556
Udzielone kredyty

$1,243,819,947
Wartość netto

$222,061,485
Liczba Członków

  107,630

Szanowni Państwo,

Miesiąc październik 
rozpoczęliśmy od wspa  
niałej manifestacji pol-
skości, jaką od ponad 80 
lat jest Parada Generała 
Kazimierza Pułaskiego 
na Piątej Alei na Manhattanie oraz Parada 
Generała Pułaskiego w Filadelfii. Po rocz-
nej przerwie mieliśmy okazję, jako Polonia 
Wschodniego Wybrzeża USA, zaprezento-
wać mieszkańcom Nowego Jorku i licznym 
turystom jak silną i bogatą kulturowo jeste-
śmy grupą etniczną. Tradycyjnie już, Nasza 
Unia była największym sponsorem obydwu 
Parad, ale także najliczniejszym kontyngen-
tem nowojorskiej Parady.  Pragnę podzięko-
wać wszystkim z Państwa, którzy uczestni-
czyliście w tegorocznej Paradzie. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kieruję do członków 
Komitetu Parady Gen. Pułaskiego, którzy 
co roku biorą na siebie ciężar organizacyjny 
tak olbrzymiego przedsięwzięcia. Apeluję 
do wszystkich abyśmy wspierali Komitet 
i samą Paradę, nie tylko swoją obecnością 
na Piątej Alei w każdą pierwszą niedzielę 
października, ale także swoim zaangażowa-
niem i wsparciem finansowym. Naszą od-
powiedzialnością jest dbanie o to, aby takie 
wydarzenia jak Parada Generała Pułaskiego 
w Nowym Jorku, Parada w Filadelfii, a tak-
że Parada 3. Maja w Chicago, przetrwały dla 
następnych pokoleń.

Podczas tegorocznej Parady towarzyszyła 
nam, jako Honorowy Marszałek, Pani Anita 

Anita Włodarczyk na czele kontyngentu PSFCU podczas Parady Pułaskiego na nowojorskim Manhattanie

Anita Włodarczyk w Naszej UniiAnita Włodarczyk w Naszej Unii
W niedzielę, 3 października br. po rocznej 
przerwie spowodowanej pandemią, re-
prezentacyjną Piątą Aleją nowojorskiego 
Manhattanu przemaszerowała Parada Gen. 
Kazimierza Pułaskiego. Polsko-Słowiańska 
Federalna Unia Kredytowa była tradycyj-
nie głównym sponsorem parady. Wraz ze 
stuosobową reprezentacją Naszej Unii, 
maszerowała trzykrotna mistrzyni olimpij-
ska w rzucie młotem, Anita Włodarczyk – 

od niedawna Członkini PSFCU.
W nowojorskiej Paradzie wzięła udział 

polonijna społeczność z Nowego Jorku oraz 
stanów New Jersey, Connecticut i Pensyl-
wanii. Uczestniczyli w niej m.in. weterani, 
duchowieństwo, młodzież, w tym harce-
rze i uczniowie polskich szkół dokształca-
jących a tematem przewodnim – pozosta-
łością z zeszłorocznej, odwołanej Parady 

...dokończenie na stronie 2

Włodarczyk, trzykrotna mistrzyni olimpijska. 
Wcześniej odwiedziła ona oddział Naszej Unii 
w Fairfield, New Jersey.  Cieszę się, że po rocz-
nej przerwie, znowu mogliśmy gościć wybit-
nego sportowca, jakim jest Pani Anita, która 
wielokrotnie dostarczała niezapomnianych 
przeżyć zarówno Polakom w kraju, jak i nam, 
mieszkającym poza granicami. Radość jest 
tym większa, gdyż Pani Anita zdecydowała 
się dołączyć do grona Członków Naszej Unii. 
Jak nam powiedziała, od tego momentu we 
wszystkich podróżach będą towarzyszyć jej 
karty debetowe i kredytowe Polsko-Słowiań-
skiej Federalnej Unii Kredytowej.  

Koniec września to także koniec roku 
fiskalnego w Naszej Unii. Dokładne infor-
macje na temat działalności PSFCU w mi-
jającym roku fiskalnym będą zaprezentowa-
ne Państwu podczas dorocznego Walnego 
Zebrania, które tradycyjnie odbędzie się 
w pierwszej połowie przyszłego roku. Po-

mimo nadal trwającej pandemii, już teraz 
mogę powiedzieć, że wyniki finansowe w 
roku fiskalnym 2021 były kontynuacją tren-
du zaznaczonego w roku ubiegłym. Główną 
przyczyną tych pozytywnych rezultatów, 
obok jak zawsze olbrzymiego zaangażowa-
nia pracowników Naszej Unii, była polep-
szająca się sytuacja ekonomiczna w USA  
i panująca hossa na rynku nieruchomości.  

W roku fiskalnym 2021 aktywa naszej 
Unii wzrosły o 271,1 milionów dolarów w 
porównaniu do wzrostu 272,3 milionów 
dolarów w roku fiskalnym 2020. W tym sa-
mym czasie portfolio pożyczkowe wzrosło 
o 45,6 milionów dolarów w porównaniu 
do 46,4 milionów dolarów w analogicz-
nym okresie roku poprzedniego. Powierzo-
ne nam depozyty powiększyły się o kwotę 
278,6 milionów dolarów w porównaniu do 
wzrostu depozytów w roku fiskalnym 2020, 
który wynosił 251,6 milionów dolarów. W 
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Historia PSFCU - część IIHistoria PSFCU - część II
Lata osiemdziesiąte to żywiołowy rozwój 
Naszej Unii na nowojorskim Greenpoin-
cie, gwarantowany przez stały dopływ 
imigrantów z komunistycznej Polski, 
którzy wykonywali głównie prace fi-
zyczne za gotówkę. Jak głosi legenda, na 
samym początku pierwsza pracownica, 
pani Halina Podstawka zbierała gotów-
kę do pudełka po butach, aby na koniec 
dnia wpłacić ją na konto w komercyj-
nym banku. „Mimo, że książeczki były 
całe pomazane, pobrudzone tuszem, po 
odstemplowaniu przez tę nieszczęsną 
maszynę, ale to już było coś, to już była 
organizacja polska, to już był ich bank 
i tam nieśli dolara po dolarze, każdego 
tygodnia po wypłacie” wspominał tamte 
czasy Krzysztof Żołnierowicz.

Od 1981 r. unia działa już w wyremon-
towanym budynku przy 140 Greenpoint 
Avenue ale warunki w dalszym ciągu są 
skromne. „Było nas troje w tych czasach. 
No ale było tak małe pomieszczenie, że 
gdy jedna siedziała przy biurku, to już 

następny musiał stać za tą osobą. W tam-
tych czasach wszyscy robili wszystko” 
wspominała Halina Podstawka.

W 1987 r. PSFCU dokonuje prawdzi-
wego skoku – przekracza rzekę Hudson, 
otwierając (istniejący do dzisiaj) oddział 
w miejscowości Union w stanie New 
Jersey, przy 667 Chestnut Street (zjazd 
139 A z Garden State Parkway). Jak sza-
cowano wtedy, w New Jersey mieszkało 
300 tys. „starej Polonii”, jak i dużo „co 
roku przyjeżdżających Polaków w po-
szukiwaniu pracy”. To od nich właśnie 
– jak pisała polonijna gazeta – „wielo-
krotnie przychodziły do Zarządu apele 
o otwarcie oddziału Polskiego Banku z 
Greenpointu w stanie New Jersey”. 

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku i 
pierwsze lata XXI wieku to dynamiczny 
rozwój Naszej Unii. Otwierano kolejne 
oddziały - na Kent Avenue na Greenpo-
incie (1992), Boro Park (Brooklyn - 
1996), w Clifton, NJ (1996), Ridgewood, 
NY (2001), Linden, NJ (2003), w Copia-

gue, NY (2004), Maspeth, NY (2008), 
na Staten Island, NY (2012). Od 2005 r. 
siedziba główna PSFCU mieści się przy 
100 McGuinness Blvd, w sercu nowo-
jorskiego Greenpointu. Od 2007 r. ban-
komat Naszej Unii obsługuje pielgrzy-
mów w Amerykańskiej Częstochowie w 
Doylestown, Pensylwania. 

We wrześniu 2009 r. PSFCU spo-
tyka duże wyróżnienie – siedzibę na 
Greenpoincie odwiedza Prezydent RP 
Lech Kaczyński z Pierwszą Damą, Ma-
rią Kaczyńską.

Anita Włodarczyk - cd.Anita Włodarczyk - cd.
– był 100. rocznica urodzin św. Jana 
Pawła II.

Wielkim Marszałkiem Parady była 
Heidi Jadwiga Kopala z New Jersey a ty-
tuł marszałków honorowych przypadł 
Helenie Knapczyk z Connectitut - sy-
biraczce, prezesce Korpusu Pomocni-
czego Pań, legendzie wśród weteranów 
II wojny światowej oraz Anicie Wło-
darczyk, trzykrotnej złotej medalistce 
igrzysk olimpijskich. 

Anita Włodarczyk przemaszerowała 
nowojorską Piątą Aleję wraz z kontyn-
gentem Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej. Można powiedzieć, że 
czuła się jak wśród swoich – kilka dni 
wcześniej przystąpiła do Naszej Unii, 
zostając pełnoprawną Członkinią PSF-
CU, o czym poinformowała w czasie 
spotkania z Członkami PSFCU w od-
dziale w Fairfield, New Jersey. 

„Moje częste pobyty w Stanach Zjed-
noczonych będą od dzisiaj o wiele ła-
twiejsze i przyjemniejsze za sprawą 
karty kredytowej, jaką otrzymałam od 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej. Czuję się zaszczycona zo-
stając członkiem tak zacnej instytucji” – 
powiedziała Anita Włodarczyk podczas 
wydarzenia w Fairfield, NJ. Na spotka-
nie z trzykrotną mistrzynią olimpijską 

przyszło kilkadziesiąt osób, które mia-
ły okazję podziwiać trzy złote medale 
olimpijskie, zrobić zdjęcia z mistrzynią 
czy wziąć autograf. 

W niedzielę, 3 października br., 
przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej wzięli też 
udział w tradycyjnej Paradzie Gen. Pu-
łaskiego, która odbyła się w Filadelfii.

...dokończenie ze strony 1

Trzykrotna mistrzyni olimpijska w Fairfield, NJ

tym samym okresie grono Członków Na-
szej Unii powiększyło się o 3904 osób, 
w porównaniu do roku fiskalnego 2020, 
w którym to grono powiększyło się o 
3516 osób. W rezultacie działalności 
operacyjnej, zysk netto Naszej Unii za 
rok fiskalny 2021 wyniósł 9,12 milio-
nów dolarów, co jest o 1,74 miliona do-
larów więcej niż w roku fiskalnym 2020.  
Przewidujemy, że te pozytywne trendy 
wzrostowe będą kontynuowane w na-
stępnych miesiącach.  

Kończąc, zapraszam Państwa do 
wspólnego świętowania 45-lecia istnie-
nia Naszej Unii. Jak zapewne Państwo 
już wiecie, z tej okazji ufundowaliśmy 45 
cennych nagród, które rozlosowane będą 
wśród użytkowników naszych kart debe-
towych i kredytowych. Szczegóły promo-
cji znajdziecie Państwo w naszych oddzia-
łach i w mediach społecznościowych.

Życzę Państwu, Waszym Rodzinom 
i Bliskim radosnego i udanego Święta 
Dziękczynienia, którego atmosfera skła-
nia nas do refleksji i wdzięczności a 
jednocześnie mobilizuje do wspólnych 
działań korzystnych na przyszłość.
 
Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Kolejka Członków PSFCU przed oddziałem Naszej Unii 
przy 140 Greenpoint Ave.
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Zapraszamy na  Zapraszamy na  
kolejną edycję akcji kolejną edycję akcji 

„Świąteczny „Świąteczny 
Uśmiech Dziecka”Uśmiech Dziecka”

W piątek, 26 listopada – dzień po Świę-
cie Dziękczynienia – rusza tradycyjna 
akcja charytatywna Naszej Unii, “Świą-
teczny Uśmiech Dziecka”. Już po raz 
ósmy, Członkowie PSFCU będą mogli 
wesprzeć potrzebujące dzieci w hospi-
cjach. Akcja potrwa do 31 grudnia br.

Jak co roku, zbieramy środki na trzy 
instytucje opiekujące się bardzo cho-
rymi dziećmi w Polsce oraz na pomoc 
dla polonijnych dzieci, którą zajmuje 
się Fundacja Uśmiechu Dziecka z No-
wego Jorku. Wpłat można dokonywać 
w każdym z 21 oddziałów Polsko-Sło-
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej 
oraz wirtualnie przy użyciu Bankowo-
ści Internetowej i Mobilnej PSFCU.  

Polsko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa organizuje akcję „Świątecz-
ny Usmiech Dziecka” od 2014 r. W cią-
gu siedmiu edycji Członkowie PSFCU 
uzbierali już łącznie kwotę ponad 834 
tys. dolarów, które trafiły do 16 hospi-
cjów w Polsce, hospicjum w Wilnie 
oraz do nowojorskiej Fundacji Uśmie-
chu Dziecka.

Szczegóły tegorocznej akcji znajdą 
Państwo w oddziałach Naszej Unii, na 
naszych mediach społecznościowych 
oraz stronie www.NaszaUnia.com

Karty kredytowe PSFCUKarty kredytowe PSFCU
Nasza Unia proponuje szeroki zestaw 
kart kredytowych, które gwarantują Ci   
bezpieczeństwo i wygodę. Składanie 
wniosku o kartę kredytową PSFCU VISA® 
nigdy nie było łatwiejsze.  

Atrakcyjna Elite
Jeśli zależy Ci na atrakcyjnym pro-

gramie punktów lojalnościowych oraz 
nagrodach gotówkowych, naturalnym 
wyborem jest karta Elite VISA® Signa-
ture. Za każdego wydanego dolara, 
otrzymasz 1,25 punkta lojalnościowego. 
Dodatkowo jeżeli w ciągu pierwszych 
trzech miesięcy wydasz 1 500 dolarów, 
otrzymasz 5 000 punktów lojalnościo-
wych czyli 50 dolarów. 

Przy wyborze karty Elite VISA® Signa-
ture oferujemy oprocentowanie wstępne 
przez 9 miesięcy na transakcjach zakupu 
w wysokości 0% APR. Po tym okresie 
obowiązywać będzie standardowe opro-
centowanie zmienne, obecnie w wyso-
kości 11.99%. 

Dodatkową zachętą do złożenie 
wniosku o kartę Elite VISA® Signature 
może być fakt, że nie pobieramy opłat 
za transakcje wykonane zagranicą a 
więc np. w Polsce.

Korzystna Advantage i Premier
Jeśli szukasz niskiego oprocento-

wania, dobrym wyborem jest karta 
VISA® Advantage. Oprocentowanie 
wstępne przez 6 miesięcy na transak-
cjach zakupu wynosi 1,99% APR, po 
czym zacznie obowiązywać standardo-

we oprocentowanie zmienne, obecnie 
już od 5,99%

Z kolei karta Premier VISA® oferuje 
oprocentowanie wstępne przez 9 mie-
sięcy na transakcjach zakupu w wy-
sokości 1,99% APR, po czym będzie 
obowiązywać standardowe oprocento-
wanie zmienne, obecnie już od 9,99%. 
Dodatkowym atutem tej karty jest 
atrakcyjny program punktów lojalno-
ściowych wymienialnych na produkty 
lub usługi turystyczne.

Buduj historię kredytową
Nasza Unia oferuje Państwu dobre 

narzędzia dla zbudowania historii kre-
dytowej. Karta Choice VISA® jest kartą 
zabezpieczoną depozytem, z limitem 
do 10 tys. dolarów. Oferujemy opro-
centowanie już od 14,99% APR.

Mamy także specjalną ofertę dla 
studentów szkół wyższych. Mogą oni 
zbudować lub poprawić swoją histo-
rię kredytową używając karty Liberty 
VISA®. Oprocentowanie wstępne wy-
nosi przez 6 miesięcy na transakcjach 
zakupu w wysokości 1,99% APR a po 
upływie okresu promocyjnego, obo-
wiązuje standardowe oprocentowanie 
zmienne, obecnie już od 10,99%.

Nie czekaj, wejdź na stronę www.Na-
szaUnia.com i złóż wniosek o wybraną 
kartę kredytową PSFCU VISA®. Zacznij 
korzystać z możliwości oferowanych 
przez nowoczesne, zbliżeniowe karty 
kredytowe Naszej Unii już dzisiaj!

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.

Z KARTĄ KREDYTOWĄ PSFCU VISA® ELITE
JESTEŚ O JEDEN KROK BLIŻEJ CELU
• NAGRODY GOTÓWKOWE
• BEZ OPŁAT ZA TRANSAKCJE 

DOKONANE ZA GRANICĄ 
• BEZ OPŁAT ROCZNYCH 
• NISKIE OPROCENTOWANIE
• I WIELE INNYCH, DODATKOWYCH 

KORZYŚCI...
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Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre-
dytowa jest wszędzie tam, gdzie w po-
lonijnej społeczności dzieje się coś waż-
nego. Razem pracujemy na rzecz silnej 
Polonii w Stanach Zjednoczonych.

PSFCU w szkołach
Październik to w polskich szkołach 

dokształcających miesiąc pasowania na 
pierwszaków. Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją, Nasza Unia wspiera finansowo 
uroczystości. Dodatkowo, każdy pierw-
szoklasista otrzymuje prezent: certyfikat 
na 50 dolarów, który może zdeponować 
na własne konto dla nieletnich w PSFCU.

W sobotę, 16 października br. w pol-
skich szkołach dokształcających na 
Wschodnim Wybrzeżu USA, obchodzo-
no Polonijny Dzień Dwujęzyczności. 
PSFCU była sponsorem wielu z nich. Na 
zdjęciu – pracownice oddział PSFCU w 
Garfield, New Jersey w czasie obchodów 
Dnia Dwujęzyczności w Polskiej Szkole 
Św. Michała w Lyndhurst, NJ.

Aktualizuj dane!
W październiku odbył się finał letniej 

promocji Naszej Unii. Wśród osób, które 
uaktualniły numery telefonów komór-
kowych oraz e-maili, czworo Członków 
PSFCU wylosowało nagrody: nowiutkie 
iPady. Wśród nich Pan Volodymyr, któ-
ry nagrodę odebrał w oddziale Naszej 
Unii w Mt. Prospect, Illinois. Dziękuje-
my wszystkim, którzy zadbali o swoje 
bezpieczeństwo i zaktualizowali dane 
kontaktowe! Proszę pamiętać: dysponu-
jąc Państwa aktualnymi danymi PSFCU 
może skuteczniej bronić się przed próba-
mi oszustwa.

PSFCU w Connecticut 
Od września br. w stanie Connecticut 

działa biuro PSFCU. W Biurze Pożyczek 

Hipotecznych (38 Broad Street, New Bri-
tain, CT 06051, tel 959-212-7588) można 
uzyskać informacje o kredytach na zakup 
domu. Osoby zainteresowane prosimy o 
wcześniejszy kontakt i umówienie spo-
tkania z Panią Dorotą Ciszewską, oficjal-
ną przedstawicielką PSFCU w tym stanie, 
pod numerem 203-913-7503 lub na ema-
il: dciszewska@psfcu.net. W październi-
ku, biuro w New Britain miało specjal-
nego gościa: odwiedziła nas urzędująca 
pani burmistrz, Erin E. Stewart, wraz ze 
swoimi współpracownikami.

W Naszej UniiW Naszej Unii

*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.

RACHUNEK
JEST PROSTY!

SKORZYSTAJ Z KREDYTU 
KONSOLIDACYJNEGO 

PSFCU
już od

6.99%
 APR* na 60 miesięcy6.99% 60


