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Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 grudzień 2022 r.

Aktywa

$2,550,210,682 
Udzielone kredyty

$1,486,971,445
Wartość netto

$241,692,844
Liczba Członków

  112,675

Szanowni Państwo,

W ostatnich tygodniach 
podsumowaliśmy wyniki 
finansowe za rok kalenda-
rzowy 2022.  Z satysfakcją 
mogę powiedzieć, że pod 
wieloma względami był 
to rekordowy rok dla naszej instytucji. Naj-
bardziej cieszy mnie fakt, że w minionym 
roku dołączyło do nas 9,613 nowych osób, 
a ogólna liczba naszych Członków (odlicza-
jąc zamknięte konta) wzrosła o 4,238 osób, 
do 112,675 Członków. Obydwie liczby są 
najwyższymi w swoich kategoriach w hi-
storii Naszej Unii. W roku 2022 portfolio 
pożyczkowe wzrosło o 195,4 miliona dola-
rów, co jest najwyższym rocznym wzrostem 
w ciągu 46 lat istnienia naszej instytucji. W 
ramach działalności pożyczkowej, udzieli-
liśmy pożyczki hipoteczne na kwotę 247,4 
miliona dolarów, pożyczki samochodowe 
na kwotę 77,7 miliona dolarów i zatwier-
dziliśmy nowe karty kredytowe z limitami 
kredytowymi na kwotę 7,7 miliona dolarów. 
Powyższe liczby są również rekordowymi 
w swoich kategoriach. W ciągu 12 miesię-
cy poprzedniego roku kwota powierzonych 
nam depozytów wzrosła o 53,4 miliona do-
larów. Są to imponujące dane, które świad-
czą przede wszystkim o Państwa zaufaniu 
do naszej instytucji, ale potwierdzają także 
właściwy kierunek strategicznego rozwoju 
Naszej Unii.

Na początku stycznia br., zakończyliśmy 
kolejną edycję akcji charytatywnej „Świą-

teczny Uśmiech Dziecka”, w ramach której 
zebraliśmy 127,290 dolarów na pomoc ho-
spicjom dziecięcym w Polsce i potrzebują-
cym dzieciom w Stanach Zjednoczonych. 
W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim z Państwa, jak 
również pracownikom Naszej Unii, za 
aktywne zaangażowanie się w tę zbiórkę 
funduszy. Jest to kolejny przykład Państwa 
hojności i rozumienia potrzeb innych, a Na-
sza Unia po raz kolejny udowodniła, że jest 
czymś „Więcej niż bankiem”.

Zachęcam Państwa, aby w okresie robie-
nia rozliczeń podatkowych rozważyli opcję 
wpłaty na konta emerytalne. Wpłacając na 
konto IRA, oprócz możliwości obniżenia 
swojego zobowiązania podatkowego, mogą 
Państwo otrzymać w Naszej Unii atrakcyj-
ne oprocentowanie kont IRA. W tym roku 
w ramach promocji proponujemy wpłatę 
na 3 letnią lokatę terminową IRA z opro-
centowaniem 3% w skali rocznej. Konta 
emerytalne są jedną z najlepszych form gro-

madzenia oszczędności na czas, kiedy już 
przestaniemy pracować i będziemy cieszyć 
się zasłużoną emeryturą.

Kończąc, chciałbym pogratulować na-
szemu koledze z Rady Dyrektorów, panu 
Franciszkowi R. Piwowarczykowi, który w 
tym roku został wybrany głównym Mar-
szalkiem Parady Generała Pułaskiego w No-
wym Jorku. Jest to olbrzymi i w pełni zasłu-
żony zaszczyt, na który Pan Piwowarczyk 
zapracował sobie długoletnią działalnością 
zawodową i zaangażowaniem w życie Na-
szej Unii i Polonii. Już teraz zapraszam Pań-
stwa do wspólnego z Polsko-Słowiańską 
Federalną Unią Kredytową udziału w Para-
dzie Pułaskiego dnia 1 października 2023 r. 
oraz do aktywnego uczestnictwa w innych 
wydarzeniach polonijnych.
 
Z poważaniem, 

Krzysztof Matyszczyk 
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Zastępca Komendanta Głównego Policji  
w Irvington, NJ, detektyw oraz członek Rady 
Dyrektorów PSFCU Franciszek R. Piwowar-
czyk poprowadzi Paradę Pułaskiego w No-
wym Jorku jako Wielki Marszałek w niedzielę,  
1 października 2023 r. Oficjalna ceremonia 
szarfowania sponsorowana przez Polsko-
-Słowiańską Federalną Unię Kredytową, 
odbyła się w czwartek 19 stycznia w Konsu-
lacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bogdan 
Chmielewski pochwalił nowego Wielkie-
go Marszałka za etykę ciężkiej pracy, której 
dawał przykład przez całe życie. „Myślę, że 
Komitet Parady Pułaskiego nie mógł dokonać 
lepszego wyboru na tegorocznego Wielkiego 
Marszałka Parady” – powiedział. „Zawsze 
pamięta o swoich korzeniach, zawsze pa-
mięta o polsko-amerykańskiej społeczności, 
zawsze stara się pomóc Polakom”.

Franciszek R. Piwowarczyk Wielkim Marszałkiem Franciszek R. Piwowarczyk Wielkim Marszałkiem 
Parady Pułaskiego 2023Parady Pułaskiego 2023

...dokończenie na stronie 2
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Członkowie Polsko-Słowiańskiej Fe-
deralnej Unii Kredytowej zamknęli 
rok 2022 tradycyjną akcją Świąteczny 
Uśmiech Dziecka. Składamy serdecz-
ne podziękowania wszystkim osobom, 
firmom oraz instytucjom, które wzięły 
udział w naszej akcji. Dzięki Państwa 
zaangażowaniu podopieczni trzech ho-
spicjów w Polsce oraz Fundacji Uśmie-
chu Dziecka rozpoczną rok 2023 z po-
czuciem, że tak wielu ludzi dobrego 
serca troszczy się o ich los. Podczas ak-
cji zebraliśmy wspólnie 127,320 dola-
rów. W ramach akcji PSFCU nie pobiera 
żadnych opłat, w związku z tym całość 
zebranych środków trafi do organizacji 
biorących udział w akcji Świąteczny 
Uśmiech Dziecka 2022: 
• Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łupko-

wa, Łódź - $34,912
• Hospicjum Nadzieja, Toruń - $23,869
• Hospicyjny Dom Aniołków, Kępie Za-

leszańskie - $53,902
• Children’s Smile Foundation - $14,637

Od roku 2014 wspólnie zebraliśmy 
kwotę $1,132,518. Pomoc otrzymały 22 
hospicja w Polsce, hospicjum w Wil-
nie oraz nowojorska Fundacja Uśmiech 
Dziecka (z przeznaczeniem na leczenie 
ciężko chorych, polonijnych dzieci). Od 
kilku lat patronat nad „Świątecznym 
Uśmiechem Dziecka” sprawuje Pierw-
sza Dama RP, Agata Kornhauser-Duda.  
W akcję każdego roku angażują się osoby 
prywatne, firmy, parafie, i organizacje. 
Jesteśmy niezwykle wzruszeni licznymi 
inicjatywami, które miały na celu szerze-
nie w lokalnych społecznościach akcji 
Świątecznego Uśmiechu Dziecka 2022. 

Piękne słowa wypowiedział w pod-
czas zbiórki wieloletni Członek Naszej 
Unii, pan Adam z Garfield: „Każdego roku 
czekamy na rozpoczęcie akcji, wspólnie 
całą rodziną, ja z żoną z naszych kont 
oraz dzieci ze swoich kont, dokonujemy 

Kolejny udany rok akcji Świąteczny Uśmiech Dziecka

Na ceremonii szarfowania obecny 
był także burmistrz Nowego Jorku, Eric 
Adams, zadeklarowany przyjaciel spo-
łeczności polonijnej. W swoim przemó-
wieniu burmistrz Adams zadeklarował, 
że w dniu Parady Pułaskiego nowojorski 
ratusz zostanie rozświetlony biało-czer-
wonymi barwami polskiej flagi na cześć 
naszej społeczności oraz, że będzie co 
roku maszerował w Paradzie Pułaskiego.

Franciszek R. Piwowarczyk odebrał 
szarfę z rąk Wielkich Marszałków Pa-
rady z poprzednich lat: Marcina Luca i 
Pani Heidi Jadwigi Kopala. Oprócz Bur-
mistrza Miasta Nowy Jork, honorowymi 
gośćmi uroczystości byli także Konsul 
Generalny RP w Nowym Jorku, Pan Ad-
rian Kubicki, Radny Miasta Nowy Jork 
Robert Holden, przedstawiciele organi-
zacji polonijnych, a także Rada Dyrek-
torów i Zarząd PSFCU.

...dokończenie ze strony 1

Drodzy Członkowie,

Przypominamy, że roczne 
składki członkowskie orga-
nizacji sponsorujących zo-
staną pobrane z Państwa 
konta oszczędnościowego, 
czekowego lub Money Market 
w dniu  15 lutego 2023 r.  
Dziękujemy w imieniu organi-
zacji sponsorujących.

przy szkole Preparatory High School z 
Fresh Meadows. Przewodnicząca organi-
zacji Karolina Olszówka zgłosiła się do 
naszego oddziału na Maspeth, NY  z ulot-
ką, którą sama przygotowała, aby zachę-
cić do składki na rzecz pomocy dzieciom. 
Pani Karolina dokonała wpłaty zebranych 
przez studentów środków. Ta postawa 
młodych ludzi budzi nadzieję, że empa-
tia, wrażliwość oraz chęć pomocy będą 
zawsze filarem, najważniejszym budul-
cem łączącym ludzi. 

Takich przykładów i opinii w trakcie 
Świątecznego Uśmiechu Dziecka 2022 
było niezwykle wiele. Są to świadectwa 
Państwa dobroci. Państwa pomoc to mi-
liony dobrych gestów złożone w jeden 
ogromny, który zmienia wiele, niesie spo-
kój, troskę i dobroć.  Raz jeszcze składamy 
Państwu serdeczne podziękowania! 

*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 zamknię-
cie w wysokości 365 dni dywidendy dotyczy wszystkich certyfikatów 3-letnich (36-miesięcznych). Konta firmo-
we 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

Z TRZYLETNIĄ 
LOKATĄ TERMINOWĄ

NA3%
APY*

życia

IRA

wpłat na konta Świątecznego Uśmiechu 
Dziecka. Uważam, że jest to niezwykle 
ważne wsparcie dla potrzebujących dzieci. 
Również my, jako rodzina mamy szansę 
nauczyć nasze dzieci empatii oraz zaan-
gażowania poprzez udział w akcji. Cieszę 
się, że Nasza Unia daje nam możliwość 
udziału w takim przedsięwzięciu. Tak jak 
moje dzieci nie wyobrażają sobie Świąt bez 
prezentów, tak nasza rodzina nie wyobra-
ża sobie okresu świątecznego bez udziału  
w Świątecznym Uśmiechu Dziecka.”

Cieszymy się, że akcja stała się częścią 
tradycji w Państwa rodzinnych domach. 
Dziękujemy także parafiom, które zapra-
szały wiernych do zaangażowania. Dzię-
kujemy za każdą inicjatywę, zarówno w 
mniejszej, jak i większej skali. Siła wielu 
pomocnych dłoni może osiągnąć wielkie  
i szlachetne cele. 

Budująca jest postawa młodzieży. Jed-
nym z wielu pięknych przykładów jest 
inicjatywa Polskiego Klubu studentów 
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Terminy dla kont 

Termin wpłat za rok 2022:
• 18 kwietnia 2023 r.

Termin wpłat za rok 2023:
• termin zeznań podatko-

wych w roku 2024. 

Limity wpłat dla kont 

Limity wpłat za rok 2022: 
• $6,000 członkowie poni-

żej 50 roku życia                
• $7,000 członkowie po-

wyżej 50 roku życia     

Limity wpłat za 2023:
• $6,500 członkowie poni-

żej 50 roku życia                
• $7,500 członkowie po-

wyżej 50 roku życia

Tradycyjnych IRA oraz ROTH IRA SEP IRA

Terminy oraz Limity 

Wpłaty za 2022 rok do kwoty $61,000 mogą 
być dokonane do 18 kwietnia, 2023 r. (osta-
teczny termin to 15 października 2023 
r., jeżeli został w IRS złożony wniosek o 
przedłużenie terminu).

Wpłaty za 2023 rok do kwoty $66,000 mogą 
być dokonane do dnia określonego przez IRS, 
typowo do 15 kwietnia, 2024 (ostateczny ter-
min to 15 października 2024 r., jeżeli został w 
IRS złożony wniosek o przedłużenie terminu).

Konta IRA - wpłaty na konta oraz tegoroczna promocja w PSFCU 
Właściciele kont emerytalnych IRA 
(Individual Retirement Accouts) oraz 
osoby planujące założenie tego typu 
kont mogą być zaznajomione z termi-
nem dokonywania wpłat za rok 2022 
oraz wysokością limitów. Jednak za-
nim Państwo zaplanują kroki finan-
sowe dotyczące kont IRA zapraszamy 
do zapoznania się z najważniejszymi 
informacjami. 

Ciesz się każdym momentem życia z trzyletnią 
lokatą terminową IRA na 3% APY* Zwrot podatku 

bezpośrednio na konto

W okresie podatkowym 
pamiętaj! 

Członkowie, którzy dokonali wpłat za 
rok 2022, 2023 lub za obydwa lata mogą 
skorzystać z atrakcyjnej Promocji Na-
szej Unii! Minimalna kwota do otwar-
cia lokaty wynosi $500 a maksymalna 
kwota lokaty to wysokość dokonanej  
wpłaty za rok podatkowy 2022 oraz 
2023.  Promocja kończy się 18 kwietnia. 
Aby założyć lokatę lub otrzymać więcej 
informacji prosimy o kontakt z jednym  
z oddziałów Naszej Unii! 

Istnieją dwa główne rodzaje kont 
IRA dostępne dla większości naszych 
Członków: Tradycyjne oraz Roth IRA. 
Wpłaty na Tradycyjne konto IRA są do-
konywane z pieniędzy przed opodat-
kowaniem i dla wielu osób dają moż-
liwość odpisu podatkowego. Pieniądze 
wpłacone na konto Tradycyjne IRA ro-
sną nieopodatkowane, a opodatkowa-

niu generalnie podlegają w momencie 
wypłaty. Natomiast wpłaty na konto  
Roth IRA są dokonywane z już opodat-
kowanych pieniędzy i  nie dają moż-
liwości odpisu podatkowego. Kapitał  
na koncie wzrasta nieopodatkowany 
i jeśli spełnione są wymagane warun-
ki, zarobione odsetki można wypłacić 
z konta Roth IRA bez opodatkowania 
i kary. Konto Roth IRA musi istnieć  
przynajmniej pięć lat, a właściciel kon-
ta Roth IRA musi osiągnąć wiek 59 ½ 
lub spełnić jeden specjalny warunek 
określony przez urząd podatkowy In-
ternal Revenue Service (IRS).

Warunkiem wpłaty na wybrane kon-
to IRA jest posiadanie kwalifikującego 
się dochodu. W celu weryfikacji i omó-
wienia wymagań rekomendujemy Pań-
stwu kontakt z doradcą podatkowym.

Wymagana  jest  pisemna dyspozycja określająca, za który rok podatkowy dokonywana jest wpłata. Formularz wpłaty (Con-
tribution Form) jest dostępny na naszej stronie internetowej: naszaunia.com w sekcji formularze.

Konto Roth IRA musi istnieć przynajmniej pięć lat, a właściciel konta Roth IRA 
musi osiągnąć wiek 59 ½ lub spełnić jeden specjalny warunek. Prosimy o ustalenie 
możliwości wpłaty z doradcą podatkowym. Prosimy również o omówienie warun-
ków wypłat z doradcą podatkowym.

*Annual Percentage Yield

Aby otrzymać zwrot podatkowy 
bezpośrednio na konto pamiętaj o 
podaniu:

Pełnego numeru swojego konta:
• 30500XXXXXXX
oraz numeru rozliczeniowego Na-
szej Unii: 
• 226082022
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Z życia CYFROWEJ Naszej Unii 

Unowocześniona, dostosowana do po-
trzeb użytkowników, przejrzysta i intu-
icyjna – taka właśnie jest nowa strona 
internetowa Polsko-Słowiańskiej Fede-
ralnej Unii Kredytowej. 

Oddajemy w ręce użytkowników 
nowy, wygodny produkt, jakim jest 
nasza storna internetowa. Dostosowa-
liśmy ją do potrzeb Członków Naszej 
Unii, tak by korzystanie z niej było 
jeszcze bardziej wygodne. Nową stronę 
PSFCU stworzyliśmy na podstawie Pań-
stwa opinii, sugestii oraz oczekiwań. 
Skorzystaliśmy z wiedzy i doświadcze-
nia ekspertów w tej dziedzinie. Efekt 
jest zdumiewający i na pewno spełni 
Państwa oczekiwania w stu procentach!  

Najważniejsze wprowadzone zmia-
ny dotyczą wyglądu, zawartości oraz 
sposobu prezentacji treści. Nowy ser-
wis zdecydowanie jest bardziej przyja-
zny i przejrzysty. 

Co się zmieniło? 

Odświeżyliśmy szatę graficzną. Wpro-
wadziliśmy klarowny podział usług, 
produktów oraz informacji. Nowa stro-
na charakteryzuje się przede wszyst-
kim przejrzystością. Treści poukładali-
śmy i uporządkowaliśmy, dzięki temu 
nowy widok pozwoli Państwu szybko 
odszukać niezbędne informacje. 

Zmieniliśmy lokalizację często uży-

wanych ikonek: 
• Ikonka Bankowości Internetowej, 

która do tej pory umieszczona była 
w prawym górnym rogu monitora, 
na nowej stronie znajduje się po 
lewej stronie, tuż pod logo PSFCU.

 
• Ikonka zmiany języka – w poprzed-

niej wersji strony dostępna w pra-
wym górnym rogu zmieniła swoje 
miejsce i na nowej stronie umiesz-
czona jest ona w prawym dolnym 
rogu okienka przeglądarki.

• Pojawiła się ikonka ADA (strona 
jest dostosowana do przepisów do-
tyczącymi dostępności cyfrowej)– 
w prawym dolnym rogu oprócz 
ikonki zmiany języka znajdziecie 
Państwo również ikonkę ADA. 
Dzięki wdrożeniu systemu treści 
internetowe PSFCU są bardziej 
dostępne do osób niepełnospraw-
nych. Udogodnienia, które są do-
stępne poprzez klikniecie w ikon-
kę ADA pozwalają na komfortowe 
korzystanie ze strony internetowej 
osobom mającym np. problemy ze 
wzrokiem, osobom starszym, czy 
słabo widzącym. 

Z myślą o maksymalnym komforcie 
w użytkowaniu Bankowości Interneto-
wej PSFCU na urządzeniach przeno-

śnych nasza nowa strona jest respon-
sywna, czyli dopasowana do ekranów 
urządzeń mobilnych. Zapewnia to wy-
godne korzystanie ze strony bez wzglę-
du na to czy użytkownik przegląda ją 
na  laptopie czy w telefonie.

Co się nie zmieniło?

Nie zmienił się adres internetowy na-
szej strony: NaszaUnia.com, oraz bez-
pieczeństwo witryny - strona jest nadal 
chroniona certyfikatem bezpieczeń-
stwa. Nie zmienił się też sposób logo-
wania do Bankowości Internetowej. 
Zapowiadana na początku roku zmiana 
bankowości Internetowej oraz Mobil-
nej PSFCU nastąpi w ciągu kilku naj-
bliższych miesięcy, o czym będziemy 
Państwa informować na naszej stronie, 
w mediach społecznościowych oraz w 
oddziałach. 

W myśl zmian na stronie interneto-
wej chcemy, aby korzystanie z elektro-
nicznych usług PSFCU było wygodne, 
szybkie i niezawodne.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się 
swoimi uwagami oraz komentarzami. 
W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji prosimy o kontakt z oddziałami 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej lub kontakt telefoniczny 
z Centrum Obsługi Klienta PSFCU 
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).

Strona internetowa PSFCU w nowej odsłonie


