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Aktywa

$2,586,889,238
Udzielone kredyty

$1,316,903,036
Wartość netto

$228,203,471
Liczba Członków

  109,022

Drodzy Państwo, 

Chciałbym podsumować 
działalność Naszej Unii  
w pierwszym kwartale tego 
roku. Był to okres, w którym 
rozpoczęła się agresja Rosji 
na Ukrainę, między inny-
mi wpłynęło to na zmianę sytuacji ekonomicznej 
w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Pomimo 
tych nowych wyzwań był to udany kwartał dla 
naszej instytucji. W ciągu pierwszych trzech mie-
sięcy tego roku powierzone nam depozyty wzrosły 
o kwotę 35,43 miliona dolarów. W dużym tempie 
rośnie też nasze portfolio pożyczkowe, które po-
większyło się o 25,30 miliona dolarów. Co jest dla 
nas najważniejsze, w pierwszym kwartale 2022 
roku liczba Członków wzrosła o 585 osób, do licz-
by 109 022.  W okresie tym zanotowaliśmy zysk 
netto w wysokości 3,52 miliona dolarów.  Przewi-
dujemy, że wyniki finansowe w kolejnych kwarta-
łach tego roku będą równie pomyślne. 

W ostatnich miesiącach podjętych zostało też 
kilka ważnych strategicznych decyzji dotyczą-
cych działalności PSFCU.  Koncentrujemy się na 
ciągłym unowocześnianiu naszych usług elektro-
nicznych. Podjęliśmy decyzję o zmianie platfor-
my Bankowości Internetowej i Mobilnej na jedno  
z najnowocześniejszych rozwiązań oferowanych 
na rynku Unii Kredytowych. Efekty tej zmiany za-
uważycie już Państwo pod koniec czwartego kwar-
tału tego roku. Od początku kwietnia większość  
z Państwa otrzymuje też po przez Bankowość  
Internetową i Mobilną specjalne oferty pożycz-
kowe, które nie wymagają żadnego procesu kwa-
lifikacji, a jedynie akceptacje ze strony Państwa. 

Wizyta Miss Świata w PSFCU Wizyta Miss Świata w PSFCU 

Najpiękniejsza Kobieta Świata, Karolina 
Bielawska odwiedziła nowojorski oddział  
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy-
towej przy McGuinness Blvd. Ta niecodzien-
na wizyta obyła się 11 kwietnia w urodziny 
pięknej Polki. Głośnym i radosnym „Sto Lat” 
zabrzmiał oddział przy McGuinness Blvd.  
Goście mogli zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie z Miss Świata oraz zdobyć jej autograf. 

Na pewno była to niezapomniana chwila dla 
wszystkich fanów Pięknej Polki, którzy licz-
nie przybyli, aby spotkać zjawiskowo piękną 
Panią Karolinę. 

Zdobywczynię korony Miss Świata przy-
witał Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bogdan 
Chmielewski. „Polska ma obecnie wiele po-
wodów do dumy” - powiedział. Mamy najlep-

...dokończenie na stronie 2

Szczegółowe wyjaśnienie tej oferty znajduje się 
w obecnym biuletynie. Jesteśmy też w trakcie 
podpisania kontraktu na zakup nowego syste-
mu procesowania kredytów hipotecznych, który  
zaadoptowany zostanie w ciągu najbliższych 
miesięcy. System ten unowocześni proces kwa-
lifikacji,  jak również wprowadzi nowe formy  
komunikacji z naszymi pożyczkobiorcami. Z przy-
jemnością chcę poinformować, że sfinalizowaliśmy 
zakup terenu pod budowę 7-go oddziału PSFCU  
w okolicach Chicago, a nasze plany architektonicz-
ne otrzymały aprobatę władz miasta Algonquin.  
W niedługim czasie rozpoczniemy budowę i spo-
dziewamy się otwarcia nowego oddziału na prze-
łomie bieżącego roku. 

Jak wspominałem wcześniej, pierwszy kwar-
tał to także początek tragicznych wydarzeń na 
Ukrainie. Współczując naszym ukraińskim sąsia-
dom, wszyscy jesteśmy dumni z postawy Polski 
i Polaków, którzy otworzyli swoje serca i zasoby 

na pomoc ukraińskim uchodźcom. Chciałbym 
podziękować tym z Państwa, którzy złożyli dota-
cje na fundusz pomocy uchodźcom zorganizowa-
ny przez nas, wspólnie z Fundacją Jana Pawła II  
w New Jersey. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy już 
prawie $250,000. Decyzją Rady Dyrektorów PSF-
CU przykazała kolejne $100.000 na ten cel. Pienią-
dze te są sukcesywnie przekazywane do lokalnych 
oddziałów Caritas Polska. 

Kończąc chciałbym zaprosić Państwa do 
uczestnictwa w naszym dorocznym zebraniu, 
podsumowującym działalność PSFCU w roku  
fiskalnym 2021. Zebranie to odbędzie się onli-
ne 21 maja 2022 r. o godzinie 17.00. Zapraszam 
wszystkich Członków Naszej Unii.

Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów
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Oszustom mówimy nie!Oszustom mówimy nie!

Drogą telefoniczną, internetową lub 
pocztową każdego dnia społeczeństwo 
zalewają tysiące ofert w celu wyłu-
dzenia pieniędzy. Według statystyk 
rocznie naciągacze wzbogacają się o 
miliony dolarów. Ich głos jest zawsze 
miły i przekonujący, argumenty i ofer-
ty wzbudzają zaufanie, bywa także, że 
posuwają się do szantażu.  

W niniejszym artykule przedstawia-
my Państwu kilka metod jakie stosują 
oszuści. Choć ich rozpoznanie wydaje 
się łatwe, najlepszą metodą jest wiedza 
o ich taktyce. Zanim padnie decyzja  
o wypłacie pieniędzy lub pożyczce, 
aby przekazać je nieznajomemu lub or-
ganizacji, należy zadać sobie pytania:
• Czy ktoś, kogo osobiście nie znasz po-

prosił o pieniądze za pośrednictwem 
telefonu, SMS-a, poczty lub e-maila? 

• Czy ktoś dał Ci do zrozumienia, że 
Ty lub Twoi bliscy będziecie w nie-
bezpieczeństwie, jeśli te pieniądze 
nie zostaną przesłane? 

• Czy nieznana Ci osoba poprosiła o za-
kup i przesłanie karty podarunkowej? 

• Czy poznana przez Internet sym-

patia w niedługim czasie od roz-
poczęcia znajomości wpadła w 
tarapaty i prosi Cię o pomoc fi-
nansową, zakup biletu, możliwość 
użycia Twojej karty kredytowej?

Jeśli którakolwiek z powyższych sy-
tuacji brzmi dla Państwa znajomo, to 
sygnał, że możecie stać się potencjal-
nymi ofiarami oszustów. 

Aby wyłudzić pieniądze oszuści czę-
sto udają wnuka, krewnego lub przyja-
ciela w potrzebie. Scenariusz jest po-
wtarzalny: oszust prosi o niezwłoczne 
przesłanie pieniędzy i zachowanie tego 
w tajemnicy. Potrafi prowadzić rozmo-
wę w taki sposób, aby uzyskać infor-
macje i Twoich najbliższych. W takiej 
sytuacji najlepiej w szybki sposób zwe-
ryfikować fakty. Zdecydowanie należy 
się rozłączyć i zadzwonić do osoby, za 
którą podaje się oszust, aby sprawdzić 
wiarygodność historii, lub innej bliskej 
osoby, która nie będąc pod wpływem 
emocji oceni sytuację z innego punktu 
widzenia. Nie wolno wysyłać pienię-
dzy po otrzymaniu lapidarnej infor-
macji o kłopotach bliskiej osoby, bez 
sprawdzenia kim jest nasz rozmówca. 

Oszustwa typu „poratuj w potrze-
bie” mnożą się także na popularnych 
portalach randkowych. Oszuści wyko-
rzystują zaufanie samotnych osób, któ-
re wierzą, że znalazły pokrewną duszę. 
Często od naciągacza usłyszeć można, 
że utknął daleko w podróży służbowej 
lub jest w wojsku. Prosi o pieniądze 
na bilet lotniczy w celu odwiedzin lub 

na niezwłoczne wydatki medyczne.  
W przypadku manipulatorów z portali 
randkowych czas procesu jest dłuższy, 
w celu zbudowania relacji, przywiąza-
nia i fascynacji, co prawda wirtualnej, 
ale często bardzo skutecznej. Wyj-
ściem z takiej sytuacji i uniknięciem 
kłopotów jest zerwanie takiej interne-
towej znajomości. 

Oszustwa za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej zdarzają się coraz 
częściej. Adres emailowy, pod którym 
ukrywa się oszust do złudzenia przy-
pomina prawdziwy adres organizacji 
lub firmy. W emailach tego typu nacią-
gacze podszywają się na przykład pod 
IRS, prosząc o podanie danych banko-
wych, na które IRS prześle różnicę ze 
zwrotu podatku. Warto pamiętać, że 
IRS nigdy nie prosi o weryfikację da-
nych drogą telefoniczną lub emailową. 
Wiadomość z żądaniem przelewu, kart 
podarunkowych lub personalnych in-
formacji pod groźbą więzienia lub pro-
cesu sądowego jest oszustwem. Email, 
którego nadawcy nie rozpoznajemy naj-
lepiej jak najszybciej wykasować, zde-
cydowanie nie należy również klikać 
w załączone linki, czy otwierać załą-
czonych plików. To dzięki nim hakerzy 
otrzymują dostęp do danych w naszych 
komputerach i wykorzystują je.

Wygrałeś, mimo, że nie brałeś udzia-
łu w żadnej loterii? Czasem złudze-
nie wygranej jest silniejsze niż zdro-
wy rozsądek. Warto ostudzić emocje  
i spojrzeć racjonalnie na sytuację. Jeśli 

szego piłkarza na świecie w osobie Roberta 
Lewandowskiego, najlepszą tenisistkę Igę 
Świątek, a teraz również najpiękniejszą 
kobietę na świecie, Karolinę Bielawską.”

Z kolei Przewodniczący Rady Dyrek-
torów Krzysztof Matyszczyk korzystając  
z okazji, że Miss Świata odwiedziła Naszą 
Unię w swoje urodziny, złożył na jej ręce 
najserdeczniejsze życzenia. Nie zabrakło 
okolicznościowego tortu urodzinowego 
oraz specjalnego prezentu. W imieniu  
Karoliny Bielawskiej, Nasza Unia prze-
kazała na rzecz Fundacji Jana Pawła II w 
New Jersey dotację w wysokości 20 tys. 
dolarów z przeznaczeniem dla oddziału 
Caritas w jej rodzinnym mieście Łodzi na 

pomoc uchodźcom z Ukrainy. Miss Świata 
podziękowała za miłe przyjęcie i przyzna-
ła, że jest to najlepszy prezent urodzinowy 
jaki mogła wymarzyć.

Wieść o koronie rodaczki ucieszyła  
Polaków w kraju i za granicą. Jej zwycię-
stwo było przepełnione emocjami zwłasz-
cza, że na tytuł Miss Word Polska czekała 
33 lata. Karolina Bielawska jest drugą Polką, 
która zdobyła ten tytuł. Jako pierwsza 
otrzymała go w 1989 roku Aneta Kręglicka.

Tegoroczna Miss Świata urodziła się 
w 1999 r. w Łodzi. W swoim rodzinnym 
mieście ukończyła licencjat na Wydziale 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji Po-
litechniki Łódzkiej. Obecnie studiuje, 
podróżuje, udziela się społecznie i cha-

rytatywnie. W momencie, kiedy otrzy-
mała tytuł Miss World stała się idolem 
dla wielu młodych kobiet, które potrze-
bują dobrych wzorców. Składając ser-
deczne gratulacje w imieniu wszystkich 
Członków Naszej Unii życzymy Najpięk-
niejszej Kobiecie Świata, aby rok nosze-
nia korony był dla niej pełen satysfakcji 
oraz zrealizowanych planów. Jesteśmy  
z Ciebie dumni Karolina!

...dokończenie ze strony 1
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Od kwietnia Członkowie PSFCU po-
siadający Bankowość Internetową lub 
Mobilną mogą skorzystać ze spersona-
lizowanych ofert kredytowo-produk-
towych. Są one widoczne po wybra-
niu zakładki „New-My Special Offers”  
z paska narzędzi po lewej stronie lub 
kliknięciu na banner Special Offer. Dzię-
ki tej usłudze użytkownicy będą mogli 
sprawdzić z oferty których produktów 
lub usług Naszej Unii mogą skorzystać 
w obecnej chwili. Platforma z ofertami 
pomaga PSFCU lepiej określić oczekiwa-
nia swoich Członków oraz przygotować 
ofertę, która najlepiej zaspokoi potrzeby 
indywidualnego klienta. Oferty, które 
mogą pojawić się na Państwa kontach 
to dla przykładu: akceptacja pożyczek 
na zakup lub refinansowanie zakupu 
nowych jak i używanych aut;  wstępna 
akceptacja wniosku o wydanie karty kre-

dytowej PSFCU czy opcja przeniesienia 
zadłużenia. Pakiety mogą również do-
tyczyć propozycji do złożenia wniosku 
o pożyczkę hipoteczną. Wybrani użyt-
kownicy bankowości elektronicznej 
otrzymają również  oferty związane z 
ubezpieczeniem. Będziemy Państwa in-
formować o przyszłych aktualizacjach 
platformy. Zachęcamy do zapoznania 
się z nią oraz skorzystania z niej. Dla 
stałych użytkowników platforma „My 
Special Offers” jest włączona automa-
tycznie. Osoby niekorzystające jeszcze 
z usług cyfrowych PSFCU, a zaintereso-
wane skorzystaniem z oferty, powinny 
zweryfikować adres emailowy istniejący 
na koncie w PSFCU, a następnie zareje-
strować się i zalogować się do Bankowo-
ści Internetowej lub Mobilnej. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji za-
praszamy do oddziałów Polsko-Słowiań-
skiej Federalnej Unii Kredytowej lub  
o kontakt telefoniczny z Centrum Obsłu-
gi Klienta PSFCU pod numerem telefonu 
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).

Spersonalizowana oferta! Spersonalizowana oferta! 

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 nielet-
nią.  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.

KONTA dla nieletnich
OTWÓRZ NOWE KONTO 

DLA DZIECKA W NASZEJ 

UNII, A OTRZYMASZ  

DODATKOWO$50

wiadomość o wygranej połączona jest  
z żądaniem wpłacenia pieniędzy na 
poczet opłat podatkowych to oznacza, 
że szybko ze szczęśliwego zwycięzcy 
możesz stać się ofiarą oszustwa. 

Z troską o finanse i bezpieczeństwo 
Członków Naszej Unii podkreślamy,  
iż Państwa edukacja i czujność w za-
kresie oszustw telefonicznych, inter-
netowych oraz pocztowych musi być 
wzmożona. Potencjalne ofiary muszą 
działać szybciej i efektywniej niż oszu-
ści. Wiedza to potężna broń. W oddzia-
łach PSFCU znajdą Państwo ulotki z 
informacjami dotyczącymi oszustw in-
ternetowych lub telefonicznych, są one 
także dostępne w wygodnej formie za-
kładek na książki. Warto zabezpieczyć 
się w materiał informacyjny, dzięki 
któremu  można uniknąć  poważnych 
kłopotów.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej wyznaczone jest na sobotę, 
21. maja 2022 r.  o godzinie 17-tej i odbędzie się w formie wideokonferencji 
lub transmisji audio.  

Szczegóły na stronie www.NaszaUnia.com

STOP
To jest oszustwo!
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Konkursy w Polskich SzkołachKonkursy w Polskich Szkołach

W minionym miesiącu delegacje 
PSFCU miały przyjemność kibicować 
uczniom i nagradzać ich osiągnięcia w 
wielu konkursach. Polska Szkoła im. Jana 
Karskiego zorganizowała w roku poświę-
conym Marii Konopnickiej konkurs recy-
tatorski dedykowany twórczości poetki. 

Zmagania odbyły się w trzech gru-
pach wiekowych, z których zostali wy-
łonieni zwycięzcy trzech pierwszych 
miejsc. Laureaci otrzymali  nagrody oraz 
dyplomy. W wydarzeniu tym uczestni-
czyła Jolanta Wisnicki menadżer oddzia-
łu PSFCU w Bridgeview, IL. Akademia 
Języka Polskiego i Kultury w Bartlett, 
IL zorganizowała konkurs „Stawiam na 
Polski”, którego laureaci otrzymali na-
grody z rąk menadżer oddziału PSFCU 

w Schaumburg, IL - Bożeny Bieleckiej. 
Kolejna edycja konkursu czytania ze 

zrozumieniem odbyła się w Polskiej 
Szkole im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Niles, IL. W tym roku w ramach 
akcji „Narodowe Czytanie” wybra-
no lekturę „Moralność pani Dulskiej”  
Gabrieli Zapolskiej. Polsko-Słowiańska 
Federalna Unia Kredytowa była jed-
nym z głównych sponsorów konkursu,  
a w komisji zasiadała menadżer oddziału  
w Mt. Prospect, IL – Anna Mścisz. 

W Polskiej Szkole Dokształcającej  
im. Karola Wojtyły w Linden, New Jersey,  
9 kwietnia odbył się IV Szkolny Kon-
kurs Recytatorski twórczości J. Brzechwy  
i J. Tuwima.  Spośród 50 uczestników na-
grodzono dziewięcioro najlepszych recy-
tatorów w trzech kategoriach wiekowych. 
Obecna podczas wydarzenia, menadżer 
oddziału PSFCU Barbara Zawłocka wrę-
czyła zwycięzcom nagrody i złożyła gra-
tulacje społeczności szkolnej. 

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
oraz Katastrofy Smoleńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej 

w Amerykańskiej Częstochowiew Amerykańskiej Częstochowie

10 kwietnia w Narodowym Sank-
tuarium Matki Bożej Częstochowskiej  
w Doylestown, PA odbyły się uroczystości 
upamiętniające ofiary Zbrodni  Katyńskiej 
(1940) oraz Katastrofy Smoleńskiej (2010). 
Licznie przybyła Polonia wzięła udział 
w  Apelu Pamięci, rozpoczynającym uro-
czystości, oraz złożyła wieńce na cmenta-
rzu. Po części honorowej odbyła się msza 
święta w intencji ofiar. Polsko-Słowiańską 
Federalną Unię Kredytową podczas uro-
czystości reprezentował Franciszek R. Pi-
wowarczyk, Skarbnik Rady Dyrektorów, 
który pod pomnikiem Mściciela złożył 
wieniec w hołdzie ofiarom.

Ponad 82 lata od Zbrodni Katyńskiej 
oraz 12 lat od Katastrofy Smoleńskiej 
te tragiczne wydarzenia nadal są żywe  
w pamięci Polaków. Miejsca takie jak 
Sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej w Doylestown pozwalają w ci-
szy, zadumie i z godnością oddać hołd 
ofiarom i ich cierpieniu za Ojczyznę.  
W Amerykańskiej  Częstochowie znaj-
dują się pamiątki w postaci tablic i 
pomników poświęconych ofiarom tam-
tych tragicznych wydarzeń. Troska o 
miejsca pamięci ofiar oraz szacunek do 
nich jest wyrazem miłości do Ojczyzny 
i jej bohaterów. 

Wybory Królowej Parady Wybory Królowej Parady 
3 Maja w Chicago3 Maja w Chicago

Młoda Polonia zachwyca  intelektem, 
talentami i urodą. Przekonać się o tym 
mieli szansę goście Wyborów Królowej 
Parady 3 Maja. Impreza odbyła się 26 
marca, a królową Parady 2022 została Ju-
lia Baranek. PSFCU uhonorowała pierw-
szą damę dworu Wiktorię Jurek. Drugą 
Damą dworu została Karolina Tomasik.

W Naszej UniiW Naszej Unii

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.


