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Udzielone kredyty

$1,300,578,923
Wartość netto

$225,693,064
Liczba Członków

  108,612

Szanowni Państwo,

Od początku powstania 
naszej instytucji hasło 
pomocy i wsparcia dla 
Polaków mieszkających 
w Stanach Zjednoczo-
nych było naczelną 
misją i inspiracją dla naszej działalności. 
Przez ponad 45 lat tysiące osób skorzystało z 
naszych kredytów hipotecznych, samocho-
dowych i konsumpcyjnych, dzięki którym 
wielu z nas udało się zrealizować marzenia 
i życiowe cele, z którymi przybyliśmy do 
Stanów Zjednoczonych. Jeszcze większa 
grupa Członków Naszej Unii przez lata ulo-
kowała bezpiecznie, z wygodnym dostępem 
swoje ciężko zapracowane oszczędności. 
Dla wielu z nas Polsko-Słowiańska Fede-
ralna Unia Kredytowa jest miejscem, które 
otworzyło nam drogę do skomplikowanego 
świata amerykańskiej bankowości. Zmiany 
demograficzne zachodzące w amerykańskiej 
Polonii, jak również technologia i rozwój 
gospodarczy, zarówno Polski, jak i Stanów 
Zjednoczonych mają olbrzymi wpływ na 
strategię Naszej Unii. Nie zmienia to jednak 
faktu, że cel naszej działalności jest nadal 
taki sam: budowanie w wymiarze indywi-
dualnym i grupowym sukcesu finansowego 
Polonii. Temu celowi służą nasze produkty i 
usługi, bardzo częste promocje i codzienna 
praca ponad 350 osobowej grupy pracowni-
ków. Zachęcam Państwa do stałego korzysta-
nia z naszych ofert i rekomendowania Na-
szej Unii swoim przyjaciołom i znajomym, 

Delegacja polskiego rządu odwiedziła PSFCUDelegacja polskiego rządu odwiedziła PSFCU
We wtorek 15 lutego 2022 r., Polsko-
Słowiańska Federalna Unia Kredytowa 
gościła delegację rządu RP, której prze-
wodniczył wicepremier Jacek Sasin. Do-
stojnemu gościowi towarzyszył Minister 
Rozwoju i Technologii Piotr Nowak, Pod-

sekretarz Stanu w Ministerstwie Akty-
wów Państwowych Andrzej Śliwka, Pre-
zes Zarządu KGHM Marcin Chludziński 
oraz Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów 
Wartościowych. Polskiej delegacji towa-

...dokończenie na stronie 2

którzy jeszcze do nas nie dołączyli.
Wsparcie udzielane Polonii to także nasz 

program stypendialny, na który od 21 lat 
przeznaczyliśmy już ponad 6 milionów do-
larów. W tym roku kolejne $500,000 wesprze 
edukacyjne ambicje polskiej młodzieży. Jest 
to tylko część naszego aktywnego zaanga-
żowania w polonijna wspólnotę. Trudno 
jest wymienić polską organizację, szkołę 
lub parafię, która nie skorzystała z naszego 
wsparcia. Jest to dla nas powód do satysfak-
cji i zadowolenia z faktu, że dzięki nam nasi 
partnerzy, nauczyciele, księża byli w stanie 
zrobić więcej dla całej Polonii. Zapewniam 
Państwa, że ta część naszej misji będzie kon-
tynuowana i wraz z rozwojem Naszej Unii 
jeszcze bardziej znacząca.

Od kilku lat PSFCU systematycznie jest 
odwiedzana przez najważniejszych przed-
stawicieli Rządu polskiego. Jest to niezwy-
kły wyraz uznania dla naszej działalności i 
sukcesów, jakie odnosimy. W ostatnich tygo-
dniach mieliśmy zaszczyt gościć Pana Wice-
premiera Jacka Sasina, z którym rozmawia-
liśmy miedzy innymi o potrzebach Polaków 

powracających do kraju, jak również moż-
liwości otwarcia naszej placówki w Polsce. 
Jest to o tyle ważny temat, że już teraz ponad 
10 tysięcy Członków Naszej Unii mieszka  
w Polsce. Uzyskaliśmy zapewnienie, że 
obecny rząd RP wesprze każdą naszą inicja-
tywę w tym kierunku.

Kończąc pragnę podkreślić po raz kolejny, 
że sukces Naszej Unii jest wspólnym sukce-
sem wszystkich Członków PSFCU, którzy 
tworzyli ją przez ostatnie 45 lat. Zróbmy 
wspólnie wszystko, aby ten sukces był jesz-
cze bardziej znaczący i trwał przez następne 
45 lat lub więcej. Aby następne pokolenia 
Polaków, czy już Amerykanów polskiego po-
chodzenia mogły z tego sukcesu korzystać 
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak 
również, jako cala grupa etniczna. Zapra-
szam, więc Państwa do aktywnego członko-
stwa w Naszej Unii. 
 
Z poważaniem,

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Delegacja polskiego rządu podczas spotkania z polonijnymi przedsiębiorcami w siedzibie głównej PSFCU
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Delegacja polskiego rządu odwiedziła PSFCUDelegacja polskiego rządu odwiedziła PSFCU - cd. - cd.

rzyszył również Konsul Generalny RP  
w Nowym Jorku Adrian Kubicki. W spo-
tkaniu uczestniczyli również polonijni 
przedstawiciele świata biznesu ze sta-
nów Nowy Jork i New Jersey.

Podczas spotkania poruszone zostały 
tematy związane z obecną sytuacją go-
spodarczą Polski i USA, w szczególności 
z sytuacją Polonii amerykańskiej. Wice-
premier Sasin, który odwiedził PSFCU 
po raz pierwszy, z dużą aprobatą wy-
powiadał się na jej temat. „Od wielu lat 
słyszałem, że jest taka instytucja, polska 
instytucja finansowa w Stanach Zjed-
noczonych, która znakomicie się rozwi-
ja”, powiedział. „Pokazaliście, że można 
zrobić coś z niczego, że z jednego biur-
ka można stworzyć instytucję finanso-
wą, która działa nie tylko w Nowym Jor-
ku, ale również w innych lokalizacjach 

w Stanach Zjednoczonych.” W trakcie 
spotkania podkreślił on również ważną 
rolę stosunków polsko-amerykańskich 
i sojuszu między obydwoma kraja-
mi, jednocześnie wyrażając uznanie 
za wpływ, jaki na te stosunki ma silna 
Polonia i Nasza Unia w szczególności. 
„Pokazaliście również, że jako Polacy 
możecie być znaczącą grupą etniczną w 
Stanach Zjednoczonych i wpływać na 
to, żeby opinię publiczną kształtować”, 
dodał. „To wy powodujecie, że Polacy tu 
w Stanach Zjednoczonych coś znaczą, 
coś ważą, o czymś mogą decydować, na 
coś mają wpływ. To jest dla nas w Polsce 
niezwykle ważne.”

Zwracając się do pozostałych gości, 
wicepremier Sasin z uznaniem odno-
tował ich sukcesy w rozmaitych dzie-
dzinach gospodarki. „Bardzo się cieszę, 
że możemy się tu spotkać”, powiedział. 

„Dla mnie jest to ogromna przyjemność, 
że możemy spotkać się z ludźmi, któ-
rzy odnieśli tu sukces, którzy pokazali 
w praktyce, że „Polak potrafi”. Podczas 
spotkania dyskutowano również kwe-
stię inwestycji w prężnie rozwijającą 
się polską gospodarkę oraz na polskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bog-
dan Chmielewski z kolei poruszył kwe-
stię Polaków, w tym wielu Członków 
Naszej Unii, powracających z USA na 
stałe do Polski. Dyskutowano możliwo-
ści współpracy z instytucjami finanso-
wymi w Polsce, mającej na celu zapew-
nienie Członkom PSFCU mieszkającym 
w Polsce łatwy i bezpłatny dostęp do 
funduszy na ich kontach w PSFCU, jak 
również istniejące problemy regulacyj-
ne dotyczące takiej współpracy. 

Pożyczka na zakup nieruchomości – Tylko w PSFCU!Pożyczka na zakup nieruchomości – Tylko w PSFCU!
Posiadanie własnego domu to wielkie 
marzenie. Nasza Unia pomaga swoim 
Członkom odkryć drogę do spełnienia 
tego marzenia. Z właściwą pożyczką, ła-
two znajdziesz miejsce, które nazwiesz 
swoim domem. 

To prawda, składanie wniosku o kre-
dyt hipoteczny jest procesem skompliko-
wanym i może czasem przysporzyć wiele 
stresu oraz pracy. Dlatego powierzenie 
spraw kredytowych właściwej instytucji 
to zdecydowanie drugi najlepszy krok, 
po pierwszym jakim jest podjęcie decyzji  
o kupnie domu. 

Obecnie większość decyzji o zaku-
pie nieruchomości determinuje fakt, iż 
oprocentowanie kredytów jest rekordo-
wo niskie w porównaniu w minionymi 

latami. Dodatkowo, może ono już nigdy 
nie być tak niskie! Dlatego już dziś war-
to podjąć decyzję i złożyć wniosek o po-
życzkę w Naszej Unii.  

Specjaliści pożyczkowi Naszej Unii 
służą pomocą w przygotowaniu wstępne-
go zatwierdzenia kredytu hipotecznego 
z konkurencyjnie niskim oprocentowa-
niem. Nasi fachowcy udzielą Państwu 
wszystkich niezbędnych informacji oraz 
poprowadzą przez proces pożyczki za-
pewniając rzetelną i niezawodną obsługę. 

Niezależnie od tego czy to pierwszy 
zakup domu, czy inwestycja w kolejną 
nieruchomość lub refinansowanie obec-
nej pożyczki – najważniejsze, aby do-
stosować kredyt do możliwości i celów 
finansowych. Dlatego warto wybrać nie-

zawodną, stabilną instytucję finansową i 
zaufać jej ekspertom. Nasza Unia oferuje 
pożyczki na nieruchomości w stanach 
Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Il-
linois, Floryda, a także Connecticut oraz, 
od niedawna, Indiana. W celu złożenia 
wniosku zapraszamy do kontaktu z pra-
cownikami PSFCU: w stanie Connecti-
cut z panią Dorotą Ciszewską (tel. kom. 
203-913-7503, email: dciszewska@psf-
cu.net), na Florydzie z panią Dorotą So-
kołowski (tel. kom.: 941-740-3375, ema-
il: msokolowski@psfcu.net) natomiast w 
stanie Indiana z panią Magdaleną Nyka-
za (tel. kom. 331-775-6415; email: mny-
kaza@psfcu.net). 

Zakup domu to jeden z najlepszych 
sposobów na wzmocnienie własnych fi-
nansów, zwiększenie zdolności kredyto-
wej oraz zabezpieczenie na przyszłość. 
Zapraszamy do oddziałów Naszej Unii 
oraz do kontaktu z naszymi specjalistami 
ds. pożyczek.

Produkty i usługi dostępne są wyłącznie dla Członków PSFCU. Pod-

stawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdol-

ności do spłaty kredytu. Rata i oprocentowanie jest uzależnione od 

historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników. Oprocento-

wanie kredytów zmiennych może ulec podwyższeniu po uzyskaniu 

kredytu. Wymagany jest zakup polisy prywatnego ubezpieczenia hi-

potecznego (PMI) dla wszystkich kredytów hipotecznych z wkładem 

własnym mniejszym niż 20%. Oferty mogą nie być dostępne we 

wszystkich stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

...dokończenie ze strony 1
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Bezpośrednia wpłata na konto w PSFCUBezpośrednia wpłata na konto w PSFCU
Bezpośrednia wpłata na konto oznacza 
wygodę, bezpieczeństwo oraz natych-
miastowy dostęp do funduszy zdepono-
wanych na koncie. Zachęcamy Człon-
ków Naszej Unii do skorzystania z tej 
wygodnej usługi. Dodatkowym impul-
sem do zainicjowania bezpośrednich 
wpłat na konta czekowe jest promocja 
Naszej Unii, która trwać będzie do 18 
kwietnia 2022 roku. Osoba, która zare-
jestruje pierwszą bezpośrednią wpłatę 
na konto otrzyma dodatkowo $50. Aby 
zakwalifikować wpłatę bezpośrednią 
jako pierwszą, Członek PSFCU nie mógł 
otrzymać żadnej innej wpłaty bezpo-
średniej na żadnym należącym do niego 
koncie od dnia 1 stycznia 2021 r.  Kwali-
fikująca konto do promocji bezpośrednia 
wpłata musi wynosić co najmniej $300  
i musi być wpłacona na konto czekowe. 

Bezpośrednie wpłaty deponowane są 
z różnych tytułów. Najczęściej wpłaca-
my bezpośrednio na konto między in-
nymi pensje pracownicze, świadczenia 

emerytalne lub socjalne, jak również 
zwroty podatkowe. 

Zwrot rozliczeń podatkowych 
Mając na uwadze bezpieczeństwo fi-

nansów Członków PSFCU, tradycyjnie 
przypominamy o korzystaniu z bezpo-
średniej wpłaty zwrotów podatkowych 
na konto. Dzięki temu Państwa zwrot 
podatkowy szybko i bezpiecznie zostanie 
zdeponowany bezpośrednio na wska-
zanym koncie. Aby zainicjować bezpo-
średnią wpłatę na konto należy w odpo-
wiednie rubryki rozliczenia podatkowego 
wpisać numer konta w Naszej Unii i nasz 
numer rozliczeniowy (routing number), 
lub przekazać te dane księgowemu.  

Wynagrodzenie za pracę lub usługi 
Według najnowszych statystyk oko-

ło 82% pracowników w Stanach Zjed-
noczonych otrzymuje wynagrodzenie 
za pracę drogą bezpośrednich wpłat 
na konta w instytucjach finansowych. 
Jeśli nadal otrzymujecie Państwo wy-
płatę tradycyjną metodą w formie cze-

ku, warto porozmawiać z pracodawcą i 
rozważyć opcję bezpośredniej wpłaty, 
dzięki której zarówno pracodawca jak 
i pracownik zyskuje więcej czasu oraz 
spokoju. Wpłaty bezpośrednie dostępne 
są już w dniu wypłaty, co zdecydowa-
nie ułatwia dysponowanie finansami 
oraz planowanie domowych wydatków. 
Bezpośrednia włata na konto faktycznie 
pozwala zaoszczędzić koszty dodatko-
we w porównaniu do tradycyjnej formy 
deponowania czeków, takie jak czas do-
tarcia do instytucji finansowej, koszty 
związane z podróżą czy czas oczekiwa-
nia na realizację wpłaconego czeku. 

W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji dotyczących promocji bezpośred-
nich wpłat na konto prosimy o kontakt 
z oddziałami PSFCU lub kontakt telefo-
niczny z Centrum Obsługi Klienta PS-
FCU 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). 
Szczegóły promocji zamieszczone są na 
stronie internetowej www.NaszaUnia.
com oraz w mediach społecznościowych.

Promocyjna Lokata Terminowa IRA Promocyjna Lokata Terminowa IRA 
Zachęcamy do skorzystania z promocyj-
nej 5-letniej lokaty terminowej na wpłaty 
IRA za lata 2021 oraz 2022 – 1.25% APY.* 
Promocja trwa od 18 lutego do 18 kwiet-
nia 2022 roku. Fundusze na otwarcie lo-
katy terminowej muszą być zdeponowane 
na nowym bądź istniejącym koncie IRA  
w okresie promocji. Minimalna kwota 
wymagana do otwarcia lokaty terminowej 

to $500, natomiast maksymalna kwota to 
dopuszczalny łączny limit wpłaty ustalo-
ny przez IRS. Limity wpłat na konta Tra-
dycyjne i Roth IRA dla roku podatkowe-
go 2022 są takie same jak dla roku 2021. 
Właściciele kont IRA poniżej 50 roku życia 
mogą wpłacić do $6,000 na swoje Trady-
cyjne konto IRA lub IRA Roth. Osoby w 
powyżej pięćdziesiątego roku życia mogą 

wnieść dodatkową kwotę wyrównawczą 
w wysokości $1,000, podnosząc łączną 
dopuszczalną wpłatę do $7,000. Należy 
pamiętać, aby dokonać pełnej wpłaty na 
konta IRA jeśli jest to możliwe. Wpłaty, 
których zaniechano w poprzednich latach 
nie będą mogły być uzupełnione. Prosimy 
o ustalenie możliwości wpłaty ze swoim 
doradcą podatkowym.

*Annual Percentage Yield. Okres promocyjny rozpoczyna się 18 lutego i kończy 18 kwietnia 2022 r. Minimalna kwota do otwarcia lokaty terminowej IRA wynosi $500,00, maksymalna to całkowity limit wkładu 
dozwolony dla konta IRA tradycyjnego i Roth, ustalony przez Internal Revenue Service („IRS”) na lata 2021 i 2022, który wynosi $6,000 za każdy rok ($7,000 jeśli masz 50 lub więcej lat). Opłata karna za przed-
wczesną wypłatę w wysokości 365 dni dywidendy dotyczy certyfikatów 5-letnich (60-miesięcznych). W przypadku wypłat z IRA mogą obowiązywać dodatkowe kary naliczone 
przez IRS. Wszelkie decyzje związane z kontami IRA powinny być konsultowane z doradcą podatkowym. PSFCU zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub zakoń-
czenia promocji w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszystkie produkty i usługi są przeznaczone wyłącznie dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

EMERYTURA:
ZAPLANUJ JUŻ DZIŚ 

SWOJE JUTRO

SKORZYSTAJ Z

5-LETNIEJ LOKATY 
TERMINOWEJ IRA

1.25%
APY*
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Walentynki w  
Fundacji Uśmiechu Dziecka

Zgodnie z tradycją, 7 lutego odbył się 
doroczny charytatywny Bal Walentyn-
kowy organizowany przez Fundację 
Uśmiechu Dziecka. Całkowity dochód  
z imprezy przeznaczony jest na lecze-
nie chorych dzieci. W tym roku podczas 
Balu zbierane były środki na leczenie 
5-letniego Wojtusia Runke, walczącego 
z siatkówczakiem - nowotworem oczu. 
Fundację Uśmiech Dziecka tworzą lu-
dzie zaangażowani w pomoc chorym 
dzieciom. Osoby sympatyzujące z Fun-
dacją i wspierające jej dzieło w każdym 
wymiarze zmieniają los wielu potrzebu-
jących dzieci. Podczas tegorocznej im-
prezy, za swoją dzialalność uhonorowa-
na została dr Iwona Mienko. 

W trakcie Balu odbyła się licytacja, 
podczas której do nowych właścicieli 
trafiły między innymi kolia ufundo-

wana przez Pierwszą Damę RP Agatę 
Kornhauser-Dudę oraz dwa obrazy au-
torstwa Janusza Skowrona i Zbigniewa 
Sokołowskiego.

Fundacja Uśmiechu Dziecka jest or-
ganizacją charytatywną działającą od 
1999 roku, pomagającą dzieciom za-
równo w Polsce, jak i w USA. Do dzieła 
fundacji można dołączyć stając się jed-
nym z ofiarodawców lub też angażując 
się w wolontariat. Wszystkie informacje 
dotyczące działalności Fundacji znajdą 
Państwo na stronie: childrenssmilefo-
undation.org.

Tłusty Czwartek  
w Oddziałach PSFCU

Menadżerowie oraz pracownicy oddzia-
łów Polsko-Słowiańskej Federalnej Unii 
Kredytowej składają podziękowania za 
wszystkie miłe wizyty w Tłusty Czwartek.

Karnawał nie mógłby zakończyć się 
niczym innym jak tylko wizytą w jed-
nym z oddziałów PSFCU. W Tłusty 
Czartek jak zwykle na naszych Człon-
ków czekały pyszne pączki, chrusty oraz 
słodkości. Cieszymy się, że ta tradycja na 
stałe wpisała się w Państwa kalendarze. 
Dziękujemy za wszystkie sympatyczne 
wizyty. Dziękujemy również naszym po-
lonijnym piekarniom i ich pracownikom 
za trud ich codziennej pracy. Zapach  
i smak pieczywa, chleba, bułek czy na-
szych tradycyjnych pączków sprawia, że 
z większą radością celebrujemy tradycyj-
ne święta i z większą siłą podejmujemy 
trudy codzienności.

W Naszej UniiW Naszej Unii

Promocja rozpoczyna się dnia 15.02.2022 r. i kończy 18.04.2022 r., i dotyczy pierwszej wpłaty bezpośredniej na konto otrzymanej w okresie promocyjnym. Aby zakwalifikować wpłatę bezpośrednią jako 
pierwszą, Członek PSFCU nie mógł mieć żadnej innej wpłaty bezpośredniej na żadnym należącym do niego koncie od dnia 1.01.2021 r. Kwalifikująca się wpłata 
bezpośrednia musi wynosić co najmniej $300 i musi być przesyłana na konto czekowe w PSFCU. Konta biznesowe, organizacyjne, dla nieletnich, powiernicze, i pra-
cownicze nie podlegają niniejszej promocji. Promocja może ulec zmianie bez powiadomienia. Konta czekowe podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu. Inne ograniczenia 
mogą obowiązywać. Nagrody pieniężne podlegają raportowaniu do IRS. Produkty i usługi dostępne są wyłącznie dla Członków PSFCU.

BEZPOŚREDNIA
WPŁATA NA KONTO
Zyskaj natychmiastowy dostęp do Twoich funduszy i...

Routing Number: 226082022 
Numer Konta: 30500xxxxxxx

Wybierz opcję Direct Deposit i podaj pełny numer konta 

w PSFCU oraz numer rozliczeniowy PSFCU (routing number)

DODATKOWO $50

Przekazana na aukcję kolia ufundowana przez Pierwszą 
Damę RP Agatę Kornhauser-Dudę


