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WITAMY W NASZEJ UNII

Pol sko -Sło wiań ska Fe de ral na Unia Kre dy to wa (P -SFUK) to 
Na sza Unia. P -SFUK jest naj więk szą pol ską in sty tu cją fi nan so wą
po za gra ni ca mi Pol ski, a za ra zem naj więk szą et nicz ną unią 
kre dy to wą w USA. Ze wzglę du na swo ją wiel kość i wy ni ki 
fi nan so we, in sty tu cja na sza kla sy fi ko wa na jest w ści słej 
czo łów ce ame ry kań skich unii kre dy to wych.

Do łą cza jąc do Na szej Unii po wie rzasz swo je fi nan se w do bre rę ce.
Z na mi mo żesz osią gnąć nie tyl ko oso bi sty suk ces fi nan so wy, 
ale rów nież przy czy nić się do suk ce su fi nan so we go ca łej 
po lo nij nej spo łecz no ści.

Od trzydziestu pięciu lat mi sją Pol sko -Sło wiań skiej Fe de ral nej
Unii Kre dy to wej jest za pew nie nie Człon kom usług i pro duk tów 
fi nan so wych na jak naj wyż szym po zio mie – sta ran nie 
do sto so wa nych do ich po trzeb – jak rów nież fi nan so we 
wspar cie dla na szej gru py et nicz nej w USA.

Z usług P -SFUK ko rzy stać mo gą oso by, któ re uzy ska ły 
człon ko stwo w jed nej z na szych tzw. or ga ni za cji spon so ru ją cych
(Spon sor Or ga ni za tions). Każ da or ga ni za cja spon so ru ją ca jest 
nie za leż na od P -SFUK i ma swo je kry te ria człon ko stwa.

Każ dy Czło nek Na szej Unii jest jej peł no praw nym 
współ wła ści cie lem, ma pra wo wy bo ru jej naj wyż szych 
władz – Rady Dyrektorów i de cy do wa nia o kie run ku jej roz wo ju. 
Tym wła śnie P -SFUK w za sad ni czy spo sób róż ni się od
tra dy cyj ne go ban ku.

WELCOME TO OUR CREDIT UNION

Polish & Slavic Federal Credit Union is Our Credit Union. PSFCU 
is the largest Polish financial institution outside of Poland and the
largest ethnic credit union in the United States. Because of its size
and the financial results, our Credit Union ranks among top credit
unions in the US.

By joining us you put your finances in good hands. You also
ensure your own financial success and share in the development
of the entire Polish-American community. 

For 35 years, our Credit Union’s mission has focused on providing
our members with the highest possible quality of products 
and services, carefully tailored to their financial needs, as well 
as providing support to our entire ethnic community in the US.

Persons wishing to join our Credit Union may do so by becoming
members of our Sponsor Organizations. Each Sponsoring
Organization is independent of PSFCU and has its own
membership criteria. 

Every PSFCU member is its rightful owner. He/she has the right to
elect its Board of Directors and determine the course of its future
development. This is one of the fundamental differences
between PSFCU and a traditional bank.
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Warto Wiedzieć…
PARĘ SŁÓW O HISTORII P-SFUK 

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (P-SFUK) została
utworzona w 1976 roku przez założycieli Centrum Polsko-
Słowiańskiego skupionych wokół księdza Longina Tołczyka. 

Głównym powodem powstania Unii była konieczność stworzenia
instytucji finansowej służącej polskim emigrantom, ponieważ
okoliczne banki niechętnie udostępniały im swoje usługi,
a zwłaszcza pożyczki na kupno i remonty nieruchomości
w zaniedbanej wówczas dzielnicy Greenpoint. 

Przez pierwsze dwa i pół roku swojego istnienia Nasza Unia
działała pod nazwą „Przemysłowo-Handlowa Federalna 
Unia Kredytowa”.

Pierwszy znaczący sukces Naszej Unii to zakup budynku przy
140 Greenpoint Ave. na Brooklynie, który w 1981 r. stał się jej
siedzibą. Od tego czasu nastąpił też dynamiczny rozwój instytucji,
który trwa do dziś. 

W 1987 r. powstał pierwszy oddział w stanie New Jersey,
w miejscowości Union. W latach 1992-2004 przybyło siedem
następnych oddziałów. W 2005 r. Nasza Unia przeniosła główną
kwaterę do nowego budynku przy McGuinness Blvd. i oddała
do użytku Centrum Operacyjne w Fairfield, NJ, gdzie mieści się
zaplecze techniczno-operacyjne. 

W latach 2008 do 2009 powstało pięć kolejnych lokalizacji, w tym
"dwa "niekonwencjonalne" oddziały: wirtualny Oddział Online
(na www.NaszaUnia.com) oraz Oddział Mobilny. 

Kolejnym elementem ambitnego programu rozwoju P-SFUK 
była ekspansja do Chicago, które jest największym skupiskiem
Polonii. W styczniu 2010 roku powstały tam dwa oddziały,
dogodnie zlokalizowane na polonijnych przedmieściach 
w Mt. Pospect i Norridge, a w roku 2011 oddział w Bridgeview.

Wraz ze wzrostem liczby oddziałów rośnie liczba Członków
i aktywa instytucji. W swoją 25-tą rocznicę, Unia miała 50 tys.
Członków oraz $830 milionów w aktywach, a dziesięć lat później
prawie 72 tys. Członków oraz 1.4 miliarda dolarów w aktywach. 

Basic Facts...
PSFCU – A BRIEF HISTORY

Polish & Slavic Federal Credit Union PPSFCU was established 
in 1976 by the founders of the Polish & Slavic Center, led by 
Rev. Longin Tolczyk. 

The main reason behind the creation of our Credit Union was 
to lend assistance to Polish immigrants who could not obtain
loans from local banks for the purchase and renovation of real
estate in the then run-down Greenpoint area. 

For two and a half years, our Credit Union operated under 
the name “Industrial and Trade Federal Credit Union.”

The first significant success of the Credit Union was the purchase,
in 1981, of a building located at 140 Greenpoint Ave. which
became its first headquarters. This marked the beginning of 
the dynamic development of the institution which continues 
until today. 

The first New Jersey branch was opened in Union in 1987. 
Seven additional branches were established in both states
between 1992 and 2004. In 2005, PSFCU moved its headquarters
to the newly erected building on McGuinness Blvd. and opened
an Operations Center in Fairfield, NJ, which houses its technical
facilities and back office operations.

In 2008 and 2009, five other locations were added, including 
two unconventional branches: a virtual Online branch 
(at www.psfcu.com) and a Mobile Branch. 

Expansion to Chicago, the largest Polish population center in 
the US, was the next step in the ambitious plan of PSFCU
development. Two new branches, conveniently located in the
suburban Polish communities of Mt. Prospect and Norridge, were
opened in January 2010, and in 2011 a new branch in Bridgeview. 

PSFCU membership and assets keep growing along with the
expanding branch network. On its 25th anniversary, PSFCU had
50,000 members and $830 million in assets, while ten years 
later the numbers grew to almost 72 thousand and over 
$1,4 billion respectively.
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Nasza Unia To Więcej Niż Bank
CZŁONKOWIE NASZEJ UNII 
MAJĄ WIELE PRZYWILEJÓW

Za sad ni cze róż ni ce po mię dzy Unią Kre dy to wą a ban kiem 
to struk tu ra wła sno ści i cel dzia ła nia.

Wszy scy Człon ko wie Unii Kre dy to wej są jej peł no praw ny mi
współ wła ści cie la mi, na to miast wła ści cie la mi ban ku są tyl ko te
oso by fi zycz ne i praw ne, któ re po sia da ją je go ak cje lub udzia ły.

Głów nym ce lem dzia ła nia Unii Kre dy to wej jest za pew nie nie 
jak naj lep szych usług i pro duk tów fi nan so wych dla swo ich 
Człon ków, któ rzy ko rzy sta ją z wy pra co wa ne go do cho du. 
Z do cho du Unii Kre dy to wej ko rzy sta ją rów nież or ga ni za cje 
dzia ła ją ce na rzecz spo łecz no ści człon kow skiej. Ina czej jest
w przy pad ku ban ku, któ re go ce lem jest wy pra co wa nie jak 
naj więk sze go zy sku dla swo ich ak cjo na riu szy lub udzia łow ców.

Unia wy bie ra swo ją nad rzęd ną wła dzę – Ra dę Dy rek to rów –
w de mo kra tycz nych wy bo rach, w któ rych ma ją pra wo 
uczest ni czyć wszy scy peł no praw ni Człon ko wie, a każ de mu 
z nich przy słu gu je je den głos. Człon ko wie Ra dy Dy rek to rów 
dzia ła ją spo łecz nie. Na to miast o wy bo rze władz ban ków 
de cy du ją tyl ko ak cjo na riu sze (udzia łow cy).

Our Credit Union is More Than a Bank
OUR MEMBERS 
HAVE A LOT OF PRIVILEGES

A fundamental difference between a Credit Union and a bank 
lies in the ownership structure and its general mission. 

All Credit Union members/clients are also its owners. Conversely,
a bank is owned by a narrow group of shareholders.

A Credit Union aims at providing its members with the best
possible financial products and services – its profit is shared by 
all its members. It also serves to support the local community
they represent, including community organizations and
institutions. A bank's operations, on the other hand, are geared
towards generating maximum profit, which is divided solely
among its shareholders.

Unlike a bank, a Credit Union’s governing body – the Board 
of Directors – is elected in a democratic election by all full 
fledged Credit Union members, each of whom has one vote.
Members of the Board of Directors act on a volunteer basis.
Election of bank authorities is a privilege granted only 
to its shareholders. 
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Wspólnie Budujemy 
Lepszą Przyszłość
NASZA UNIA SŁUŻY POLONII

Na sza Unia od po cząt ku swo jej dzia łal no ści za an ga żo wa ła się
w po moc po lo nij nej spo łecz no ści, któ ra dzię ki tej po mo cy 
mo gła się po myśl nie roz wi jać, a za miesz ka łe przez nią 
dziel ni ce, jak na przy kład no wo jor ski Gre en po int, zy ski wa ły 
na zna cze niu i pod no si ły swój pre stiż.

Obec nie P -SFUK jest naj więk szym po lo nij nym spon so rem, 
udzie la ją cym do ta cji oko ło 180 szko łom, pa ra fiom, klu bom 
spor to wym, har ce rzom i wie lu in nym or ga ni za cjom, któ re dzia ła ją
na rzecz po lo nij nej spo łecz no ści w Sta nach Zjed no czo nych.

Na sza Unia co rocz nie prze zna cza znacz ne su my na sty pen dia 
dla pol skich stu den tów i na pro gra my edu ka cyj ne. 
Od lat P -SFUK jest głów nym spon so rem Pa ra dy Pu ła skie go
na Man hat ta nie i wie lu waż nych po lo nij nych wy da rzeń 
spo łecz no -kul tu ral nych. Od 2010 r. uczestniczymy również 
w Paradzie 3-majowej w Chicago.

P -SFUK jest naj więk szym re kla mo daw cą wspie ra ją cym 
po lo nij ne me dia. Je ste śmy też jed nym z naj więk szych 
po lo nij nych pra co daw ców.

Człon ko stwo w Unii za pew nia suk ces fi nan so wy nie tyl ko 
in dy wi du al nym oso bom, ale rów nież przy czy nia się do
bu do wa nia si ły na szej gru py et nicz nej.

Together, We Work For 
a Prosperous Future
PSFCU BUILDS A STRONGER POLONIA

From its first day of operation, our Credit Union has been 
actively involved in serving the Polish-American community 
and developing Polish neighborhoods, such as New York City’s
Greenpoint, helping to enhance their status and raise 
their prestige.

PSFCU is the biggest sponsor for the Polonia, providing
assistance to approximately 180 schools, churches, sports clubs,
boy and girl scout groups and numerous other organizations
offering services to the Polish community in the US.

Each year, our Credit Union designates significant amounts 
of money for educational programs and scholarships for 
Polish students. For years, our Credit Union has been the main
sponsor of the Pulaski Parade in Manhattan and of many other
cultural and social events. From 2010, we also participate 
in the May 3rd Parade in Chicago.

PSFCU is the biggest advertiser supporting Polish media. 
We are also among the biggest Polish employers in the US.

Membership in the Credit Union not only ensures financial
success for individuals, but also helps strengthen our entire
ethnic community.

NASZA UNIA SŁUŻY POLONII       PSFCU BUILDS A STRONGER POLONIA
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Jesteśmy Zawsze Blisko 
ODDZIAŁ ONLINE

Dla osób, któ re nie miesz ka ją w bez po śred nim są siedz twie 
Na szej Unii otwo rzy li śmy wir tu al ny Od dział On li ne. Za pew nia
on do stęp do na szych usług i pro duk tów z każ de go miej sca
w USA – na wet w tych sta nach, w któ rych Na sza Unia nie ma
jesz cze tra dy cyj nych od dzia łów – wy star czy od wie dzić na szą
stro nę in ter ne to wą www.Na szaU nia.com.

Dzię ki In ter ne to wi, w Od dzia le On li ne moż na m.in. zo stać 
Człon kiem P -SFUK, otwo rzyć kon to, zło żyć wnio sek o po życz kę,
sko rzy stać z au to ma tycz nej wpła ty na kon to (di rect de po sit), 
za mó wić cze ki lub kar tę de be to wą.

Na sza wir tu al na ban ko wość, któ ra jest do stęp na w Od dzia le 
On li ne, po zwa la na czę ste i wy god ne mo ni to ro wa nie sta nu 
kon ta, hi sto rii trans ak cji, po twier dze nie wpłat i wy płat, czy 
otrzy my wa nie ko pii wpła co nych cze ków. Dla wie lu osób 
du żym udo god nie niem jest moż li wość in ter ne to we go zle ce nia 
po wta rza ją cych się płat no ści, ta kich jak spła ta ra ty za sa mo chód
czy pła ce nie ra chun ków.

Je ste śmy za wsze bli sko Cie bie, a Od dział On li ne jest za wsze
otwar ty. Za pra sza my! 

Our Credit Union Is Always Near 
E-BRANCH

For those who do not reside in the immediate vicinity of 
any of our branches, we have opened a new virtual E-Branch.
Simply by entering this E-Branch at www.psfcu.com, our Credit
Union’s services are available to residents of a majority of US
states, even those where we have not opened brick-and-mortar
branches yet.

Using an Internet connection, you can become a PSFCU
member online; you can also open an account, submit a loan
application, take advantage of Direct Deposit and order checks
or a debit card online.

Virtual banking allows users to monitor their accounts,
transaction history, withdrawal and deposit confirmations, 
and even obtain copies of cleared checks or pay off their loans,
all from the convenience of their homes. Online users can also
take advantage of the convenient scheduling of recurring
payments such as auto loans or utility bills. 

We are always near you and our E-Branch is always open. 
Come visit us!





Oferta P-SFUK
USŁUGI I PRODUKTY FINANSOWE 
NASZEJ UNII

Wszyst kie na sze pro duk ty i usłu gi zo sta ły przy go to wa ne 
z my ślą o spe cy ficz nych po trze bach Człon ków Na szej Unii, a ich
za kres sys te ma tycz nie się zwięk sza. Na szym Człon kom ofe ru je my
mię dzy in ny mi:

De po zy ty: kon ta oszczęd no ścio we, cze ko we, Mo ney Mar ket, 
In dy wi du al ne Kon ta Eme ry tal ne IRA, kon ta edu ka cyj ne (ESA), 
lo ka ty ter mi no we, kar ty ban ko ma to we i de be to we.

Kre dy ty: kre dy ty dla klien tów in dy wi du al nych, kre dy ty 
hi po tecz ne (kre dy ty na za kup do mu i li nie kre dy tu pod za staw
do mu – HE LOC), kre dy ty stu denc kie oraz kar ty kre dy to we.

Usłu gi dla biz ne sów: kre dy ty dla przed się biorstw, li nie 
kre dy to we i hi po tecz ne li nie kre dy to we, jak rów nież kar ty 
kre dy to we dla firm oraz czyt ni ki kart kre dy to wych.

Usłu gi elek tro nicz ne: ban ko wość in ter ne to wa 
(w Od dzia le On li ne na www.Na szaU nia.com) i te le fo nicz na, 
płat ność ra chun ków, za rzą dza nie kar tą kre dy to wą, wy cią gi 
z kon ta, prze le wy i spła ta po ży czek.

Konta są ubez pie czo ne do kwo ty 250 ty się cy do la rów 
przez fe de ral ne ubez pie cze nie ofe ro wa ne przez Na tio nal 
Cre dit Union In su ran ce Fund. Kon ta eme ry tal ne są od ręb nie
ubez pie czo ne do kwo ty 250 ty się cy do la rów.

Obowiązuje wersja w j.angielskim.

Our Offer  
PSFCU’S FINANCIAL PRODUCTS 
AND SERVICES

All our products and services are geared towards the specific
financial needs of the members of our Credit Union. 
We continuously keep expanding the range of our offer, 
which includes:

Share Accounts: savings and checking accounts, 
Money Market, IRA and educational accounts (ESA), term shares, 
ATM and debit cards.

Loans: personal loans, mortgages (including home equity lines
of credit – HELOC), student lines of credit and credit cards.

Business services: loans, lines of credit, business equity lines
of credit, business credit cards and merchant services.

Electronic services: telephone and internet banking 
(at www.psfcu.com), bill payment, credit card 
account management, e-statements, funds transfers 
and loan payments. 

Share Accounts are insured up to $250,000 through 
National Credit Union Insurance Fund. Individual Retirement
Funds are insured, separate from other accounts, up to the
amount of $250,000.

Gdzie można otrzymać dodatkowe informacje?
Dział Obsługi Klienta: 1-800-297-2181 lub 1-973-808-3244

Dział Usług Biznesowych: 1-866-534-3674
Internet: www.NaszaUnia.com / email: kontakt@psfcu.net

Dodatkowe informacje można również otrzymać w każdym oddziale;
ich adresy podane są na www.NaszaUnia.com

(w dziale „Nasza Unia” / Nasze Oddziały).

Additional information available at:
Member Services: 1-800-297-2181 or 1-973-808-3244
Member Business Services: 1-866-534-3674
Internet: www.psfcu.com / e-mail: kontakt@psfcu.net

Additional information is available at every branch;
branch addresses are available at www.psfcu.com
under Your Credit Union/Branch  Directory.

GREENPOINT AVE., NY GARFIELD, NJ

LINDEN, NJ

TRENTON, NJ

BAYONNE, NJ

NORRIDGE, IL

MT. PROSPECT, IL

BRIDGEVIEW, IL

COPIAGUE, NY

BORO PARK, NY

RIDGEWOOD, NY

MASPETH, NY

UNION, NJ

CLIFTON, NJ


