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Aktywa

$2,609,337,586
Udzielone kredyty

$1,304,583,499
Wartość netto

$226,892,586
Liczba Członków

  108,709

Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach 
wszyscy jesteśmy 
świadkami wydarzeń, 
o których jeszcze kilka 
miesięcy temu trudno 
było realistycznie my-
śleć. Zbrojny atak Rosji na Ukrainę kosz-
tuje już życie tysięcy niewinnych ludzi,  
a miliony są zmuszone opuścić swoje domy  
i szukać schronienia nawet w innych kra-
jach. W tej jakże trudnej sytuacji Polska i 
Polacy są przykładem dla całego wolnego 
świata przyjmując pod swoje dachy po-
nad dwa miliony uchodźców z Ukrainy, 
dając im schronienie, wyżywienie, opiekę 
zdrowotną, a także pomoc finansową. Jest 
to niesamowity wysiłek organizacyjny nie 
tylko rządu polskiego, ale też samorządów, 
organizacji pozarządowych, Kościoła i setek 
tysięcy woluntariuszy, wśród których są też 
bliscy i znajomi Członków Naszej Unii. Cie-
szę się, że tak wiele organizacji polonijnych 
również włączyło się w pomoc zarówno 
mieszkańcom Ukrainy, a przede wszystkim 
ukraińskim uchodźcom w Polsce. PSFCU 
wspólnie z Oddziałem Fundacji Jana Pawła 
II w New Jersey także zaangażowała się w 
zbiórkę funduszy na ten cel. Zebraliśmy już 
ponad $180,000 z czego większość została 
już przekazana lokalnym oddziałom Caritas 
Polska, które na co dzień zajmują się opieką 
nad uchodźcami z Ukrainy. Dziękuję wszyst-
kim z Państwa, którzy złożyli już swoje do-
tacje, a tych, którzy jeszcze tego nie zrobili 

Pomoc dla uchodźców z UkrainyPomoc dla uchodźców z Ukrainy
Dzięki inicjatywie Polsko-Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej oraz Funda-
cji Jana Pawła II w New Jersey, założone 
zostało specjalne konto w Naszej Unii, na 
które wszyscy mogą wpłacać darowizny 
na rzecz uchodźców z Ukrainy. Państwa 
zaangażowanie w pomoc jest swoistym 
wyrazem solidarności z ofiarami wojny. 
W dniu gdy oddajemy biuletyn do dru-
ku, z konta Fundacji zostało wysłane już 
180 tyś. dolarów. Fundusze zostały prze-
kazane do lokalnych oddziałów Caritas 
(Diecezji Łomżyńskiej, Ełckiej, Drohi-
czyńskiej, Lubelskiej i Krakowskiej) oraz 
Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, 
które udzielają bezpośredniej pomo-
cy zakwaterowanym u nich ukraińskim 
uchodźcom. Fundusze będą przesyłane  
w transzach w miarę ich napływania. 

W obliczu wojny i zagrożenia życia 
wszyscy traktujemy pomoc jako priorytet, 
naturalną, niepodważalną decyzję. Zwłasz-
cza, kiedy chodzi o dzieci oraz osoby star-
sze, które stanowią większość ukraińskich 
uchodźców przebywających obecnie na 
terenie Polski. Nasze wsparcie dla uchodź-
ców z Ukrainy oraz działań Polski to wyraz 
siły, z jaką przeciwstawiamy się wojnie. 

Osoby, które pragną dołączyć do naszej 
akcji mogą dokonać wpłaty przelewem na 
konto Fundacji Jana Pawła II w PSFCU. Po-
niżej podajemy informacje niezbędne do 
dokonania przelewu:

 Nr. rozliczeniowy PSFCU (routing num-
ber): 226082022
Kod SWIFT/BIC: PSFCUS33
Nr. konta: 000 14 67 414

...dokończenie na stronie 2

bardzo zachęcam do włączenia się do naszej 
akcji, której szczegóły znajdziecie Państwo 
w tym biuletynie, w oddziałach Unii i w na-
szych mediach społecznościowych.

Pierwszy poniedziałek marca to trady-
cyjnie już jest Dzień Generała Pułaskiego 
uroczyście obchodzony w stanie Illinois.  
Z przyjemnością uczestniczyłem w głównych 
obchodach tego święta w Polskim Muzeum 
w Ameryce w Chicago, które to od wielu lat 
jest głównym organizatorem tychże obcho-
dów. Pragnę złożyć gratulacje i podziękowa-
nie dla wszystkich pracowników i wolonta-
riuszy Muzeum za ich wkład w pielęgnację 
polskiej historii, kultury i tradycji nie tylko 
w Chicagoland, ale również w innych sta-
nach. Polskie Muzeum w Ameryce jest bez 
wątpienia jednym z filarów naszej polonij-
nej społeczności w Stanach Zjednoczonych.

Pomimo ostatnich tragicznych wydarzeń, 
które chociaż geograficznie oddalone są od 
nas to na pewno wpływają na nasze życie 
i poczucie bezpieczeństwa, w Naszej Unii 

jesteśmy skupieni na codziennej pracy i 
realizacji strategicznych projektów. Cieszy-
my się, że nadal wielu z Państwa decyduje 
się na zakup domu lub innej nieruchomo-
ści. Pomimo rosnących stóp procentowych 
kontynuujemy strategię utrzymania konku-
rencyjnego oprocentowania kredytów, aby 
nasi Członkowie jak najmniej odczuli skutki 
inflacji. Oferujemy również Państwu bardzo 
atrakcyjne wiosenne promocje, o których 
piszemy w tym biuletynie, a do skorzysta-
nia z których bardzo serdecznie zapraszam. 

Kończąc, w imieniu własnym, wolonta-
riuszy i pracowników Naszej Unii pragnę 
złożyć Państwu, waszym rodzinom i bliskim 
Zdrowych, Radosnych i przede wszystkim 
Spokojnych w tych trudnych czasach Świąt 
Zmartwychwstania Pana 
 
Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Wesołego Alleluja
wszystkim przyjaciołom, 
ich Rodzinom i całej Polonii...
  ...życzy Wasza Unia
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Zgodnie z informacją, którą otrzyma-
liście Państwo w grudniowych wycią-
gach z konta, 16 lutego 2022 r. z Państwa 
kont w Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej została pobrana opłata 
członkowska na organizacje sponsorują-
ce, wybrane przez Państwa przy otwar-
ciu konta w PSFCU.

PSFCU jako jedna z nielicznych 
unii kredytowych w Stanach Zjedno-
czonych zobowiązała się do zbierania 
składek członkowskich dla organizacji 
sponsorujących. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu nastę-
pujące kwoty zostały przekazane organi-
zacjom sponsorującym:
•  Centrum Polsko-Słowiańskie, NY -  

$611,000.00
•  Centrala Polskich Szkół Dokształca-

jących, NY - $312,880.00
•  Polska Fundacja Kulturalna, NJ - 

$87,480.00
• The Copernicus Foundation, IL -  

$80,460.00
• Związek Klubów Polskich w USA, 

IL - $70,220.00
• Fundacja Kościuszkowska, NY - 

$54,340.00
• Polonia of Long Island, Inc., NY - 

$46,580.00
• Stowarzyszenie Weteranów Armii 

Polskiej w Ameryce, NY - $38,240.00
• Komitet Organizacyjny Parady Puła-

skiego, NY - $35,480.00
• Związek Podhalan w Północnej 

Ameryce, IL - $27,200.00
Łączna kwota przekazana przez PS-

FCU w 2022 r. wyniosła $1,363,880.00. 
W imieniu organizacji sponsorujących 
składamy serdeczne podziękowania za 
tegoroczne składki na rzecz polonijnych 
instytucji. Dzięki przekazanym fundu-

szom możliwa jest realizacja wielu pro-
jektów mających na celu głównie kul-
tywowanie oraz pielęgnowanie polskiej 
kultury, tradycji i języka. 

Przypominamy, iż przynależność  
do jednej z organizacji sponsorujących 
jest warunkiem członkostwa w PSFCU.  
Wszystkie konta w PSFCU, karta debe-
towa, Bankowość Internetowa, przele-
wy między kontami Członków PSFCU 
oraz inne usługi oferowne są Członkom  
Naszej Unii bezpłatnie lub z konkuren-
cyjnymi opłatami. 

W celu uzykania szczegółowych 
informacji dotyczących działalności  
PSFCU oraz naszej oferty prosimy o kon-
takt z oddziałami Polsko-Słowiańskej 
Federalnej Unii Kredytowej lub kontakt 
telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta 
PSFCU pod numerem 1.855.PSFCU.4U 
(1.855.773.2848).

Pomoc dla uchodźców z UkrainyPomoc dla uchodźców z Ukrainy - cd. - cd.

Wpłaty można również dokonywać  
w każdym oddziale PSFCU lub wysyłając 
czek wystawiony na Fundację Jana Pawła 
II (John Paul II Foundation) z dopiskiem 
„Darowizna dla uchodźców ukraińskich” 
na adres: Polish & Slavic Federal Credit 
Union, Ukraine Refugees Relief Fund,  
9 Law Drive, Fairfield, NJ 07004.

Wpłaty na konto Fundacji można 
także dokonać przelewem za pomocą 
Bankowości Internetowej lub Mobil-
nej PSFCU. W tym celu należy wybrać 
opcję przelewu do innego Członka Unii 
(Transfer to another member), w polu 
nazwisko (Last name) wpisać JP2F oraz 

podać numer konta Fundacji: 1467414. 
W przypadku transferów mobilnych 

należy wybrać wpłatę na konto oszczęd-
nościowe (Savings).

Obchody Dnia Pułaskiego w ChicagoObchody Dnia Pułaskiego w Chicago
Delegacja Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej wzięła udział w obcho-
dach  Dnia Generała Kazimierza Pułaskie-
go w Chicago Illinois, które odbyły się  
7 marca w Muzeum Polskim w Ameryce.

Kultywowanie pamięci o Generale 
Kazimierzu Pułaskim, zasłużonym dla 
niepodległości USA, jest wpisane w ka-
lendarz świąt amerykańskich oraz polo-
nijnych. Dyrektor Wykonawczy, Bogdan 
Chmielewski powiedział podczas uroczy-
stości o zasługach bohatera dwóch naro-
dów: „Jako obywatel Polski oraz Ameryki 
jestem niezmiernie dumny, iż wolność, 

pokój i niepodleglość leżą u podstaw 
obu tych krajów. Historia pokazuje wiele 
przykładów poszanowania tych najwyż-
szych wartości, jednym z nich jest wa-
leczne życie i bohaterska śmierć generała 
Kazimierza Pułaskiego.”

Uczestnicy spotkania, w tym między 
innymi ambasador Polski w USA Marek 
Magierowski; konsul generalny Ukrainy 
w Chicago Serhiy Koledov; burmistrz 
miasta Lori Lightfoot; skarbnik stanu  
Illinois Michael Frerichs; prezes Kongresu 
Polonii Amerykańskiej Frank Spula; sena-
tor Illinois Richard Durbin, kongresme-

ni, przedstawiciele władz powiatowych  
i miejskich w swoich wystąpieniach wy-
razili troskę o bezpieczeństwo oraz pokój.

...dokończenie ze strony 1

Wspólnie pomagamy PoloniiWspólnie pomagamy Polonii

Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski prze-
mawia podczas obchodów Dnia Pułaskiego w Chicago
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Promocje dla najmłodszych w Naszej UniiPromocje dla najmłodszych w Naszej Unii
Kwiecień to miesiąc najmłodszych 
Członków Unii Kredytowych. Jeśli zasta-
nawialiście się Państwo jak i kiedy zacząć 
uczyć dziecko nawyków oszczędzania  
i dobrego zarządzania swoimi pieniędzmi 
to zdecydowanie warto wybrać czas pro-
mocji kont dziecięcych w PSFCU.

Przekaz, który kierujemy do naszych 
najmłodszych Członków jest jasny i po-
zytywny: „Miej wielkie marzenia, pozwól 
nam nauczyć Cię jak je spełniać.”  Konta 
dziecięce w Naszej Unii mają na celu za-
chęcenie dzieci do rozwijania zdrowych 
nawyków oszczędzania, a w przyszło-
ści radzenia sobie z własnym budżetem  
i jego planowaniem. Taka wiedza na pew-
no pozwoli na realne spełnianie marzeń. 

Jedną z najważniejszych umiejętności 
życiowych, jakich należy nauczyć własne 
dziecko jest dobra technika zarządzania 
własnymi pieniędzmi. Im szybciej dzie-
ci rozpoczną edukację finansową, tym 
większe prawdopodobieństwo, że unikną 
błędów popełnianych dzisiaj przez wielu 
dorosłych. Przedstawiamy Państwu kilka 
sposobów, od których warto zacząć uczyć 
dzieci wartości pieniądza:

Otwórz Konto Oszczędnościowe 
swojemu dziecku. Nasza Unia oferuje 
konta dla dzieci i młodzieży do 18 roku 
życia. Już najmłodsze dzieci rozumieją 
ideę oszczędzania. Nie ma znaczenia, ile 
pieniędzy zostanie zdeponowanych, li-
czy się wyrobienie nawyku regularnego 
oszczędzania.

Ustal cele ze swoimi dziećmi. Wyzna-
czenie realnego celu oszczędzania spra-

wi, że dziecko ochoczo podejmie się tego 
zadania. Dla wielu dzieci sama obserwa-
cja, jak rosną ich pieniądze, jest nagrodą 
samą w sobie. Aby obrazowo wyjaśnić 
dziecku przyrost finansów na koncie war-
to wykorzystać Bankowość Internetową. 

Otwórz Konto Czekowe wraz z Kartą 
Debetową, aby nauczyć dziecko mądrego 
gospodarowania pieniędzmi oraz ułatwić 
mu drobne płatności za codzienne zaku-
py – typu lunch w szkole lub pamiątki na 
wycieczce. Konto czekowe z kartą debeto-
wą w PSFCU dostępne jest dla dzieci od 
lat 10. Karta debetowa dla najmłodszych 
Członków Naszej Unii posiada dzienne 
limity, warto także skorzystać z aplikacji 
CardValet®, aby monitorować wydatki 
swojego dziecka. 

Skorzystaj z Promocji PSFCU! 
Otwórz swojemu dziecku drzwi do 
świata finansów w najlepszym momen-
cie! Od dnia 15 kwietnia do 4 czerwca 
br. w Naszej Unii będą trwać dwie pro-
mocje dla kont dziecięcych:

1) $50 za otwarcie nowego konta 
dziecięcego 

2) każdy małoletni właściciel kon-
ta za uzbieranie $2 w specjalnej skar-
bonce na monety ćwierć-dolarowe 
(dostępnej w oddziałach Naszej Unii) 
weźmie udział w losowaniu 50 atrak-
cyjnych nagród rzeczowych.

W celu uzyskania dodatkowych in-
formacji prosimy o kontakt z oddziałami 
PSFCU lub kontakt telefoniczny z Cen-
trum Obsługi Klienta - 1.855.PSFCU.4U 
(1.855. 773.2848).

Promocja trwać będzie od 15 kwietnia do 4 czerwca 2022 r. Do otwarcia konta dla nieletnich obowiązują zasady członkostwa. Wymagany jest początkowy stan konta w wysokości $10.00. Oferta dotyczy 
osób, które aktualnie nie posiadają konta dla nieletnich i nie posiadały konta dla nieletnich przez okres ostatnich 12 miesięcy. Przysługuje jedna wpłata w kwocie $50.00 na osobę 
nieletnią.  Kwota dodatkowej wpłaty będzie dostępna do wypłaty po upływie jednego (1) roku od założenia konta, o ile nie nastąpią wyjątkowe okoliczności. Dodatkowa wpłata 
podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego (IRS). Inne ograniczenia obowiązują.

Zielona promocja trwa!Zielona promocja trwa!
Wyciągi elektroniczne Polsko-Słowiań-
skiej Federalnej Unii Kredytowej to szyb-
ki, wygodny, bezpieczny oraz bezpłatny 
sposób na kontrolę swojego konta w do-
wolnym czasie z dowolnego miejsca.  

Tej wiosny zapraszamy Członków Na-
szej Unii do promocji związanej z elek-
tronicznymi wyciągami. Członkowie 
PSFCU, którzy za pośrednictwem swojej 
Bankowości Internetowej lub Bankowo-
ści Mobilnej zmienią papierowe wycią-
gi z konta na elektroniczną wersję mają 
szansę na otrzymanie sadzonki jabłoni. 
Promocja trwa do 30 kwietnia lub do 
wyczerpania zapasów. Po zalogowa-
niu się do swojej Bankowości Mobilnej 
należy wybrać opcję Elektronicznych 
Wyciągów, a następnie wyrazić zgodę 
na przesyłanie wyciągów drogą elektro-
niczną (Electronic Communications Di-
sclosure). Nasza Unia oferuje wgląd do 
wyciągów dwa lata wstecz, można je też 
zapisywać w swoich prywatnych folde-
rach na urządzeniach elektronicznych, 
co zdecydowanie upraszcza archiwi-
zację dokumentów. Po dokonaniu tych 
kroków warto udać się do najbliższego 
oddziału Naszej Unii po odebranie na-
grody - sadzonki drzewka. 

W celu uzyskania dodatkowych in-
formacji prosimy o kontakt z oddziała-
mi Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej lub kontakt telefoniczny  
z Centrum Obsługi Klienta - 1.855.PSF-
CU.4U (1.855.773.2848). Szczegóły pro-
mocji zamieszczone są na stronie 4.

KONTA dla nieletnich
OTWÓRZ NOWE KONTO 

DLA DZIECKA W NASZEJ 

UNII, A OTRZYMASZ  

DODATKOWO$50
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Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre-
dytowa od zawsze wspiera oraz propa-
guje działalność polonijnych organiza-
cji. Jest dla nas zaszczytem być częścią 
wielu wydarzeń propagujących piękno 
polskiego języka i bogactwa naszej kul-
tury. W ostatnim czasie odbyło się kilka 
ważnych wydarzeń; rozpoczynający się 
sezon wiosenny na pewno przyniesie 
ich dużo więcej. 

Konkurs poezji i gawędy góralskiej 
Z minionych uroczystości warto 

wspomnieć o Konkursie Poezji i Gawędy 
Góralskiej, który odbył się w siedzibie 
Związku Podhalan. W wydarzeniu tym 
wzięli udział pracownicy oddziałów 
w Bridgeview i Orland Park, w stanie 

Illinois. W konkursie uczestniczyło 
20 osób w 4 kategoriach wiekowych. 
Składamy gratulacje wszystkim uczest-
nikom, którzy zaprezentowali wysoki 
poziom umiejętności językowych oraz 
niezwykły talent.

W minionym miesiącu odbył się rów-

nież konkurs pięknego czytania polskiej 
prozy i poezji „Podróż z Marią Konop-
nicką”, zorganizowany przez Polską 
Szkołę im. Św. Jana Pawła II w Lemont, 
IL. Menadżer oddziału w Orland Park, 
Grażyna Pikul była w komisji oceniają-
cej, wręczyła również certyfikaty laure-
atom. Nasza Unia była głównym spon-
sorem obu wydarzeń. 

Zenek Martyniuk  
w oddziałach PSFCU

Zastrzyk pozytywnych emocji w 
ostatni weekend zimy przyniosły nie 
tylko słoneczne promienie i zbliżająca 
się wiosna. Fani Zenka Martyniuka mieli 
szansę spotkać się ze swoim idolem w 
oddziałach Naszej Unii w Mt. Prospect, 
IL oraz Wallington, NJ. Przedstawicie-

le wszystkich niemalże pokoleń mogli 
porozmawiać z gwiazdą, zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie i otrzymać autograf. 
Cieszymy się, że mogliśmy Państwu 
umożliwić spotkanie z piosenkarzem  
i równocześnie umilić weekendowy 
czas, który dla wielu będzie na pewno 
niezapomniany!

Go green!

W sobotę, 19 marca pod kościołem 
Św. Ferdynada w Chicago, IL, dyrektor 
szkoły, Pani Halina Żurawska po zare-
jestrowaniu się na e-statement, razem 
z menadżer oddziału w Norrigde, Anną 
Czarnecką-Hebal i proboszczem lokal-
nej parafii posadzili otrzymane w Naszej 
Unii drzewko jabłoni.

W Naszej UniiW Naszej Unii

Promocja zaczyna się 1 marca i trwać będzie do 30 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  Aby się zakwalifikować, Członkowie PSFCU muszą zarejestrować się na wyciągi elektroniczne w okresie 
promocyjnym; aby się zarejestrować, należy zalogować się do konta bankowości internetowej, wybrać opcję Elektronicznych Wyciągów z Konta (eStatements) oraz 
wyrazić zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (Electronic Communications Disclosure). Konta pracowników PSFCU są wyłączone z tej promocji. Nagrody 
można odebrać na życzenie w najbliższym oddziale PSFCU. Obowiązuje jedna nagroda na Członka PSFCU. Promocja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomie-
nia. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Produkty i usługi dostępne są wyłącznie dla Członków PSFCU.

BĄDŹ EKO
WYBIERZ

E-STATEMENTS
Zarejestruj się na elektroniczne  

wyciągi z konta, pomóż naszej planecie 
i posadź własną jabłoń–razem z nami!


