




Founded in August 1945, St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited has been serv-
ing the Polish community in the Province of Ontario to this day. Today, it takes pride in being the largest 
Parish-based Credit Union in the world. It provides a full range of financial services in the form of mort-
gages, personal, commercial and agricultural loans, lines of credit, investment products, electronic services 
via the Internet, Mobile, Telephone, ATMs, THE EXCHANGE® Network and Interac Direct. The Credit 
Union also owns and operates the ‘Polish Credit Union TV’ program aired weekly, on Saturday, on City 
TV. The Credit Union is a 100% member-owned and member-run organization with the members receiving 
all the benefits from its operations. 

Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza założona została w sierpniu 1945 roku i oferuje usługi 
finansowe dla społeczności polonijnej w prowincji Ontario. W chwili obecnej jest największą instytucją 
spółdzielczą w świecie, zorganizowaną na bazie parafii. Credit Union oferuje pełny zakres usług finansowych, 
w tym pożyczki hipoteczne, personalne, komercyjne i rolne, linie kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi 
elektroniczne przez internet, mobile, telefon, sieć bankomatową, THE EXCHANGE® Network oraz 
Interac Direct. Credit Union posiada i prowadzi własny program telewizyjny ‚Polish Credit Union TV’ 
nadawany co tydzień, w soboty, ze stacji City TV. Credit Union należy w 100% do swoich Członków i jest 
przy ich współudziale zarządzana, a wypracowane zyski dzielone są między Członków.
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CHAIR OF THE BOARD AND CEO  
REPORT - 2021

Dear Members,

In 2021, with the pandemic and economic uncertainty impacting our 
communities, our Credit Union continued to persevere and demonstrate 
its commitment to our Members. Our Board of Directors, senior 
management, and employees are gratified to have been with you through 
this time of need. 

We are very pleased to report on what has proved to be another outstanding 
financial year for St. Stanislaus – St. Casimir’s Polish Parishes Credit 
Union. Our Credit Union managed to achieve record levels of growth and 
financial performance. We remain in a strong financial position with a net 
income of $2.13 million, which is 36.8% more than our previous year’s 
net income. We recorded a comprehensive income of $3.69 million, 
which is $2.95 million more than in 2020. Credit Union assets grew by 
$24.4 million (4.6%) to $553.7 million. Deposits from members increased 
by $22.1 million to $521.4 million. Loans to members increased by $44 
million for a total of over $444 million.

With capital ratio at 5.62% and risk weighted assets ratio at 15.09%, 
our Credit Union continues to comply with regulatory requirements in 
all areas. In a highly regulated industry, our Credit Union continues to 
uphold the highest standards through a focus on regulatory requirements 
and ensuring compliance. Our Senior Management team and the Board 
of Directors work together to continue to achieve one of the highest audit 
results from credit union regulators. Our prudent and sound operations 
reflect not only the highest industry standards and best practices, but our 
unwavering commitment to improving the lives of our Members. 

Our Credit Union continues to attract members through our financial 
products and services, from competitive mortgage rates and personal 
loan options, to a variety of term savings accounts and investment 
opportunities. 

While the pandemic has made it more challenging to visit the branches, 
our members responded with the frequent use of our digital and electronic 
banking tools to get routine financial transactions done in a contactless 
way. In 2021, we updated online and mobile banking services to include 
functional and security improvements. The changes consisted of new 
online banking website and new application for mobile devices. Our 
members responded with significant increases in the use of online banking 
to pay bills, transfer money, get balances, and do so in a safe and secure 
manner. 

As we faced an increasingly competitive operating environment in the 
area east of Mississauga, our Credit Union made the strategic decision 

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ 
RADY DYREKTORÓW  
I PREZESA ZARZĄDU ZA 2021 ROK

Drodzy Członkowie,

W 2021 roku, w okresie pandemii i niepewności gospodarczej, Credit 
Union trwała i demonstrowała swoją troskę o Członków naszej instytucji. 
Rada Dyrektorów, kierownictwo i pracownicy - czujemy się zadowoleni, 
że mogliśmy być razem z Państwem w tym trudnym czasie, kiedy 
potrzebowaliście nas bardziej niż kiedykolwiek.

Z przyjemnością możemy dziś poinformować, że miniony rok okazał 
się kolejnym bardzo dobrym rokiem finansowym dla Credit Union Św. 
Stanisława i Św. Kazimierza. Naszej Credit Union udało się osiągnąć 
wysoki poziom wzrostu i bardzo dobre wyniki finansowe. Na koniec roku 
odnotowaliśmy dochód netto w kwocie $2.13 miliona, co stanowi wzrost 
o 36.8% w porównaniu do roku poprzedniego. Całkowity dochód wyniósł 
$3.69 miliona, czyli o $2.95 miliona więcej niż w 2020 roku. Aktywa 
Credit Union wzrosły o $24.4 miliona (4.6%) do łącznej sumy $553.7 
milionów. Depozyty Członków wzrosły o $22.1 miliona do łącznej sumy 
$521.4 miliona. Pożyczki dla Członków wzrosły o $44 miliony, do łącznej 
sumy ponad $444 milionów dolarów.

Przy współczynniku kapitałowym na poziomie 5.62% i wskaźniku 
aktywów ważonych ryzykiem na poziomie 15.09%, nasza Credit Union  
w pełnym zakresie spełnia wymogi regulacyjne. W wysoko kontrolowanej 
przepisami branży nasza instytucja nadal utrzymuje najwyższe standardy, 
koncentrując się na wymogach regulacyjnych i zapewnianiu zgodności z 
przepisami. Kadra kierownicza i Rada Dyrektorów ściśle współpracują, 
aby osiągać jak najlepsze wyniki w kontrolach przeprowadzanych przez 
organy nadzoru. Działalność operacyjna naszej instytucji odzwierciedla 
nie tylko najwyższe standardy i praktyki branżowe, ale także niezachwiane 
zaangażowanie w oferowanie jak najlepszych usług dla Członków.

Credit Union niezmiennie przyciąga Członków oferując dobre usługi 
finansowe, od konkurencyjnego oprocentowania pożyczek hipotecznych 
i pożyczek personalnych, po szeroką ofertę kont oszczędnościowych i 
wybór opcji inwestycyjnych.

Podczas gdy restrykcje pandemiczne utrudniły częste odwiedzanie 
oddziałów, Członkowie w tej sytuacji przestawili się na szerokie 
korzystanie z bankowości elektronicznej i mobilnej, dającej możliwości 
samodzielnego przeprowadzania transakcji finansowych. W 2021 
roku nasza instytucja zaktualizowała usługi przez internet i mobilne, 
wprowadzając usprawnienia funkcjonalne i lepsze zabezpieczenia. 
Wprowadziliśmy nową platformę bankowości internetowej oraz 
nową aplikację na urządzenia mobilne. Członkowie z zadowoleniem 
przyjęli poprawę bezpieczeństwa transakcji online i chętnie korzystali  

Elzbieta Morgan
Chair, Board of Directors

Andrzej Pitek 
Chief Executive Officer



|  4  |   2021 Annual Report | Sprawozdanie roczne za 2021 r.  St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited

to open a new branch in Milton, at 377 Main St East. In the second half 
of the year 2021, we carried out extensive renovations of the new Milton 
branch premises, and the branch was opened in February 2022.

During the year, it has been necessary for the Board of Directors to conduct 
all meetings virtually through our Zoom portal. Despite the challenges 
in how the Board conducted its meetings, we have been able to ensure 
prudent oversight, while exercising due diligence in monitoring all areas 
of the Credit Union business. Directors have continued their education 
development through online courses and conferences. Our Board has 
maintained a required assessment protocol to ensure that our Directors 
meet the regulatory requirements established by the Financial Services 
Regulatory Authority of Ontario (FSRA). 

We will continue our work to serve our members better, to find ways for 
more efficiency and improvement of our processes, and to ensure that we 
are ready to meet the ever-evolving needs of members. We will remain 
committed to investing in our Members and our communities. 

Our dedicated team of employees is steadfast in its commitment to 
providing our members with the very best levels of service, security, 
and care in supporting Members financial service requirements. We 
are thankful for their diligence and hard work, especially during these 
particularly challenging times. 

The Credit Union’s mission statement captures our dedication to providing 
support in numerous ways to organizations in our communities. We are 
committed to continue to support and strengthen our Polish Catholic 
Community through ongoing investments into its activities and growth. 

Our Credit Union TV program continues to air regularly on Saturdays 
from 10:30 am to 11:30 am, offering Polish language programming and 
keeping members and our Polish Community informed of the local, 
national and international news events.

We would like to thank our Oblate Fathers and our Polish Catholic 
community for their enduring support over the past years. We would 
also wish to sincerely thank our Members for their continued trust in our 
Credit Union and for choosing us as their partner in reaching or sustaining 
financial success. 

From day one of the COVID-19 pandemic, we understood the importance 
of supporting our Membership through some of the most difficult and 
uncertain economic times. We have grown more committed than ever to 
helping improve their financial well-being. We will continue to advocate 
for our Members’ needs and give back to our communities. Our Members 
can rely on the Credit Union to continue to uphold our shared values of 
caring, trust, and dependability in the year ahead.

Respectfully submitted,

ELZBIETA MORGAN
Chair, Board of Directors 

ANDRZEJ PITEK, M.ED.
Chief Executive Officer

z bankowości internetowej płacąc rachunki, transferując środki pieniężne 
i sprawdzając stan swoich kont.

W odpowiedzi na wzrost konkurencji ze strony innych instytucji  
finansowych w rejonie na wschód od Mississauga, nasza Credit Union 
podjęła strategiczną decyzję o otwarciu nowego oddziału w Milton, przy 
377 Main St East. W drugiej połowie 2021 roku przeprowadziliśmy 
gruntowny remont nowej siedziby oddziału Milton i z przyjemnością 
informujemy, że oddział ten został otwarty w lutym 2022 roku.

W minionym roku, z powodu pandemii wszystkie posiedzenia Rady 
Dyrektorów przeprowadzone były wirtualnie z wykorzystaniem portalu 
Zoom. Pomimo tej wyjątkowej sytuacji, naszej Radzie udało się zapewnić 
staranny i wnikliwy nadzór nad wszystkimi aspektami działalności Credit 
Union. Dyrektorzy poszerzali swoją wiedzę korzystając z internetowych 
kursów i konferencji. Rada utrzymywała wymagany protokół oceny, 
aby spełnić wymogi regulacyjne ustanowione przez Financial Services 
Regulatory Authority of Ontario (FSRA)

W naszej pracy chcemy nadal jak najlepiej służyć Członkom, podnosić 
wydajność, poprawiać usługi i być gotowym do sprostania zmieniającym 
się potrzebom i wymaganiom klientów. Będziemy aktywnie zaangażowani 
w pomoc naszym Członkom i całej społeczności.

Zespół pracowników naszej instytucji jest w pełni zaangażowany w 
zapewnianie najwyższego poziomu usług i bezpieczeństwa transakcji 
oraz spełnianie oczekiwań finansowych Członków. Dziękujemy im za 
wysiłki i owocną pracę, zwłaszcza w obecnych szczególnie trudnych 
czasach.

Misja przewodnia Credit Union deklaruje troskę i zaangażowanie 
w udzielanie wsparcia organizacjom działającym dla dobra naszej 
społeczności. Czujemy się zobowiązani do popierania i wzmacniania 
polskiej katolickiej społeczności, udzielając pomocy dla różnorodnych 
form jej działalności i dalszego rozwoju.

Program telewizyjny naszej Credit Union jest nadal regularnie emitowany 
w soboty od godz. 10:30 do 11:30, oferując wiadomości w języku polskim 
w zakresie lokalnych spraw, którymi żyje nasza Polonia, wiadomości 
krajowych z Polski i międzynarodowych.

Chcielibyśmy podziękować za wieloletnie poparcie i bardzo dobrą 
współpracę naszym Ojcom Oblatom i całej polskiej wspólnocie 
katolickiej. Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim 
Członkom Credit Union za pokładane w nas  zaufanie oraz za korzystanie 
z usług naszej instytucji, traktując nas jak partnera w osiąganiu lub 
podtrzymaniu własnych sukcesów finansowych.

Od pierwszego dnia pandemii COVID-19 zrozumieliśmy, że w tych 
najtrudniejszych i niepewnych gospodarczo czasach najważniejszym 
zadaniem jest wspieranie naszych Członków. Jesteśmy obecnie bardziej 
niż kiedykolwiek zaangażowani w pomoc i poprawę ich sytuacji 
finansowej. Będziemy nadal dbali o Państwa potrzeby i popierali nasze 
społeczności. W nadchodzącym roku Członkowie Credit Union mogą z 
naszej strony liczyć na dalszą współpracę opartą o wspólne wartości, na 
opiekę, zaufanie i niezawodność.

Z wyrazami szacunku,

ELŻBIETA MORGAN
Przewodnicząca  
Rady Dyrektorów 

ANDRZEJ PITEK, M.ED.
Prezes Zarządu / CEO
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION /  
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

As at December 31, 2021 / Z 31 grudnia 2021 r.

 
2021

$

 
2020

$

Assets Aktywa
Cash and cash equivalents 36,522 24,008 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
Investments 64,502 96,367 Inwestycje 
Loans to members 444,022 400,772 Pożyczki dla członków 
Property and equipment 7,191 6,878 Nieruchomości i wyposażenie 
Right-of-use assets 578 389 Aktywa z prawem do użytkowania
Other intangible assets 430 441 Inne aktywa niematerialne 

Deferred income tax asset - 228
Aktywa z tytułu odroczonego podatku    
    dochodowego

Other assets 468 189 Inne aktywa 
553,713 529,272

Liabilities Pasywa
Deposits from members 521,459 499,357 Depozyty członków
Lease liability 594 405 Zobowiązanie z tytułu najmu
Other liabilities 1,610 1,197 Inne zobowiązania

Net defined benefit obligation 609 2,496
Zobowiązanie netto z tytułu zdefiniowanego  
    planu świadczeń 

Current income tax liability 18 80
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku   
    dochodowego

Deferred income tax liability 98 -
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku  
    dochodowego

524,388 503,535

Members’ equity Członkowski kapitał własny
Membership shares 3,580 3,685 Udziały członkowskie
Retained earnings 25,745 22,052 Dochód odłożony

29,325 25,737
553,713 529,272

(CDN dollars in thousands / w tysiącach dolarów CDN)

On behalf of the Board / W imieniu Rady Dyrektorów
   

 

ELŻBIETA MORGAN MICHAL KASPRZAK 
Director / Dyrektor Director / Dyrektor
 

ST. STANISLAUS - ST. CASIMIR’S POLISH PARISHES CREDIT UNION LIMITED
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STATEMENT OF INCOME /  
RACHUNEK ZYSKÓW

Year ended December 31, 2021 / Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

 
2021

$

 
2020

$

Interest income 13,268 13,692 Przychody z tytułu odsetek
Investment income 677 1,261 Przychody z inwestycji

13,945 14,953

Interest expense 3,650 4,744 Koszty z tytułu odsetek
Other interest expense 15 29 Inne koszty z tytułu odsetek

3,665 4,773

Net interest income 10,280 10,180 Przychody z tytułu odsetek netto
Provision for impaired loans 420 637 Rezerwa na nieregularne pożyczki
Net interest margin 9,860 9,543 Marża odsetkowa netto
Other operating income 1,659 1,675 Pozostałe przychody operacyjne
Total operating income 11,519 11,218 Dochody z działalności operacyjnej

Salaries and benefits 4,790 5,499 Wynagrodzenia i świadczenia
Operations 1,081 1,084 Operacyjne
General and administrative 1,179 1,042 Ogólne i administracyjne
Occupancy 548 698 Najem
Deposit insurance premium 391 373 Składka na ubezpieczenie depozytów
Depreciation and amortization 491 319 Deprecjacja i amortyzacja
Depreciation of right-of-use  
    assets 123 173

Deprecjacja aktywów z prawem do  
    użytkowania

Marketing 46 65 Marketing
Other 311 55 Inne
Total operating expenses 8,960 9,308 Koszty operacyjne ogółem

Income before income taxes 2,559 1,910 Dochód przed podatkiem dochodowym
Income tax expense 423 349 Podatek dochodowy 
Net income 2,136 1,561 Zysk netto

(CDN dollars in thousands / w tysiącach dolarów CDN)

ST. STANISLAUS - ST. CASIMIR’S POLISH PARISHES CREDIT UNION LIMITED
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME /  
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Year ended December 31, 2021 / Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

2021
$

 
2020

$

Net Income 2,136 1,561 Zysk netto

Other comprehensive income (loss),     
  net of income taxes

Inne całkowite dochody (strata),
  bez podatku dochodowego

      Items that will not be reclassified  
       subsequently to net income 1,559 (821)

      Pozycje, które nie zostaną przeklasy- 
       fikowane później do dochodu netto

Comprehensive income 3,695 740 Całkowity dochód

(CDN dollars in thousands / w tysiącach dolarów CDN)

ST. STANISLAUS - ST. CASIMIR’S POLISH PARISHES CREDIT UNION LIMITED
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SENIOR MANAGEMENT 
Standing, left to right: Krzysztof Dicuk, VP Information Technology; Mathew Ziomek, Chief Financial Officer;  

Tom Cudzich, VP Credit and Support Services; Tomasz Falfus, HR Manager; Andrzej Pitek, Chief Executive Officer;

Sitting, left to right: Theresa Koscielski, Executive Assistant/ERM Coordinator; Barbara Ogrodny, Chief Compliance Officer;  
Katarzyna Nycz, VP Branch Services & Member Experience; Elzbieta Michalczak, Marketing Manager

Head Office
220 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ON M6R 2L7
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Departments

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) DEPARTMENT COMPLIANCE DEPARTMENT

CREDIT COMPLIANCE DEPARTMENT
Jolanta Mysliwy, Credit Compliance Manager (Second from left)

PCA & ACCOUNTING DEPARTMENTS
Magda Sekowska, PCA/Accounting Manager (First from right)

220 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ON M6R 2L7

INVESTMENT  
DEPARTMENT
Michal Dziedzic,  
Investment Manager

Zyta Lubaszewska,  
Reg. Funds Administrator
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Roncesvalles Branch 
220 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ON M6R 2L7

Ewa Maria Nowaczyk, Branch Manager
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POLISH CREDIT UNION TV PROGRAM on CityTV, from Toronto
220 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ON M6R 2L7  •  WWW.POLCU.TV

Tadeusz Lis
Director / Producer

Rafal Zimowski, Associate producer & Program editor Renata Skawina, Host

Leszek Wyczolkowski, Artist, Painter;  
Author of the TV program “History of Polish painting”

Krzysztof Jasinski, Host, Associate producer,  
Arts & Culture Reviews
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Lake Shore Branch
3055 LAKE SHORE BLVD WEST, TRONTO, ON  M8V 1K6

Krystyna Dziadkowiec, Branch Manager 
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Dixie Branch
3615 DIXIE ROAD, Unit 1A-2, MISSISSAUGA, ON L4Y 4H4

Patrick Pietrzyk, Branch Manager 
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Dundas West Branch
3145 DUNDAS ST WEST, Unit 5, MISSISSAUGA, ON  L5L 5V8

Alicja Grela, Branch Manager 
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Chesley Branch
77 - 1ST AVENUE SOUTH, CHESLEY, ON  N0G 1L0

Jeff  Vandervoort  
Branch Manager / 
Senior Account Manager  
Commercial & Agricultural Lending
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Milton Branch
377 MAIN ST EAST, MILTON, ON  L9T 1P7

Maciej Szaflarski, Branch Manager 



www.polcu.com
Toll Free:  1-855-765-2822

SERVICES

 � Mortgages 
 � High-ratio Mortgages 
 � Personal Loans
 � Agricultural Loans 
 � Business Loans
 � Lines of Credit:  

• Overdraft • Personal  
• Home Equity • Student LOC

 � Membership Share Accounts
 � Personal Chequing Accounts
 � Business Chequing Accounts
 � Joint Accounts
 � Trust Accounts
 � Organizational Accounts
 � Child-Youth-Student Accounts
 � ‘Silver’ Saving Accounts 
 � T-Bill Accounts
 � Term Deposit Certificates  (CAD, USD)
 � GICs
 � TFSA 
 � RRSP  
 � RRIF
 � RESPs 
 � Index-linked Term Deposits
 � Investment Services: Mutual Funds,  

Money Market Funds, RESP, RRSP and more
 � SWIFT Payments & Transfers
 � Western Union Money Transfers
 � Currency exchange (USD, CAD)
 � Bill payments
 � CRA Payments
 � THE EXCHANGE® Network 
 � ATM Card for Personal  

and Business Accounts
 � Point of Sale 
 � MasterCard 
 � Online Services
 � Mobile Services
 � Interac® e-Transfers
 � Cheque Deposits via Smartphones
 � Financial Services by Telephone
 � Mobile Financial Services
 � Safety Deposit Boxes

The POLISH CREDIT UNION TV program 
is owned and operated by our Credit Union 
since 1992. The program is produced in 
the Polish language. It is aired weekly 
every Saturday from the CityTV - largest 
independent television station in Canada.  
www.polcu.tv




