
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa,
oprócz oferowania polonijnej społeczności kom-
pleksowych usług finansowych, po dej muje
również „pozafinansowe” działania, oferując
swoim Członkom i lokalnym spo łecz   nościom
m.in. bezpłatne badania medyczne. 

23 marca br., Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa we współpracy z American
Cancer Society oferowała swoim Członkom
oraz innym mieszkańcom stanu Nowy Jork
bezpłatne testy na wykrycie raka w naszym
oddziale na Maspeth. Były to już ósme badania
medyczne, które zorganizowała Nasza Unia,

ale pierwsze badania na wykrycie nowotworu. 
Lista chętnych do udziału w badaniach

zapełniła się w ciągu pierwszego tygodnia od
ogłoszenia informacji. Z tego powodu,  Nasza
Unia zdecydowała zorganizować dodatkowe
badania 13 kwietnia.  P-SFUK zarezerwowała
parking dla potężnego autobusu należącego
American Cancer Society, który wyposażony
był w specjalistyczny sprzęt medyczny i w
którym odbywały się badania, oraz
udostępniła swoje pomieszczenia na potrzeby
przedsię wzięcia, a także udostępniła polsko -
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Szanowni Państwo,

Z początkiem stycznia,
Nasza Unia wkroczyła
w kolejny, 37. rok swo-
jej działalności. Jeste-
śmy bardzo dumni z
faktu, że pomimo utrzy-
mującej się trudnej
sytuacji na rynku, nasza
instytucja nadal rozwija się i cieszy się zaufaniem
naszej społeczności. Niezależnie od czynników
zewnętrznych dbamy, aby wyniki w P-SFUK
były jak najlepsze i dlatego cieszy nas, że Nasza
Unia niezmiennie kontynuuje swój wzrost. 

Ostatnie dwie dekady cechowało dyna -
miczne rozszerzenie zasięgu działalności Naszej
Unii. Aby udostępnić nasze usługi większej
ilości polonijnych klientów, otworzyliśmy nasze
oddziały w nowych skupiskach Polonii.
O słuszności tej decyzji świadczy fakt, że 
P-SFUK jest obecnie w stanie kontynuować
swój rozwój w sytuacji gdy nowa imigracja z
Polski, poprzednio główny czynnik wzrostu
naszej instytucji, zmalała w takim stopniu, że
obecnie ma minimalny wpływ na jej ekspansję.
W chwili obecnej, Nasza Unia ma już szesnaście
oddziałów na terenie stanów Nowy Jork, New
Jersey i Illinois. W lutym bieżącego roku, swoje
dziesięciolecie obchodził oddział P-SFUK w
Linden. Z tej okazji, w sobotę, 16 lutego
odwiedzający ten oddział Członkowie Naszej
Unii mieli okazję otrzymać drobne upominki
oraz lekki poczęstunek. Z okazji rocznicy
oddziału, zorganizowaliśmy również specjalne
losowanie nagród – koszy z polskimi słodyczami
oraz kartami upominkowymi P-SFUK.

Staramy się odwzajemnić zaufanie ze strony
Członków oferując im najlepsze możliwe
produkty finansowe oraz udostępniając
atrakcyjne usługi. Obecnie pracujemy nad
wprowadzeniem nowej usługi, która pomoże
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W piątek, 22 lutego br. w oddziale P-SFUK
w Clifton, NJ odbyła się sponsorowana przez
Naszą Unię sesja informacyjna na temat
finansowania studiów w USA. Seminarium,
od lat organizowane przez Organizację Stu-
dentów Polskich, cieszy się dużą popularno-
ścią wśród młodych Polaków w Ameryce.
Zarówno potencjalni studenci, jak również
ich rodzice chętnie uczestniczą w spotka-
niach, aby dowiedzieć się jak zapewnić fun-

dusze na studia w USA. 
Dr. Katarzyna Kowalska poprowadziła

interaktywny wykład na temat struktury
studiów w Stanach Zjednoczonych. Opo -
wiedziała ona o kosztach studiów, omó wiła
system pomocy finansowej dla studen tów
oraz wyliczanie oczekiwanego wkładu
rodzinnego, a także przedstawiła dostępne
stypendia polonijne.

Badanie na wykrycie raka w oddziale P-SFUK w Maspeth

Mini Studia 4U w oddziale P-SFUK w Clifton
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Wszystkim Członkom Naszej Unii, ich Rodzinom 
i całej Polonii, wszystkiego najlepszego z okazji

Świąt Wielkanocnych
z całego serca życzy P-SFUK

Wesołego Alleluja!



języczne materiały i zapewniła tłumaczy. 
Badania obejmowały mammografię dla

kobiet w wieku 40-64 lat, testy na nowotwór
jelita grubego dla osób w wieku od 50 lat oraz
skierowania na testy na nowotwory szyjki
macicy do lekarzy uczestniczących w
programie. Po wykonaniu mammografii, co
zajmowało zaledwie kilka minut. 

„Przyszłam tu dziś po raz pierwszy, ale na
pewno nie ostatni. Badania te są zwykle
drogie, więc jestem bardzo zadowolona, że
Unia oferuje takie programy bezpłatnie, to ją
odróżnia od zwykłego banku” – powiedziała
pani Urszula Szmuc która skorzystała z okazji,
by sprawdzić stan swojego zdrowia.

Wiele osób przyznało, że gdyby nie
darmowe badania, nie poszłoby do lekarza w

najbliższym czasie. Badania, które rozpoczęły
się o 9 rano zakończyły sie około godziny 17-
tej. 62 kobiety zostały zbadane mammo -
gramem, rozdano rownież 46 zestawów
testujących obecność raka jelita grubego. 

Pracownicy American Cancer Society
pochwalili Unię za dobrą organizację
przedsięwzięcia i podziękowali za współpracę.
Kolejne badania odbędą się już  13 kwietnia.  
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Badania...
…do�koń�cze�nie�ze�stro�ny�1

naszym Członkom uniknąć opłat karnych
związanych z przekroczeniem stanu konta
czekowego. W marcu br. rozpoczęliśmy również
finałowe testy usługi deponowania czeków za
pomocą telefonów komórkowych w ramach
Banko wości Mobilnej P-SFUK. Mamy nadzieję
udostępnić tę usługę Członkom Naszej Unii już
w drugim kwartale bieżącego roku.

Cieszą nas zadowalające dane dotyczące
ekspansji Naszej Unii do stanu Illinois. Dobre
efekty działalności naszych oddziałów w tym
stanie dowodzą, że decyzja o wejściu na
tamtejszy rynek była jak najbardziej słuszna.
Aby pozostać konku rencyjną, Nasza Unia musi
się rozwijać, natomiast ze względu na zmie -
niającą się dynamikę polskiej populacji, musimy
podążać za naszą społecz nością. W związku z
tym Chicago było wyborem oczywistym. Sukces
naszej ekspansji nie przeszedł bez echa - Michael
Fryzel, członek zarządu NCUA, stwierdził, że
nasz sukces na tym rynku jest wyraźnym
dowodem słuszności naszej wizji oraz analizy
zapotrzebowania na usługi unii kredytowej
wśród tysięcy lokalnych mieszkańców. 

W ostatnich miesiącach na moje ręce
złożone zostały dwie petycje, których autorzy
domagali się zwołania zebrania specjalnego
w celu usunięcia kilku osób z Rady
Dyrektorów P-SFUK oraz pozbawienia ich

członkostwa w Naszej Unii. Pomimo, iż
obydwie petycje podpisane były przez
wystarczającą ilość Członków Unii, ich treść
zawierała poważne uchybienia, które
spowodowały, że musiały one zostać odrzu -
cone. W związku z tym, dnia 15 marca br. w
sali wykładowej oddziału P-SFUK przy 100
McGuinness Blvd. zorganizowaliśmy zebranie
informacyjne Rady Dyrektorów z Członkami
Naszej Unii, na którym przedstawiliśmy
szczegółowo powody odrzucenia obydwu
petycji. Drodzy Państwo, zwołanie zebrania
specjalnego jest nie tylko przedsięwzięciem
kosztownym dla Unii i nas wszystkich;
powinno ono być również kro kiem osta -
tecznym, stosowanym wyłącznie w przy -
padku, gdy wszelkie inne możliwości zostały
już wyczerpane. Dlatego też nie można takiego
spotkania zwoływać w sposób nieprze -
myślany, opierając się na niepra widłowo
przygotowanych petycjach, których postulaty
spowodowałyby złamanie statutu Unii lub
zaleceń i przepisów NCUA. Decyzja taka nie
tylko nie poprawiłaby sytuacji Naszej Unii, a
wręcz spowodowałaby poważne kon sekwencje
ze strony organów nadrzędnych P-SFUK.

W chwili, gdy otrzymają Państwo niniejszy
egzemplarz naszego kwartalnika, trwać będą
właśnie wybory do Rady Dyrektorów P-SFUK.
Jest to bardzo ważny okres, gdyż właśnie przez
wybór Dyrektorów Członkowie mogą najlepiej

wpływać na dalszy kierunek rozwoju Naszej
Unii. Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania
się z kwalifikacjami osób starających się o
stanowisko w Radzie oraz do aktywnego
udziału w wyborach. Tylko w ten sposób
każdy z nas może zapewnić swój bezpośredni
udział w dalszym rozwoju Naszej Unii.

W dniu 19 maja br. odbędzie się roczne
Walne Zebranie Członków Naszej Unii, na
którym przedstawione zostaną sprawozdania za
rok fiskalny 2012 oraz ogłoszone zostaną wyniki
wyborów do Rady Dyrektorów P-SFUK. Zebranie
to po raz ostatni będę miała zaszczyt prowadzić
w roli Przewodniczącej Rady Dyrek torów. Pragnę
więc skorzystać z okazji by podziękować
wszystkim Członkom Rady Dyrek torów za
owocną współpracę i życzyć im powodzenia i
sukcesów, a przede wszystkim wytrwałości w
dbaniu o wspólne dobro, jakim jest Nasza Unia. 

Ponieważ zaś niniejsze wydanie kwartalnika
UNIA przygotowywane jest w sezonie przed -
świątecznym, dlatego też na zakończenie życzę
wszystkim Członkom, pracownikom i wolon -
tariuszom Naszej Unii zdrowych, pogodnych
i wesołych Świąt Wielkanocnych oraz trady -
cyjnego mokrego dyngusa!

Z poważaniem,

Marzena Wierzbowska
Przewodnicząca Rady Dyrektorów P-SFUK

…do�koń�cze�nie�ze�stro�ny�1

Reprezentanci P-SFUK przedstawili ofertę
programów finansowania edukacji dostępnych
poprzez Naszą Unię oraz odpowiedzieli na
pytania dotyczące kryteriów ubiegania się o
pożyczki studenckie Credit Union Student
Choice, a także o karty kredytowe P-SFUK o

korzystnym oprocentowaniu.
Sesja informacyjna „ Mini Studia 4U”,

przewidywana na półtorej godziny trwała
jednak około 3 godzin ze względu na
rekordowo wysoką frekwencję. Już po godzinie
19-tej sala zaczęła się zapełniać i tuż przed
rozpoczęciem wykładów na sali było przeszło
80 osób. Unia oferowała napoje orzeźwiające
oraz lekki poczęstunek dla uczestników sesji.

Po udanym spotkaniu na prośbę wielu
uczestników dr Kowalska obiecała przygo -
tować kolejną sesję edukacyjną dotyczącą
innych zagadnień związanych ze studio -
waniem w USA. Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa zobowiązała się do zorga -
nizowania i sponso rowania spotkania; szcze -
góły niebawem na www.NaszaUnia.com oraz
na naszej stronie w serwisie Facebook.

Mini Studia 4U...
…do�koń�cze�nie�ze�stro�ny�1

Z dumą informujemy, że pracownicy P-SFUK
dołączyli do American Cancer Society i aktyw-
nie uczestniczą w zbieraniu funduszy na
badania przeznaczone na  walkę z tą chorobą.
Zachęcamy naszych Członków do udziału w
tej inicjatywie! Wystarczy zalogować się na
stronę www.NaszaUnia.com, kliknąć na link
Pomóż nam w walce z rakiem oraz wybrać i
dołączyć do jednej z założonych przez nas dru-
żyn bądź indywidualnego uczestnika. 

Zbieranie funduszy zakończy się w czerwcu
całonocną imprezą-sztafetą pod nazwą Relay
for Life. Nasza Unia weźmie udział w imprezie
w Clark, NJ w dniach 14-15 czerwca, oraz w
Glendale, NY w dniach 22-23 czerwca br.
Zachęcamy naszych Członków do wzięcia
udziału w tych imprezach i złożenia dotacji na
ten szczytny cel.

Sztafeta Relay for Life

Mobilne laboratorium badań nowotworowych



UNIA: Proszę nam wytłumaczyć, dlacze-
go reguła Ability-to-Repay została wpro -
 wadzona i w jaki sposób wpływa ona na
proces składania wniosków kredytowych? 

W.A.: Wprowadzona w życie w 2010 r. refor-
ma Dodd-Frank nakłada na instytucje kredy-
towe obowiązek wzięcia pod uwagę dużo
większej ilości czynników podczas ewalu-
acji kredytów hipotecznych. Wymaga tego
zasada ‘możliwości spłaty’ określona przez
Biuro Ochrony Finansowej Konsumenta (Con-
sumer Financial Protection Bureau – CFPB).
Przede wszystkim oznacza ona, że od roku
2014, instytucje kredytowe nie będą mogły
udzielać kredytów dotychczas przyznawa-
nych bez weryfikacji dochodów (tzw. ‘stated
income loans’). Wnioskodawcy składający
wniosek o kredyt hipoteczny mogą nie zdawać
sobie sprawy, jakim zobowiązaniem finanso-
wym się obciążają. Mogą oni zakładać, że
pośrednicy bądź same instytucje udzielające
im kredytu hipotecznego nie będą oferować
konsumentowi kredytów, na które go nie
stać. Niestety, kredytodawcy w przeszłości
zbyt często zatwierdzali kredyty hipoteczne,
które nie mogły zostać spłacone przez kredy-
tobiorców, wobec czego wielu z nich zalega-
ło z płatnościami i ich posiadłości zostały
przejęte przez wierzycieli. Zgodnie z tą zasa-
dą, zanim instytucja kredytowa udzieli kredy-
tu hipotecznego, musi ona zweryfikować
dane finansowe klienta i upewnić się, że
będzie on zdolny spłacić zaciągnięty kredyt. 

UNIA: Czy przepis ten ma wpływ wyłącznie na
kredyty hipoteczne?

W.A.: Przepis ten odnosi się do większości
kredytów hipotecznych. Jednakże nie obej-
muje on niektórych rodzajów kredytów, np.
linii kredytu pod zastaw domu, domów waka-
cyjnych (tzw. timeshare), hipotek odwróconych
(reverse mortgage) oraz kredytów tymczaso-
wych (temporary loans). Reguła ta ustala rów-
nież kategorię kredytów, charakteryzujących się
pewnymi bardziej stabilnymi cechami. Kredy-
ty udzielone w ramach tej kategorii nazywane
są kwalifikowanymi kredytami hipo tecz nymi
(Qualified Mortgages). Uznaje się, że instytu-
cje kredytowe udzielające kredytów QM speł-
niają wymogi reguły ‘możliwości spłaty’.

UNIA: W jaki celu reguła została wprowadzona? 

W.A.: Reguła ‘możliwości spłaty’ QM pomaga
upewnić się, że klient uzyskuje taki kredyt
hipoteczny, jaki jest w stanie spłacić. Pomoże
ona również w zapewnieniu, by odpowiedzial-
ne instytucje kredytowe nie musiały konkuro-
wać na rynku z nieodpowiedzialnymi
kredytodawcami, stosującymi ryzykowne prak-
tyki kredytowe. Zgodnie z regułą ‘zdolności do
spłaty’, kredytodawca musi upewnić się, że
klient jest zdolny do spłacenia kredytu.

UNIA: Jakie dokumenty będą musieli przedło-
żyć nasi Członkowie jeżeli będą chcieli złożyć
wniosek o kredyt hipoteczny?

W.A.: Instytucja kredytowa będzie musiała
zweryfikować dane finansowe klienta w opar-
ciu o standardową dokumentację, np. formu-
larz W-2 lub odcinek wypłaty. W zasadzie
instytucja kredytowa musi wziąć pod uwagę
osiem czynników:
• Obecne dochody i aktywa klienta
• Jego obecny status zatrudnienia
• Jego historię kredytową
• Kwotę miesięcznej spłaty kredytu hipo-

tecznego
• Kwoty miesięcznych płatności innych kre-

dytów hipotecznych uzyskanych w tym
samym czasie

• Miesięczne płatności innych zobowiązań
powiązanych z kredytem hipotecznym (np.
podatków od nieruchomości)

• Inne zadłużenie klienta
• Miesięczne kwoty spłaty zadłużenia, wli-

czając kredyt hipoteczny, w stosunku do
miesięcznych dochodów (wskaźnik relacji
zobowiązań do przychodów). Kredytodaw-
ca może również sprawdzić jaka kwota
pozostaje klientowi każdego miesiąca po
zapłaceniu zobowiązań kredytowych.

Zasadniczo klient musi mieć wystarczającą
wysokość aktywów lub dochodów aby być
zdolnym do spłaty kredytu hipotecznego.
Pożyczkodawca z kolei musi upewnić się, że
klient może spłacić swój kredyt. Musi on
również zweryfikować wskaźnik relacji zobo-
wiązań do przychodów klienta lub pozostają-
cą mu każdego miesiąca kwotę na opłacenie
zakupów żywnościowych lub zapłatę rachun-
ków za usługi komunalne.

UNIA: Jak wygląda sprawa promocyjnego opro-
centowania, jakie jest nieraz oferowane na
określony okres czasu? Czy nowe przepisy mają
również wpływ na to oprocentowanie? 

W.A.: Pożyczkodawca nie może używać tymcza-
sowego promocyjnego oprocentowania do wyli-
czania, czy klient będzie zdolny spłacić cały
kredyt hipoteczny. Na przykład, jeżeli mówimy
o kredycie ze zmiennym oprocentowaniem,
pożyczkodawca musi wziąć pod uwagę najwyż-
szą możliwą stopę oprocentowania jaką klient
będize musiał zapłacić. Praktyka taka chroni
zarówno samego pożyczkodawcę, jak również
pożyczkobiorcę.

UNIA: Czy istnieją jakiekolwiek wyjątki umoż-
liwiające odstąpienie od tej reguły?

W.A.: Tak. Wyjątek stanowi możliwość prze-
finansowania istniejącego już ryzykownego
kredytu. W szczególnych przypadkach,
reguła ‘zdolności do spłaty’ może nie odno-
sić się do pożyczkodawcy, który udziela bar-
dziej stabilnego kredytu hipotecznego
posiadaczowi istniejącej ryzykownej pożycz-
ki. Przykładem ryzykownego kredytu hipo-
tecznego jest np. kredyt z opcją spłaty tylko
odsetkówek. Przykładem bardziej stabilne-
go kredytu hipotecznego jest pożyczka ze
stałym oprocentowaniem.

UNIA: Reasumując, jakie są podstawowe cechy
kwalifikowanych kredytów hipotecznych?

W.A.: Aby zostać uznaną za kwalifikowany
kredyt hipoteczny, oferowana pożyczka nie
może zawierać następujących ofert: 
• okresu spłaty wyłącznie odsetek, w czasie

którego klient płaci wyłącznie odsetki, nie
spłacając głównej kwoty zadłużenia

• „negatywnej amortyzacji”, w przypadku
której główna kwota zadłużenia wzrasta
pomimo, że pożyczkobiorca dokonuje mie -
sięcznych płatności

• „płatności balonowych”, to znaczy płatności
wyższych niż normalne płatności miesięczne,
wpłacanych na końcu okresu kredytowego.
Tym niemniej, płatności takie są w niektórych
przypadkach dozwolone

• kredytów udzielanych na ponad 30 lat. 
Reguła ta zawiera znacznie więcej informacji,
dlatego też przed złożeniem wniosku kredy-
towego zachęcam Państwa do zapoznania się
z nimi dokładniej na stronie www.Nasza
Unia.com.

UNIA: Dziękujemy za rozmowę.
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Nowa reguła, Ability-to-Repay and Qualified Mortgage Rule, wprowadzona przez Biuro Ochrony
Finansowej Konsumenta, wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2014 r. Przepis ten ma wpływ na pro-
ces składania kredytów hipotecznych i nakłada na nas oraz na Członków Naszej Unii nowe kry-
teria udzielania kredytów. Poprosiliśmy Williama Arnolda, Dyrektora ds. Kredytowych P-SFUK o

kilka słów komentarza na temat tej ustawy i co ona oznacza dla Naszej Unii w praktyce. 

NOwe zaSaDy UDzielaNia
KReDytów hiPOteCzNyCh



Choć korzystanie z bankomatów daje nam wygo -
dny i szybki dostęp do gotówki, należy pamiętać
o zachowaniu środków ostrożności w momencie
podejmowania gotówki z tych urządzeń. Poniżej
przedstawiamy wskazówki zalecane przy korzy -
staniu ze wszystkich ogólnodostępnych banko -
matów zarówno w USA, jak i za granicą.
Dokładnie sprawdź otoczenie bankomatu
• Staraj się nie korzystać z ATM w nocy. Jeśli

zrobienie takiej transakcji jest konieczne,
dokonaj jej w obecności znajomej Ci osoby;

• Nie korzystaj z pomocy osób Ci nieznanych
podczas korzystania z bankomatu;

• Zminimalizuj czas spędzony przy banko macie;
• Zaparkuj samochód jak najbliżej drzwi wej -

ściowych do bankomatu;
• Czekając w kolejce do „Drive-Thru” miej zawsze

włączony samochód, zablokowane drzwi oraz
zamknięte okna. Zachowaj większy odstęp
pomiędzy stojącym przed Tobą autem, tak abyś
w razie konieczności mógł szybko wyjechać.

Bądź ostrożny podczas dokonywania transakcji
• Przed użyciem karty, sprawdź czy na czytniku

nie zainstalowano jakiegokolwiek urządzenia
klonującego;

• Stań blisko maszyny tak, aby stojący w kolejce
inni ludzie nie widzieli co robisz; 

• Chroń swój numer PIN; podczas wprowa dzania
go, zasłoń klawiaturę ręką by nie został on zau -
ważony lub zarejestrowany przy pomocy kamery;

• Jeżeli zauważysz kogoś lub coś podejrzanego
podczas dokonywania transakcji, anuluj ją i
opuść natychmiast miejsce bankomatu;

• Po skończeniu transakcji, weź pieniądze, kartę
oraz pokwitowanie transakcji i natychmiast
odejdź od bankomatu. Przelicz wypłaconą
gotówkę w bezpiecznym miejscu.

Zachowaj ostrożność po zakończeniu transakcji
• Jeżeli zauważysz, że jesteś śledzony po

dokonaniu transakcji w bankomacie, udaj się
w zaludnione i dobrze oświetlone miejsce, po
czym zadzwoń na policję;

• Sprawdzaj paragony otrzymane przy tran sak -
cjach ATM ze swoim wyciągiem z konta, aby
wykryć ewentualne nieautoryzowane transakcje;

• Natychmiast zgłoś fakt kradzieży lub zgubienia
swojej karty.
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Jak bezpiecznie korzystać z bankomatów

Mobilne depozyty już wkrótce!

W ślad za wprowadzoną niedawno usługą  zdalne-
go deponowania czeków, udostępnioną już posia-
daczom kont biznesowych, mobilne depozyty
umożliwią naszym Członkom deponowanie cze -
ków bez konieczności udawania się do oddziału 
P-SFUK. Używając smartfonu z systemem ope ra -
cyjnym iOS lub Android, można będzie zrobić zdję-
cie przedniej i tylnej strony czeku i zdepo nować
bezpośrednio na konto czekowe w P-SFUK. Aby
móc skorzystać z tej opcji, Członkowie Unii muszą
zainstalować na swój smartfon odpowiednią apli-
kację oraz zarejestrować się do używania Bankowo-
ści Mobilnej P-SFUK. W chwili obecnej jesteśmy
w trakcie testowania funkcjonalności usługi mobil-
nych depozytów i planujemy udostępnić ją użyt-
kownikom w drugim kwartale bieżącego roku.

Oddział P-SFUK w Linden ma już 10 lat!

W sobotę, 16 lutego br., oddział Naszej Unii w
Linden obchodził swoją 10. rocznicę powstania.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Naszych Człon-
ków wiele atrakcji. Kierownik oddziału, Barba-
ra Zawłocka oferowała poczęstunek i napoje
gościom odwiedzającym tego dnia nasz oddział,
natomiast jego pracownicy rozdawali firmowe
upominki. W dniu 3 marca odbyło się losowanie
nagród; wśród osób, które wypełniły w oddzia-
le kartę zgłoszenia udziału w losowaniu pomię-

dzy 1. a 28. lutego br. rozlosowaliśmy 10 koszy
ze słodyczami i kartami upominkowymi P-SFUK.

Wnioski o kredyt hipoteczny przez Internet

Już wkrótce wniosek o kredyt hipoteczny Naszej
Unii można będzie złożyć przez Internet. Przez
ostatnich kilka miesięcy, Dział Pożyczkowy
P-SFUK pracował nad udostępnieniem naszym
Członkom możliwości składania wniosków o takie
kredyty za pomocą komputera. Obecnie platforma
ta jest testowana w oddziałach Unii i już wkrótce
będzie udostępniona wszystkim użytkownikom.

Program Stypendialny P-SFUK

15 marca br. upłynął termin składania podań o
stypendia Naszej Unii w ramach programu sty-
pendialnego P-SFUK dla studentów wyższych
uczelni. Otrzymane podania zostaną  rozpatrzo-
ne i ocenione przez Komisję Stypendialną, nato-
miast wyniki zostaną ogłoszone w maju br.
Przypominamy, że tylko kompletne podania
będą brane pod uwagę.  

Aktualne informacje o programach stypen -
dialnych Naszej Unii znaleźć można na naszej
stronie internetowej www.NaszaUnia.com.

P-SFUK wspomogła bezdomnych na Greenpoincie

W piątek, 11 stycznia br. przy 122 Java St na Bro-
oklynie, w budynku należącym do Kościoła Wnie-
bowstąpienia, odbyło się świąteczne spotkanie  z

bezdomnymi mieszkańcami tej dzielnicy. 
Dzięki pomocy wielu sponsorów, w tym Naszej

Unii, która przekazała na ten cel $500, dziesięcioro
polskich bezdomnych znalazło bezpieczne schro -
nienie w Kościele Refor mowanym przy Milton St.
na Brooklynie. P-SFUK, oprócz finansowego
wsparcia zorganizowała także zbiórkę ciepłej
odzieży dla bezdomnych. Dzięki akcji, w którą
zaangażowali się pracownicy Naszej Unii, miesz -
kańcy schroniska otrzymali ciepłe ubra nia na  zimę.

Nasza Unia wzięła udział w finale WOŚP

12 stycznia br. odbył się 21. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W tym roku, na proś-
bę WOŚP Nasza Unia umożliwiła Orkiestrze
wstawienie puszek do zbierania dotacji do
wszystkich swoich oddziałów w stanach Nowy
Jork i New Jersey. Wolontariusze kwestujący na
rzecz WOŚP na ulicach Nowego Jorku i New Jer-
sey mogli skorzystać z naszych oddziałów, aby
napić się herbaty czy kawy lub odpocząć przez
chwilę. W wielu oddziałach można było zoba-
czyć nasz personel ubrany na czerwono, z przy-
piętymi do koszul sercami-symbolem WOŚP.
Nasi pracownicy, bardzo chętnie wzięli udział w
tej akcji i wyrazili ochotę zorganizowania kolej-
nej w przyszłym roku. 

Dzięki ich inicjatywie oraz hojności wszystkich
osób odwiedzających nasze oddziały, całkowita
kwota zebrana w puszkach wystawionych w pla -
cówkach P-SFUK przekroczyła nasze oczekiwania
i wyniosła niemal $5000.

Nowości w Naszej Unii

Promocyjne oprocentowanie na
kredyt samochodowy P-SFUK

*APR = Annual Percentage Rate. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,99% APR dotyczy pożyczek na nowe i używane samochody na okres od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od dnia 20 marca do 31 maja 2013 r. Do 
uzyskania promocyjnego oprocentowania, wymagane jest zarejestrowanie automatycznej płatności pożyczki z konta czekowego w P-SFUK oraz posiadanie karty debetowej na koncie, na którym wydana została pożyczka. 
Bez automatycznej spłaty i aktywnej karty debetowej, oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Inne ograniczenia mogą 
obowiązywać. Dodatkowe informacje dotyczące tej promocji i innych ofert kredytowychw Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U lub na stronie www.NaszaUnia.com.

Kto powiedział, że prezenty dostaje się tylko zimą?
Zrób sobie prezent na wiosnę!1.99 *


