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Aktywa

$2,563,314,066
Udzielone kredyty

$1,443,469,545
Wartość netto

$234,765,568
Liczba Członków

  111,369

Szanowni Państwo,

I have the honor of serving 
as Chairman of the PSFCU 
Supervisory Committee, 
and in this regard I would 
like to share with you infor-
mation about the role and 
activities of the Committee. W ramach Komi-
sji współpracuję z Panią Ewą Chmielewską, 
pełniącą funkcję Sekretarza Komisji, oraz 
panami Leonem Fuksem i Peterem Nóżką, 
oraz mecenasem Mariuszem Śniarowskim. 

Zgodnie ze statutem PSFCU, każdy z 
Członków Komisji Nadzorczej wybierany 
jest przez Radę Dyrektorów PSFCU na trzy-
letnią kadencję. Członkowie Komisji Nad-
zorczej, podobnie jak wolontariusze z Rady 
Dyrektorów, pełnią swoją funkcję społecz-
nie, nie pobierając wynagrodzenia. 

Głównym zadaniem Komisji Nadzorczej 
jest przeprowadzanie niezależnych audy-
tów i nadzór nad finansowym bezpieczeń-
stwem PSFCU. Wypełniając swe zobowią-
zania, Komisja na bieżąco nadzoruje pracę 
Działu Kontroli Wewnętrznej PSFCU, każ-
dego roku zatrudnia niezależną firmę bie-
głych księgowych w celu przeprowadzenia 
corocznej kontroli zestawień finansowych 
Unii, a także – w zależności od potrzeb - 
specjalistyczne firmy audytorskie. Komisja 
pełni też funkcję kontrolną w stosunku do 
Rady Dyrektorów Unii Kredytowej. Podczas 
comiesięcznych spotkań analizujemy spra-
wozdania z wypełnianych przez pracow-
ników i wolontariuszy zarówno wewnętrz-
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Imprezy polonijne zajmują szczególne miej-
sce w kalendarzu Polsko-Słowiańskiej Fede-
ralnej Unii Kredytowej. Z wielu powodów. 
Po pierwsze przez szacunek dla minionych 
pokoleń, ponieważ to dzięki ich staraniom 
wiele z tych wartościowych imprez po raz 
pierwszy rozpoczęło swoją tradycję dekady 
temu i osiągnęło sukces. Drugą ważną prze-
słanką jest możliwość wspólnego spotkania 
się, połączenia pokoleń oraz zaprezento-
wania wspaniałego dorobku kulturalnego 
Polonii. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i za-
angażowaniu,  imprezy, które mają wielo-

letnią tradycję nadal cieszą się niezwykłą 
popularnością i są prawdziwą wizytówką 
Polonii. Polsko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa wspiera działania organizato-
rów poprzez sponsorowanie wydarzeń kul-
turalnych oraz obecność na każdym z nich. 

21 sierpnia pracownicy oddziału PSFCU 
w Linden, NJ wzięli udział w pikniku przy 
parafii Św. Teresy w Linden. Piękna pogoda, 
wiele ciekawych atrakcji, muzyka oraz gry i 
zabawy dla dzieci uatrakcyjniły piknikowy 
dzień. W tym samym dniu odbył się trady-

nych przepisów i procedur, jak również 
regulacji federalnych i stanowych. Na pod-
stawie wszystkich wymienionych działań, 
jako Przewodniczący Komisji Nadzorczej 
PSFCU pragnę Państwa zapewnić, że aktywa 
Naszej Unii są odpowiednio zabezpieczone, 
a Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredy-
towa jest stabilną finansowo oraz efektywnie 
działającą instytucją.

Na zakończenie chciałbym podziękować 
Państwu, już ponad 111 tysiącom Członków 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredyto-
wej za wielkie zaufanie, jakim obdarowujecie 
naszą instytucję każdego dnia. Dzięki lojalno-
ści, zaangażowaniu oraz sumienności w spła-

caniu zobowiązań przez Członków Naszej 
Unii, PSFCU jest w stanie kontynuować swój 
dynamiczny rozwój i służyć Polonii już od 46 
lat. Nasza Unia jest instytucją nowoczesną, 
sprawnie działającą w każdych warunkach, 
ugruntowując status prawdziwego lidera Po-
lonii amerykańskiej. Za to wszystko pragnę 
Państwu serdecznie podziękować, jednocze-
śnie życząc wielu sukcesów, zarówno finan-
sowych jak i osobistych. 

Z poważaniem,

Artur Dołęga, CFP
Przewodniczący Komisji Nadzorczej PSFCU

...dokończenie na stronie 4

Dożynki w kościele Św. Rozalii w Harwood Heights, IL, organizowane przez Związek Klubów Polskich
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Kradzież tożsamości ma miejsce, gdy ktoś 
używa fałszywego dokumentu, numeru 
konta bankowego, numeru ubezpieczenia 
społecznego, karty kredytowej lub innych 
danych innej osoby do własnych nie-
uczciwych celów. Mogą minąć miesiące, 
zanim poszkodowana osoba zorientuje 
się, że padła ofiarą oszustwa. 

Według Federal Trade Commision  
w roku 2021 najczęściej raportowanym 
oszustwem była kradzież tożsamości, po-
nad 395,000 osób zgłosiło, że ktoś podał 
fałszywy dokument na nazwisko oszuka-
nego. Statystyki są niepokojące, w latach 
2019-2020 w całym kraju odnotowano 
311% wzrostu liczby ofiar oszustów, 
a straty oszacowano na 350 milionów do-
larów. W roku 2021 liczba oszustw wzrosła 
niemal dwukrotnie. Wskaźnik rośnie i jest 
coraz większym problemem dla społeczeń-
stwa dlatego należy znać sposoby, którymi 
najczęściej posługują się oszuści i metody 
ochrony swoich danych osobowych. 

Federal Trade Commision podaje naj-
częstsze sytuacje i schematy, według 
których postępują złodzieje danych oso-
bowych: 

• kradną Twoją pocztę, w tym wyciągi 
bankowe i wyciągi z kart kredytowych, 
wstępnie zatwierdzone oferty kredytowe. 
Jak zapobiec? Postaraj się jak najwięcej ra-
chunków oraz korespondencji z instytucji 
finansowych otrzymywać drogą interne-
tową, elektroniczne wyciągi pomogą za-
pobiec kradzieży Twojej korespondencji.  

• wypełniają formularz zmiany ad-
resu, aby przekierować Twoją pocztę do 
innej lokalizacji. Jak temu zapobiec? Jak 
najczęściej dokonuj weryfikacji adresu  
w instytucjach finansowych, w których 
posiadasz konta.

• przeszukują Twoje śmieci w poszu-
kiwaniu danych osobowych, zjawisko 
znane jako „dumpster diving”. Jak temu 
zapobiec? Niszcz wszystkie niepotrzeb-
ne dokumenty, korzystając z niszczarek. 

Jeśli nie posiadasz swojej niszczarki, 
sprawdź w swoim mieście kiedy oferowa-
ne są usługi niszczenia dokumentów dla 
mieszkańców miasta lub powiatu. 

• kradną Twój portfel lub torebkę za-
wierającą dokument tożsamości oraz kar-
ty kredytowe i bankowe. Co należy zrobić? 
Natychmiast skontaktuj się z instytucjami 
finansowymi, w których posiadasz konta 
oraz karty, postaraj się zamknąć konta tak 
szybko, jak to możliwe; powiadom Urząd 
Ubezpieczeń Społecznych, złóż raport 
policyjny; po skontaktowaniu się z Twoją  
instytucją finansową, zadzwoń do jed-
nego z trzech biur kredytowych i poproś  
o umieszczenie ostrzeżenia o oszustwie 
na Twoim profilu  kredytowym. Numery 
do biur:

Bez względu na to, do którego biura za-
dzwonisz, ostrzeżenie o oszustwie zosta-
nie umieszczone we wszystkich trzech 
biurach na Twoim profilu na 90 dni.

• znajdują dane osobowe w Twoim 
domu. Jak temu zapobiec? Wszystkie 
ważne dokumenty przetrzymuj w sejfie.

• wykorzystują dane osobowe, które 
udostępniasz w Internecie. Jak zapobiec? 
Kontroluj swoją aktywność na portalach 
społecznościowych, uważnie zamiesz-
czaj zdjęcia oraz treści pokazujące Twoje 
codzienne życie, nawyki, miejsca, które 
często odwiedzasz. Jeśli złodziej tożsa-
mości ukradł Twoje informacje przez In-
ternet, prawdopodobnie będzie miał rów-
nież dostęp do Twoich haseł. Zmieniaj 
hasła, unikając oczywistych, takich które 
zawierają datę urodzenia, numer domu, 
imiona dzieci lub cyfry numeru ubez-

pieczenia społecznego. Unikaj klikania  
w fałszywe reklamy czyli „Clickbait”. 
Reklamy te wyświetlają się podczas za-
kupów online i prezentują produkty do 
złudzenia podobne do tych, które wyszu-
kiwał użytkownik. W ten sposób oszuści 
przekierują go na inną stronę interneto-
wą, aby przechwycić dane osobowe. War-
to też umiejętnie odróżniać tak zwane  
phishing e-mail, czyli rodzaj kradzieży 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Oszuści wykorzystują wiele sposobów 
w tego typu emailach, mogą to być na 
przykład komunikaty z prośbą o potwier-
dzenie danych konta bankowego lub in-
formacja, że przesyłka została wysłana, 
i mimo iż użytkownik nic nie zamawiał 
otrzymuje link niezbędny do sprawdze-
nia statusu zamówienia. Po kliknięciu w 
link haker automatycznie przejmuje in-
formacje na komputerze użytkownika. 

Pomyśl o najbliższych. Kradzież toż-
samości może dotyczyć Ciebie lub Two-
ich najbliższych. Szczególnie ważny  
i wrażliwy temat to ochrona danych dzieci  
i młodzieży. Coraz częściej dochodzi do 
kradzieży informacji dziecka. Oszuści 
wykorzystują je do założenia nowych 
rachunków bankowych oraz kart kredy-
towych. Warto pamiętać, że historię kre-
dytową dziecka można sprawdzić gdy 
osiągnie ono wiek 13 lat. Studenci, którzy 
rozpoczynają nowy etap w swoim życiu 
są także szczególnie narażeni. Często 
uczniowie, którzy wyprowadzili się do 
nowego miejsca zamieszkania otrzymują 
oferty niezwykle tanich mieszkań lub do-
rywczej pracy - warto pamiętać, aby nie 
podawać numerów karty lub konta w celu 
wpłacenia depozytu przed podpisaniem 
umowy i przedyskutowaniem warun-
ków. Studia to najlepszy czas na pierwszą 
kartę kredytową, należy jednak umieć 
unikać programów, które istnieją tylko  
w celu wyłudzenia personalnych infor-
macji. Eksperci zalecają wnikliwą analizę 
zarówno instytucji finansowej jak i samej 
oferty przed złożeniem wniosku o kredyt. 

Co 22 sekundy ktoś pada ofiarą mniej-
szych lub większych oszustw i kradzieży 
tożsamości. Warto pamiętać, że czujność, 
wiedza i szybka reakcja może okazać się 
skuteczną bronią. 

W oddziałach PSFCU znajdziecie Pań-
stwo materiały publikowane przez Fede-
ral Trade Commision. Ulotki te zawierają 
cenne informacje edukacyjne, numery te-
lefonów niezbędne w razie oszustwa lub 
kradzieży tożsamości.

Kradzież tożsamości - jak rozpoznać oszustwa?  

Equifax 1-888-766-0008

Experian 1-888-397-3742

TransUnion 1-800-680-7289
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Planujesz zakup nieruchomości? Aby po-
móc sobie w realizacji celów związanych 
z posiadaniem domu koniecznie skon-
taktuj się z jednym z naszych specjali-
stów do spraw kredytów hipotecznych. 

Nasza Unia oferuje kredyty hipotecz-
ne na korzystnych oraz konkurencyjnych 
warunkach. Udzielamy również kredy-
tów osobom, które nie posiadają stałe-
go pobytu, zapewniamy konkurencyjne 
oprocentowanie. Istotny jest również fakt, 
iż przy finalizacji umów nie ma żadnych 
ukrytych kosztów, nie pobieramy tzw. 
punktów. W miesiącu październiku ofe-
rujemy dodatkową promocję: składając 
wniosek o kredyt hipoteczny, nie płacimy 
opłaty za złożenie wniosku. W ten sposób 
zaoszczędzimy aż $550! PSFCU oferuje 
pożyczki na nieruchomości w stanach 
Illinois, New York, New Jersey, Pensylwa-
nia, Floryda, Connecticut i Indiana.2

Dowiedz się więcej o naszej ofercie kre-
dytów hipotecznych i odwiedź jeden z od-
działów PSFCU lub skontaktuj się ze spe-
cjalistą do spraw kredytów hipotecznych: 
Illinois oraz Indiana  - Magdalena Ny-
kaza 331-775-6415, Monika Galas 312-
288-6792; Floryda - Monika Sokolowski 
941-740-3375; New York - Wojciech Wy-
kowski 862-233-3828 oraz Connecticut - 
Dorota Ciszewska 203-913-7503.

Kredyty hipoteczne

Poleć znajomemu konto w PSFCU i zdobądź 
5,000 punktów uChoose Rewards®! 

W Miesiącu Dziedzictwa Polskiego  
zapraszamy do PSFCU 

1. uChoose Rewards® jest programem lojalnościowym dostępnym dla posiadaczy kart debetowych VISA® PSFCU. Promocja dotyczy poleconych nowych kont w PSFCU otwartych w okresie promocyjnym od 1/10/2022 
do 31/10/2022. Osoba polecona musi okazać promocyjny kupon przy otwieraniu nowego konta, zostać członkiem organizacji sponsorującej i dokonać pierwszej wpłaty w wysokości $10.00 na konto oszczędnościowe. 
Aby otrzymać punkty, Nowy Członek PSFCU musi również zakwalifikować się do otwarcia konta czekowego, karty debetowej i zarejestrować się w programie uChoose Rewards® na stronie www.uchooserewards.com. 
Ograniczenia: promocja nie dotyczy kont pracowników PSFCU. Członkowie niepełnoletni nie mogą wypełniać kuponów rekomendacyjnych. Konto czekowe i karta debetowa podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu. Szczegóły 
programu znajdują się w regulaminie Programu uChoose Rewards®. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Program uChoose Rewards® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fiserv, Inc.
2. Promocja obowiązuje od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. i dotyczy domów 1-4 rodzinnych zamieszkałych przez właściciela. Wykupienie polisy Prywatna ubezpieczenia 
kredytu hipotecznego  (PMI) jest obowiązkowe dla wszystkich kredytów z wkładem własnym mniejszym niż 20%. Wszystkie pożyczki podlegają zatwierdzeniu i weryfikacji kredytowej. Produkty 
nie są dostępne we wszystkich stanach. Wymagane członkostwo w PSFCU. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Jeśli używasz Karty Debetowej VISA®  
PSFCU wykonując transakcje z podpi-
sem koniecznie zarejestruj swoją kartę 
do programu uChoose Rewards.® Dzięki 
temu wydane pieniądze będą przeliczo-
ne na punkty. 

Płacąc Kartą Debetową VISA® PSFCU 
podczas zakupów masz szansę część 
wydanej kwoty zobaczyć w skumulo-
wanych punktach i przeznaczyć je we-
dług swoich upodobań na karty poda-
runkowe, produkty lub bilety. 

Aby zwiększyć pulę punktów skorzy-
staj z naszej promocji i poleć swojemu 

znajomemu otwarcie konta w PSFCU. 
W ten sposób zarówno Ty jak i Twój 
znajomy możecie otrzymać po 5,000 
punktów lojalnościowych! 

Nie słyszałeś do tej pory o programie 
u Choose Rewards®? To doskonały mo-
ment, aby rozpocząć zbieranie punk-
tów! Osoba polecająca może polecać 
otwarcie nowego konta wielokrotnie, to 
szansa na pomnożenie 5,000 punktów! 
Promocja kończy się 31 października br. 

Rejestracji do programu uChoose 
Rewards® należy dokonać na stronie: 
www.uchooserewards.com.1

Październik to w kalendarzu Polonii 
Amerykańskiej Miesiąc Dziedzictwa 
Polskiego, czas wypełniony ważnymi 
uroczystościami oraz wydarzeniami. 
Cykl tych wydarzeń rozpoczyna nowo-
jorska Parada Pułaskiego. 

Każda z organizacji oraz grup spo-
łecznych w większych lub mniejszych 
inicjatywach daje wyraz kultywowania 
polskości. 

Polsko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa w październiku zaprasza 

do skorzystania z promocji dla nowych  
i obecnych Członków PSFCU, dają-
cej możliwość zdobycia pięciu tysięcy 
punktów lojalnościowych na Kartach 
Debetowych. Osoby planujące zakup 
nieruchomości mogą złożyć wniosek 
kredytowy bez opłaty za jego złożenie. 

We wszystkich naszych oddziałach 
tradycyjnie przez cały październik Nasi 
Członkowie będą mogli częstować się 
pysznymi, zdrowymi jabłkami. 
Zapraszamy! 

PAŹDZIERNIK TO

MIESIĄC DZIEDZICTWA POLSKIEGO

Świętuj razem z nami i skorzystaj z promocji 

Poleć Naszą Unię przyjaciołom i każde z Was  
może uzyskać 5000 punktów lojalnościowych 

uChoose Rewards®1

Złóż wniosek o kredyt hipoteczny, 
a zaoszczędzisz $550 na opłacie 

za złożenie wniosku2
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cyjny Odpust Podhalański w klasztorze 
Ojców Karmelitów Bosych w Munster w 
Indianie, w którym uczestniczyli pracow-
nicy oddziału PSFCU w Bridgeview, IL.  

W atmosferze pełnej sportowych emo-
cji, w dniu 28 sierpnia w Garfield, NJ od-
był się turniej piłkarski - XXXII Memoriał 
Kazimierza Deyny. Pracownicy oddziału 
PSFCU w Garfield kibicowali piłkarzom, 
a gościom służyli poradami z zakresu fi-
nansów i bankowości.

28 sierpnia w kościele Św. Rozalii w 
Harwood Heights, IL odbyły się tradycyj-
ne Dożynki zorganizowane przez Zwią-
zek Klubów Polskich. W uroczystościach 
wzięli udział pracownicy oddziału PS- 
FCU z Norridge, IL. 

Festiwalowy wrzesień Polonia rozpo-
częła w Amerykańskiej Częstochowie,  
w Doylestown, PA. W tym roku goście 
bawili się 3, 4, 5 oraz 10 i 11 września. 
Zorganizowanie polsko-amerykańskiego 
festiwalu w Amerykańskiej Częstochowie  
było jednym z pierwotnych idei założycie-

la Amerykańskiej Częstochowy, o. Micha-
ła Zembrzuskiego, który poprzez festiwal 
chciał promować i kultywować polską 
kulturę w Stanach Zjednoczonych. Od 56 
lat na festiwal do Sanktuarium przyjeżdża-
ją tysiące gości. Liczne atrakcje, występy 
zespołów folklorystycznych, wystawy rę-
kodzieła, oraz wyśmienite potrawy przy-
ciągają gości z najodleglejszych miejsc. Dla 
seniorów jest to niezwykle ważna, nostal-
giczna podróż oraz coroczna, nieodzowna 
tradycja. Dzieci z chęcią przyglądały się 
występom ludowych zespołów oraz  gru-
pom historyczno-rekonstrukcyjnym. Re-
prezentanci oddziału PSFCU w Strouds-
burg, PA spędzili miły dzień z Członkami 
Naszej Unii w Doylestown, PA.

W Chicago jedną z najbardziej znanych 

imprez etnicznych jest Festiwal „Taste of 
Polonia”. W tym roku miała miejsce 40. 
edycja wydarzenia. Pomysłodawcą oraz 
organizatorem pierwszej edycji festiwalu 
był założyciel Fundacji Kopernikowskiej 
Roman Puciński. Charakterystyczna re-
plika Wieży Zegarowej z Zamku Królew-
skiego w Warszawie przyciąga rokrocznie 
liczną Polonię oraz wszystkich sympaty-
ków polskiej kultury. Fundacja Koper-
nikowska od roku 1971 stanowi ważne 
centrum kultury, edukacji, rekreacji i roz-

Dostępne oferty można przeglądać i realizować po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej, Bankowości Mobilnej lub w Oddziale PSFCU. Dostępne 
oferty opierają się na wstępnych kryteriach zdolności kredytowej i innych czynnikach, takich jak zgromadzone środki, pożyczki i wykorzystanie usługi 
według stanu na czerwiec 2022 r. i zostały przygotowane indywidualnie dla kwalifikujących się Członków. PSFCU zastrzega sobie prawo do odwołania 
oferty na produkt, który został udostępniony po wygenerowaniu ofert. Skorzystanie z co najmniej jednej z dostępnych ofert może wpłynąć na stan 
wstępnego zatwierdzenia pozostałych ofert. Oprocentowanie  może ulec zmianie i mogą obowiązywać pewne ograniczenia. 
Proszę zapoznać się z szczegółami oferty na stronie głównej Bankowości Internetowej PSFCU, aby uzyskać pełne informacje 
o produkcie i obywających klauzulach. Produkty i usługi dostępne dla Członków PSFCU.
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rywki. Dla wszystkich rodaków Mikołaja 
Kopernika kolejne edycje Festiwalu „Ta-
ste of Polonia” to okazja by celebrować 
polskość w najlepszym wydaniu. Bogaty 
program artystyczny, ciekawe wystawy 
oraz smaczne posiłki wypełniły dni od  
2 do 5 września.

Tegoroczną imprezę uświetniły wy-
stępy artystów z Polski, grup rockowych 
oraz  chórów. Wystąpiły także liczne ze-
społy folklorystyczne, kapele ludowe oraz 
grupy młodzieżowe. Dzieci miały szansę 
zapoznać się z podstawami bezpieczeń-
stwa w programie Akademii Policyjnej. 
Festiwalowi goście odwiedzali liczne sto-
iska handlowe, gdzie można było nabyć 
rękodzieło, książki oraz pamiątki.

Naszych Członków witali obecni przez 
wszystkie dni festiwalu pracownicy od-
działu PSFCU w Norridge, IL. Stanowisko  
Naszej Unii znajdujące się tuż przy Mobil-
nym Oddziale tętniło życiem. Odwiedziła 
nas Susana A. Mendoza, Kontroler stanu 
Illinois,aktor Krzysztof Czeczot oraz wielu 
wspaniałych gości!

Pod hasłem sportowych zmagań mi-
nęła sobota 10 września, podczas wyda-
rzenia charytatywnego „Bieg o Uśmiech 
Dziecka – 5K Run”, w którym pobiegli 
również pracownicy oddziału PSFCU  
w Maspeth, NY.

W niedzielę, 11 września pracowni-
cy oddziału PSFCU w Clifton, NJ wzięli 
udział w pikniku kościelnym parafii św. 
Jana Kantego w Clifton, NJ.

Dziękujemy za wszystkie miłe spotka-
nia oraz sympatię i zaufanie! Uroczystości 
będą długo wspominane i mamy nadzie-
ję, że Nasza Unia również będzie częścią 
tych wspomnień.


