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Wartość netto

$240,150,348
Liczba Członków

  112,421

Szanowni Państwo,

Rozpoczynając nowy rok 
każdy z nas ma określo-
ne plany, postanowienia, 
jak również marzenia na 
nadchodzącą przyszłość. 
Nasza Unia, jak zawsze, 
ma przygotowany plan biznesowy i ściśle 
powiązany z nim budżet na najbliższych 
12 miesięcy. Jest on rezultatem wewnętrz-
nych dyskusji Zarządu i Rady Dyrektorów, 
ale też uwzględnia bieżącą sytuację ekono-
miczną i zmiany demograficzne zachodzą-
ce wśród Polonii. Przewidujemy, że w ciągu 
tego roku inflacja będzie malała, a w związ-
ku z tym w drugiej połowie roku możemy 
oczekiwać też spadku stóp procentowych. 
Powinno to spowodować wzrost transakcji 
na rynku nieruchomości, a co za tym idzie 
większą liczbę wniosków o pożyczki na 
domy.  Pierwsza połowa roku będzie praw-
dopodobnie okresem dalszej stagnacji na 
rynku pożyczek hipotecznych. Zakładamy, 
że nadal duża popularnością będą cieszy-
ły się nasze kredyty konsumenckie, w tym 
przede wszystkim pożyczki na samochody.  
W ciągu ostatniego roku odnotowaliśmy 
wyraźny wzrost ilości transakcji na kartach 
kredytowych i debetowych, który mamy 
nadzieję utrzyma się w roku 2023. 

Szukając nowych rozwiązań i produk-
tów, które dawałyby dodatkowy dochód dla 
Naszej Unii, a jednocześnie odpowiadałyby 
na zapotrzebowanie Członków, od drugiego 
kwartału bieżącego roku zaoferujemy Pań-

stwu program inwestycyjny (tzw. Wealth 
Management).  Umożliwi on Członkom Na-
szej Unii dywersyfikację form inwestowania. 

Koniec 1-go kwartału 2023 r. będzie też 
okresem, w którym zaprezentujemy Państwu 
nową platformę bankowości internetowej  
i mobilnej, która oferuje wiele nowych funk-
cji. Będzie to jedno z najnowocześniejszych i 
najlepiej zabezpieczonych tego typu rozwią-
zań technologicznych dostępnych na rynku. 

Druga połowa roku to jest też okres, w 
którym planujemy wdrożyć nowy system 
procesowania pożyczek na domy. Podob-
nie, jak w przypadku bankowości mobilnej 
jest to również system bardzo nowoczesny 
i przyjazny zarówno dla klientów jak i osób 
procesujących kredyty. 

Jak Państwo wiedzą z poprzednich mo-
ich wypowiedzi, kontynuujemy prace nad 
budową nowego oddziału Naszej Unii  
w Illinois. 22. oddział PSFCU ulokowany 
w Algonquin, IL zacznie służyć Członkom 
Naszej Unii w czerwcu 2023 r.

Powyżej, w kilku zdaniach przedstawiłem 
główne inicjatywy strategiczne naszej in-

stytucji, które zaplanowane są na rok 2023. 
Będą one realizowane równolegle z całym 
szeregiem innych przedsięwzięć mających 
na celu ciągłe podnoszenie efektywności 
operacyjnej PSFCU, wraz z nieustającym na-
ciskiem na jak najwyższy poziom obsługi i 
usług dla Członków PSFCU. Pomimo panują-
cych obecnie wyzwań w gospodarce Stanów 
Zjednoczonych, zwłaszcza tych związanych 
z inflacją, jestem optymistą i myślę, że 2023 r. 
będzie dla naszej instytucji kolejnym rokiem 
dynamicznego rozwoju. W rozpoczynającym 
się roku będziemy w niezmniejszonym za-
kresie kontynuowali nasze wsparcie dla śro-
dowiska polonijnego. Jest to również bardzo 
ważna część misji Naszej Unii. 

Życzę Państwu wielu sukcesów, radości  
i spełnienia marzeń w 2023 roku, zaprasza-
jąc jednocześnie do odwiedzania oddziałów 
i korzystania z naszych produktów i usług. 

Z wyrazami szacunku,
 
Bogdan Chmielewski 
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Występ Chóru Katolickiej Akademii im. św Stanisława Kostki na Brooklynie pod dyrekcją Pani Bożeny Konkiel podczas spotka-
nia wigilijnego dla bezdomnych, potrzebujących i samotnych w PSFCU.

Tradycyjne spotkanie opłatkowe dla bezdom-
nych odbyło się 19 grudnia w budynku Naszej 
Unii przy McGuinness Blvd. Tegoroczny opła-
tek został zorganizowany przez PSFCU, Kon-
sulat Generalny w NY oraz Polish Assistance. 
Konsulat Generalny reprezentowała liczna 
grupa pracowników, między innymi Attaché 
Konsularny Karolina Kasprzak oraz Wicekon-
sul Anna Wańczyk, która prowadziła uroczy-

stość. Polish Assistance reprezentowała Eryka 
Volker z grupą wolontariuszy.

Przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-
-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, 
Krzysztof Matyszczyk w swoim przemówie-
niu podziękował wszystkim wolontariuszom 
za poświęcenie, sens oraz za nadzieję, podkre-
ślając, iż szczególnie w okresie Świąt potrze-

Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących w PSFCUWigilia dla bezdomnych i potrzebujących w PSFCU

...dokończenie na stronie 2
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Święta Bożego Narodzenia to szczególny 
czas. Wypełniony wzajemną życzliwo-
ścią, życzeniami, troską i świątecznymi 
spotkaniami. W Polsko-Słowiańskiej Fe-
de ralnej Unii Kredytowej tradycyjnie wy-
pełniają go szczególne wydarzenia, Mi-
kołajki dla dzieci w oddziałach PS FCU 
oraz spotkania z Członkami Naszej Unii 
pełne życzeń i wzajemnych serdeczno-
ści. Szczególne miejsce w kalendarzu 
Naszej Unii ma tradycyjny Opłatek, 
który jest wspaniałą okazją ku temu, by 
móc spotkać się w gronie przedstawicie-
li parafii, organizacji i firm polonijnych 
związanych z PSFCU. W roku 2022 Na-
sza Unia zaprosiła zacnych gości trzy-
krotnie. Spotkania Opłatkowe odbyły się 
w grudniu w Nowym Jorku, New Jersey 
i Illinois. Przybyłych licznie gości witali 
Członkowie Rady Dyrektorów, Członko-
wie Komisji Nadzorczej, Zarząd oraz me-
nadżerowie oddziałów i departamentów 
Naszej Unii. Uroczystości swoim wystę-
pem artystycznym uświetniła wokalistki 
Paulla, która wykonała tradycyjne polskie 
kolędy i pastorałki oraz swoje utwory. 

Spotkania Opłatkowe z Członkami PSFCU 

Tradycyjny Opłatek to prawdziwa 
istota Świąt Bożego Narodzenia, czas na 
wspólne spotkanie, życzenia, kolędo-
wanie. Bezcenny czas, który potrzeby 
jest nam wszystkim, aby uświadomić 
sobie jak silną i solidarną grupą etnicz-
ną jest Polonia.

bujemy nadziei, wsparcia i pomocy. Dodał, 
że wszyscy jesteśmy członkami wielkiej 
rodziny, Polonii. Przewodniczący złożył 
przybyłym serdeczne życzenia zdrowia, 
wiary i nadziei. Podziękował również du-
chownym, których obecność zarówno w 
świątecznych momentach, jak i codzien-
nym życiu jest niezwykle ważna. 

Przy świąteczny stole podczas Spo-
tkania Opłatkowego ze zgromadzonymi 
modlili się duchowni, modlitwę popro-
wadził ksiądz Józef Szpilski z parafii im. 
św. Świętego Stanisława Kostki z Bro-
oklynu. Wśród zgromadzonych byli tak-
że reprezentanci organizacji pomagają-

cym bezdomnym wśród których byli Dr. 
Matt Pabis, CO/CEO Unitas St. Mark’s 
Place Institute, Lincoln Restler - Coun-
cil Member – District 33 Greenpoint. To 
dzięki wysiłkom organizacji Breaking 
Ground oraz Outreach podopieczni mo-
gli liczyć na zapewnienie transportu. Na 
spotkanie przybyli także wolontariusze, 
którzy na co dzień pomagają osobom 
bezdomnym oraz osobom w potrzebie.  

To wzruszające spotkanie, wypełnio-
ne życzeniami, serdecznościami oraz 
wzruszającym koncertem kolęd na długo 
pozostanie w pamięci przybyłych gości. 
Inicjatywy takie jak ta pokazują prawdzi-
wy sens Świąt Bożego Narodzenia.

...dokończenie ze strony 1

Wszystkie karty kredytowe PSFCU podlegają weryfikacji kredytowej i akceptacji. Wymagane członkostwo w 
PSFCU. Produkty nie są dostępne we wszystkich stanach. Mogą obowiązywać inne ograniczenia. W przypadku 
pytań dotyczących kart kredytowych oferowanych przez PSFCU prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem lub 
naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U

Już w połowie stycznia rusza kolejna 
edycja Programu Stypendialnego Pol-
sko – Słowiańskiej Federalnej Unii Kre-
dytowej dla studentów uczelni wyż-
szych. Powstał on z inicjatywy Rady 
Dyrektorów oraz Zarządu Naszej Unii 
i skierowany jest do studentów uczelni 
wyższych uczęszczających na zajęcia 
zarówno na poziomie undergraduate 
oraz graduate. 

Stypendia przyznawane są na pod-
stawie wyników w nauce oraz osiągnięć 
pozaszkolnych jak również udziału  
w życiu polonijnym. Komisję Stypen-
dialną, która przyznaje stypendia sta-
nowią wykładowcy uczelni wyższych. 
Aby starać się o przyznanie stypen-
dium w programie należy między in-
nymi: posiadać konto w Naszej Unii; 
posiadać wymagane minimum GPA, 
być studentem co najmniej drugiego 
roku uczelni wyższej i złożyć wnio-
sek stypendialny drogą elektroniczną 
zgodnie z wymogami i kryteriami. 

W celu uzyskania dodatkowych in-
formacji o Programie Stypendialnym, 
prosimy skontaktować się z Działem 
Marketingu PSFCU pod numerem 973-
808-3240, wewn. 6133 lub wysłać e-ma-
il na adres scholarships@psfcu.net.

Program stypendialny 
PSFCU dla studentów 

uczelni wyższych

Wigilia dla bezdomnych... - cd.Wigilia dla bezdomnych... - cd.
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kowego przy użyciu karty debetowej PS-
FCU masz szansę wymienić punkty lo-
jalnościowe na karty podarunkowe, lub 
zaplanowane zakupy czy bilety. 

3. Ustal kalendarz oszczędzania – sko-
rzystaj z automatycznych przelewów na 
konto oszczędnościowe. Możesz wybrać 
opcję „Transfer” w Bankowości Interne-
towej lub Mobilnej, aby dokonać przele-
wu w dowolnym czasie lub też odwiedź 
jeden z oddziałów PSFCU. 

4. Zrób porządek ze swoimi sub-
skrypcjami – sporządź listę wszystkich 
dotychczasowych subskrypcji, możesz 
być zaskoczony tym ile środków na nie 

Czy jesteś użytkownikiem Bankowości In-
ternetowej PSFCU lub planujesz nim zo-
stać? Koniecznie dowiedz się o zmianach 
na portalu Kart Kredytowych. Przejrzysta 
szata graficzna, oraz wiele unowocześnio-
nych opcji przekonają Cię o wygodzie i ja-
kości zaktualizowanej strony. 

Pierwszą, najistotniejszą zamianą jest 
odświeżenie wyglądu strony. Teraz użyt-

kownik może w szybki sposób dotrzeć do 
paska narzędzi i odszukać kluczowe infor-
macje. Wszystkie funkcje związane z ob-
sługą karty kredytowej są umieszczone w 
pasku narzędzi po prawej stronie. Widok 
transakcji został zmodyfikowany w ten 
sposób, aby go rozwinąć, sprawdzić szcze-
góły, a w razie problemu szybko zareago-
wać. System przeprowadza użytkownika 

Nowy portal Kart Kredytowych PSFCU 

Noworoczne postanowienia finansowe  
Na progu Nowego Roku wszyscy spi-
sują długie listy postanowień doty-
czących różnych dziedzin życia. W 
głównej mierze noworoczne zamiary 
dotyczą finansów. Warto spojrzeć na 
nie z wielu perspektyw i sprawdzić w 
jaki sposób możemy zaoszczędzić wię-
cej pieniędzy w 2023 roku. Przedsta-
wiamy kilka wskazówek, które pomogą 
Ci zacząć kreować listę postanowień 
finansowych na Nowy Rok. 

1. Ustal swój budżet miesięczny – 
przeanalizuj swoje miesięczne wydatki 
z ostatniego kwartału. Sprawdź przycho-
dy i wydatki, na ich podstawie stwórz 
miesięczny budżet, którego będziesz 
przestrzegał. Nie zrażaj się tym, że wiele 
razy bezskutecznie próbowałeś tego do-
konać. Postaraj się wykorzystać doświad-
czenie i być konsekwentnym. 

2. Unikaj zbędnych opłat - do tej pory 
korzystałeś z płatnego konta czekowego? 
Czas na zmianę! Zapoznaj się z opcjami 
konta czekowego w PSFCU bez opłat. 
Posiadając konto czekowe możesz posłu-
giwać się kartą debetową i zarejestrować 
ją w programie lojalnościowym uChoose 
Rewards®. Wydając środki z konta cze-

przeznaczasz. Wyeliminuj z listy te sub-
skrypcje, które nie są Ci już potrzebne, 
dzięki temu ruchowi w skali roku jesteś 
w stanie zaoszczędzić znacznie więcej. 

5. Skorzystaj z opcji powiadomień i 
limitów transakcji na swoich kartach 
kredytowych – sprawdź nowe możli-
wości na platformie Kart Kredytowych 
PSFCU. Teraz możesz wybrać wygodną 
i bezpieczną opcję limitów wydatków. 
Dzięki temu ruchowi możesz kontro-
lować swoje wydatki i konsekwentnie 
realizować wcześniej ustalony budżet 
miesięczny. Dowiedz się więcej w arty-
kule poświęconym nowej stronie Kart 
Kredytowych PSFCU. 

6. Zaoszczędź na spłacie swojego kre-
dytu – przyjrzyj się spłatom rat za Twoje 
auto. Czy możesz płacić mniej? Dowiedz 
się więcej o opcjach przefinansowania 
pożyczki samochodowej w PSFCU, sko-
rzystaj naszego niskiego oprocentowa-
nia. Obniżona stawka pomoże Ci zaosz-
czędzić pieniądze każdego miesiąca. 

Nie ma lepszego okresu na wdroże-
nie postanowień finansowych niż Nowy 
Rok. Życzymy Państwu, aby wszystkie  
z nich się zrealizowały! 

przez szereg pytań, dzięki którym łatwo 
klasyfikuje nieautoryzowaną transakcję. 
Daje to możliwość skutecznego i szyb-
kiego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.  
Na pewno, aby uniknąć nieautoryzowa-
nych transakcji i stresu z nimi związa-
nego warto skorzystać z opcji ustawienia 
powiadomień jako wiadomości tekstowe 
na telefon komórkowy. Powiadomienia 
można kreować według indywidualnych 
kryteriów wybierając m.in. lokalizację 
transakcji, jej rodzaj lub kwotę. Jesteśmy 
świadomi gdzie najczęściej używamy 
kart i jakie zakupy wykonujemy, dlatego 
warto zabezpieczyć kartę wykorzystując 
powyższą opcję. Jeśli  korzystałeś z opcji 
powiadomień w dotychczasowym syste-
mie, aby działały one w obecnym należy 
je na nowo skonfigurować. 

Aby podzielić się swoimi spostrzeże-
niami oraz opinią na temat nowego por-
talu Kart Kredytowych PSFCU napisz do 
nas email na adres: creditcardservices@
psfcu.net. Państwa opinie oraz sugestie 
są dla nas cenną wskazówką, aby pro-
dukty i usługi PSFCU były niezawodne!
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szansę skorzystać z warsztatów dla dzie-
ci prowadzonych przez Danutę Lisow-

ską i Bożenę Fuks.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia 

Kredytowa jest patronem konkursu. 
Dzięki zaangażowaniu Menadżer 

Anny Branaś oraz pracowni-
ków oddziału na McGuin-
ness Blvd. Członkowie 
Naszej Unii każdego roku 

mogą podziwiać arty-
styczne prace przywo-
łujące piękne i cenne 

wspomnienia. Te sen-
tymentalne podró-
że sprawiają, że w 
okresie Świąt Bożego 
Narodzenia, choć na 
Wschodnim Wybrze-
żu, przez chwilę 
można się poczuć 
jak na rynku w Kra-
kowie. Dodatkowo, 
młodzi artyści, au-
torzy prac otrzy-
mują dwie cenne 

nagrody: jedną w ra-
mach konkursu oraz 

drugą w postaci Państwa słów uznania 
oraz podziwu. To na pewno motywuje ich 
do dalszej pracy i poszerzenia swojej wie-
dzy na temat kultury i tradycji polskich.

Z życia oddziałów 
Szopki Krakowskie

Od 5 grudnia w nowojorskim oddzia-
le na McGuinness Blvd. członkowie 
PS FCU mieli szansę podziwiać tra-
dycyjne szopki bożonarodzeniowe. 
Eksponaty przekazano z Konsulatu 
Generalnego RP w NY, gdzie 
odbył się finał czwartej edy-
cji konkursu Szopek Kra-
kowskich zorganizowanego 
przez Nowo dworski Foun-
dation. Szopki są nieod-
łącznym elementem kul-
tury polskiej. Od wielu 
wieków wpisały się 
tradycje bożenarodze-
niowe. Najpiękniejsze 
i najbardziej znane to 
oczywiście szopki z 
Krakowa, które zain-
spirowały inicjatora 
konkursu, Jerzego 
Leśniaka. Pierwszy 
cykl odbył się w 
2019 roku. W tym 
roku do konkur-
su przystąpiło 110 
uczestników i wpły-
nęło 47 prac ocenianych w trzech kate-
goriach: szopki dziecięce, szopki rodzin-
ne z udziałem dorosłych oraz dowolna 
technika malarska. Uczestnicy mieli 

Mikołajki w PSFCU

Zgodnie z tradycją, 6 grudnia w dniu 
Świętego Mikołaja, biskupa Miry świę-
tujemy tradycyjne Mikołajki. Święty 
Mikołaj, w zależności od regionu Polski,  
6 grudnia zostawia grzecznym dzieciom 
prezenty w różnych miejscach, na przy-
kład pod poduszką lub w bucie. A Miko-
łaj z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej czeka na naszych najmłod-
szych Członków w oddziałach Naszej 
Unii. Ponieważ jest to naszą wieloletnią 
i zawsze oczekiwaną tradycją, w 2022 
roku roku nasi milusińscy licznie przy-
byli aby spotkać się ze Świętym Mikoła-
jem w swojej ulubionej Unii Kredytowej! 

Na najmłodszych w oddziałach Na-
szej Unii czekał słodki poczęstunek, licz-
ne niespodzianki oraz atrakcje. Była tak-
że możliwość zrobienia pięknego zdjęcia 
z uśmiechniętym Mikołajem. Wielu 
Członków Naszej Unii ma już wspania-
łą kolekcję takich zdjęć. Maluchy, które 
dziś siadają na kolanach Świętego Miko-
łaja, jutro będą tworzyć rzeczywistość i 
budować świat. Jeśli przekażemy im sza-
cunek do tradycji i umiejętność ich pie-
lęgnowania, na pewno będzie to świat 
pełen wartości i dobrych wyborów. 

Pierwsza Nagroda w Kategorii: Szopki Rodzinne i Grupowe 
Autorzy: Jarosław, Elżbieta, Adam Dworakowski 

*Annual Percentage Yield. Okres promocyjny rozpoczyna się 3 stycznia 2023 r. i kończy 18 kwietnia 2023 r. Minimalne saldo otwarcia wynosi 500,00 
USD. Maksymalny bilans otwarcia to maksymalna dozwolona kwota nowych wpłat za rok podatkowy 2022 i 2023. Opłata za wcześniejsze zamknięcie 
w wysokości 365 dni dywidendy dotyczy wszystkich certyfikatów 3-letnich (36-miesięcznych). Konta firmowe są 
wyłączone z tej promocji. PSFCU zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub zakończenia promocji 
w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszystkie produkty i usługi są przeznaczone wyłącznie dla Członków 
PSFCU. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Ciesz się każdym momentem
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