
Nowy oddział Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej na Staten Island został
oficjalnie przekazany do użytku w sobotę, 15
grudnia br. Oprócz polskich mieszkańców, licznie
zamieszkujących tę dzielnicę, na uroczystość
otwarcia przybyli m.in. przedstawiciele
lokalnych organizacji polonijnych, ksiądz
proboszcz z parafii Św. Stanisława Kostki na
Staten Island, lokalni biznesmeni, członkowie
Rady Dyrektorów Unii oraz Zarządu P-SFUK.

Nowa siedziba P-SFUK na Staten Island jest
jednym z najnowocześniejszych oddziałów Naszej
Unii. Choć zajmuje on niewielką powierzchnię,
jest on tak zaprojektowany by efektywnie

wykorzystać przestrzeń, a zarazem zapewnić
komfort naszym Członkom. Oddział wyposażony
jest w 2 stanowiska kasjerskie oraz 2 stanowiska
obsługi klienta. Aby zminimalizować koszty
operacyjne, w oddziale pracować będą w systemie
rotacyjnym pracownicy oddziałów z Bayonne
oraz Boro Park. Menadżerem oddziału jest Pani
Mariola Lech.

Podczas uroczystości głos zabrały panie
Iwona Podolak, II Wiceprzewodnicząca Rady
Dyrektorów, oraz Agnieszka Poślednik, Tym -
czasowy Dyrektor Wykonawczy oraz Dyrektor
ds. Operacyjnych Unii. Uroczystość rozpoczęto
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Szanowni Państwo,

Korzystając z okazji, że
kolejny rok działal ności
Naszej Unii do biega
końca,chciała   bym po -
dzielić się z Pań stwem
kilkoma reflek sjami. Po -
mimo sporej ilości wyz -
wań, mijający właś nie
rok przyniósł nam również dużo sukcesów. Nasza
Unia kontynuowała dynamiczny wzrost pomimo
przedłużającej się ciężkiej sytuacji rynkowej. W
ciągu tego roku osiągnęliśmy spory kamień milowy,
jakim było przekroczenie pułapu 1,5 miliarda
USD w aktywach. Wzrosła również ilość Członków
Naszej Unii, która w chwili obecnej przekroczyła
już 78 tysięcy. Spory sukces odnotowały nasze
oddziały w Illinois; w litopadzie br., czyli w mniej
niż trzy lata po otwarciu pierwszych oddziałów
na rynku chicagowskim, suma depozytów
przekroczyła już 100 milionów USD, natomiast
Członkami Naszej Unii w Illinois zostało już
niemal 8 tysięcy osób. Również w mijającym roku,
do grona naszych organizacji sponsorujących i
partnerskich dołączyła ósma już organizacja
sponsorująca, jaką jest Fundacja Kościuszkowska.
Na łamach niniejszego wydania naszego
kwartalnika przygotowaliśmy podsu mowanie
ważniejszych osiągnięć P-SFUK w roku 2012.

Na sukces Naszej Unii składa się jej rozwój.
Próbujemy dotrzeć tam, gdzie są największe
skupiska Polonii.  Biorąc pod uwagę sugestie
naszych Członków, chcemy kontynuować prężny
rozwój Naszej Unii i ułatwiać Polonii dostęp do
naszych usług i produktów finansowych. Dlatego
też podjęliśmy decyzję o otwarciu nowego oddziału
P-SFUK na Staten Island w Nowym Jorku. Oddział
ten jest mniejszy powierzchniowo od poprzednich,
został on jednakże zaprojektowany i wyposażony
w taki sposób, by zmaksymalizować komfort i
sprawność obsługi odwiedzających go Członków.

Od Rady Dyrektorów
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Huragan Sandy, który dokonał spustoszenia na
wschodnim wybrzeżu USA, dotknął wielu Człon -
ków P-SFUK oraz polonijnej społeczności, tak
licznie zamieszkującej poszkodowane tereny.
Dlatego też Nasza Unia, nie pozostając obojętną
na losy swoich Członków oraz Polonii, już od
pierwszych dni po huraganie zaczęła zbiórkę
niezbędnych rzeczy, takich jak baterie, nowa
ciepła odzież i kurtki, kołdry, mocne worki na
śmieci oraz artykuły higieniczne. 

Już w pierwszym dniu po przejściu huraganu,
w oddziale P-SFUK w Clifton udostępniliśmy
specjalne miejsce, w którym dzieci i młodzież z
pobliskich okolic mogli odrabiać swoje zadania
domowe. We wszystkich otwartych oddziałach
Unii wyznaczone zostały stanowiska, w których,
w obliczu powszechnych braków w dostawach
prądu, można było naładować baterie w telefonach
komórkowych i laptopach. Z kolei Rada Dyrek -
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Życzymy Państwu zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia
oraz finansowej pomyślności

w Nowym Roku!



odegraniem hymnów narodowych Polski i USA.
Jak wymaga tradycja, ksiądz Jacek Woźny z
parafii Św Stanisława Kostki na Staten Island
poświęcił oddział, a Rada Dyrektorów i Zarząd
P-SFUK, wraz z zaproszonymi gośćmi, dokonali
wspólnie symbo licznego przecięcia wstęgi.

W swoim krótkim przemówieniu, pani
Podolak nawiązała do zniszczeń, jakie spowo -
dował na Staten Island huragan Sandy. „Szkody
wyrządzone przez ten żywioł w tutejszej okolicy
są ogromne. Sami również musieliśmy uporać
się ze zniszczeniami, które powstały na skutek
huraganu właśnie w tym oddziale. Dlatego też

chcemy, aby nasi Członkowie wiedzieli, że
jesteśmy tu specjalnie dla nich i dla całej tutejszej
polonijnej społeczności” - powiedziała Pani
Podolak. „Próbujemy dotrzeć tam, gdzie są
największe skupiska Polonii.  Biorąc pod uwagę
sugestie naszych Członków, chcemy kontynuować
prężny rozwój Naszej Unii i ułatwiać Polonii
dostęp do naszych usług i produktów finan -
sowych. Żywię nadzieję, iż będziecie Państwo
zadowoleni z obecności Naszej Unii na Staten
Island i wspólnie będziemy dalej budować
silniejszą Polonię.”

Zarówno pani Podolak jak i Pani Poślednik
podkreślały, że to dzięki Członkom i ich lojalności,
Unia może się rozwijać i prosperować. „Kiedy w
maju tego roku Unia świętowała swoje 35-cio lecie

i kiedy w listopadzie br., pomimo recesji i
trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju, nasze
oddziały w Illinois świętowały historyczną
liczbę depozytów – 100 milionów dolarów,
oczywistym było, że decyzja o poszerzeniu sieci
oddziałów jest właściwa.”- powiedziała Pani
Poślednik. „Nowy oddział jest wynikiem ciężkiej
pracy całego personelu oraz wolontariuszy
Naszej Unii. Mam nadzieję, że lokalna Polonia
będzie nas często odwiedzać i że staniemy się
częścią polsko-amerykańskiej społeczności, tak
jak ma to miejsce w przypadku pozostałych
oddziałów. Jako polonijny lider, chcemy nie
tylko zapewniać kompleksowe usługi finansowe
naszym Członkom ale też pomagać im kulty -
wować polską tradycję i kulturę”.
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Uroczyste otwarcie oddziału miało miejsce w
sobotę, 15 grudnia br.

Otwarcie nowego oddziału zostało
opóźnione o ponad miesiąc z powodu szkód
wyrządzonych przez huragan Sandy. W efekcie
przejścia huraganu, Nasza Unia musiała uporać
się ze zniszczeniami w tym oddziale, jak
również z rozległymi brakami w dostawach
prądu, które uniemożliwiły normalną pracę
wielu innych oddziałów na terenie stanów
Nowy Jork i New Jersey. Pomimo tego, dzięki
ogromnym wysiłkom naszych pracowników
oraz wykorzystaniu naszego oddziału mobil -
nego, Członkowie Naszej Unii mieli dostęp
do swoich funduszy.

Ogrom zniszczeń, jakie spowodował huragan,
wymagał od nas, jako wiodącej polonijnej
instytucji finansowej, więcej, niż jedynie
udostępniania naszych usług. Wraz z naszą
społecznością stanowimy jedną wielką rodzinę,
i szczególnie w sytuacjach takich jak ta, naszą
powinnością jest, by wykazać wyjątkowe
zaangażowanie i odwzajemnić zaufanie, jakim
darzą nas nasi Członkowie.  Dlatego też już od
pierwszych dni po przejściu huraganu
zaangażowaliśmy się w rozmaite akcje pomocy

ofiarom żywiołu. We wszystkich oddziałach P-
SFUK na terenie stanów Nowy Jork i New Jersey
zorganizowaliśmy zbiórki odzieży i innych
niezbędnych artykułów, przeznaczonych dla osób
które w wielu przypadkach straciły cały dorobek
swojego życia. Wyasygnowaliśmy również dwa
miliony USD na specjalne kredyty dla ofiar
huraganu Sandy , przyznawane ekspresowo i na
bardzo korzystnych warunkach.

W tak wyjątkowej sytuacji, nie mogliśmy
również zapomnieć o naszych najmłodszych. W
wielu przypadkach stracili oni wszystkie swoje
przybory szkolne, natomiast wiele polonijnych
szkół ucierpiało w wyniku huraganu. Dlatego też
Rada Dyrektorów Naszej Unii zadecydowała, by
wszystkie fundusze pozostające w budżecie dotacji
na mijający rok zostały przekazane na ręce Centrali
Polskich Szkół Dokształcających. Przeznaczone
one są na zakup przyborów szkolnych i pomocy
naukowych dla ofiar huraganu.

Drodzy Państwo, cieszy nas zaangażowanie
członków w sprawy Naszej Unii i chęć współ -
pracy. Jednakże czasami zdarzają się niepo -
rozumienia, które powinny być wyjaśniane
podczas rozmów. Dlatego też, będąc Przewod -
niczącą Naszej Unii organizowałam cykliczne
zebrania informacyjne Rady Dyrektorów z

Członkami, aby umożliwić wymianę zdań.
Zebranie specjalne jest krokiem drastycznym i
niezwykle kosztownym dla Unii, czyli naszych
Członków. Powinna to być dokładnie przemyślana
decyzja. Lepiej tę energię i koszta związane z
zebraniem specjalnym spożytkować na wyższe
procenty oraz na nasze polonijne cele. Skupmy
się na współpracy, a wszyscy na tym zyskamy.
35 lat zajęło nam, aby stworzyć tak wspaniałą
instytucję jaką jest nasza Unia. Powinniśmy być
z tego dumni. W tym miejscu chciałabym
podzielić się z Państwem listem, który w ostatnich
dniach dostałam od Społecznego Komitetu
Członków P-SFUK; znajdą go Państwo na stronie
4 w dziale “Słowo członkowskie”.

Niniejsze wydanie kwartalnika UNIA oddajemy
do druku jeszcze w sezonie przedświątecznym,
dlatego też na zakończenie pragnę życzyć
wszystkim Członkom, pracow nikom i wolon -
tariuszom Naszej Unii Zdrowych i Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów
w Nowym 2013 Roku!

Z poważaniem,

Marzena Wierzbowska
Przewodnicząca Rady Dyrektorów P-SFUK
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torów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej przekazała polonijnym szkołom
specjalną dotację w wysokości ponad 10 tysięcy
dolarów na zakup materiałów szkolnych dla dzieci
z rodzin dotkniętych huraganem oraz na uzu -
pełnienie ewentualnych braków pomocy eduka -
cyjnych w szkołach szczególnie dotkniętych przez
niszczący żywioł.

P-SFUK wyasygnowała też 2 miliony dolarów
na nisko-oprocentowane Kredyty dla Osób
Dotkniętych Klęską Żywiołową, oferowane na
bardzo korzystnych warunkach. Członkowie Naszej
Unii, zamieszkali w stanach Nowy Jork, New
Jersey lub Connecticut, którzy zostali poszkodowani

w wyniku przejścia huraganu i spełniali wymagane
kryteria, mogli złożyć wniosek o taki kredyt do końca
2012 roku. Wnioski te miały absolutne pierwszeństwo
w rozpatrywaniu i podejmowaniu decyzji kredytowej
– decyzję można było poznać i otrzymać fundusze
najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu
kompletnego wniosku.

Przez naszą stronę internetową można również
udzielić dotacji pieniężnej na Amerykański Czerwony
Krzyż, który nieustannie skupia się na dotarciu do
jak największej ilości ofiar huraganu Sandy.
Organizacja ta potrzebuje jednak pomocy, aby
kontynuować swoją działalność. Można również
zgłosić się na ochotnika do pracy na rzecz
Amerykańskiego Czerwo nego Krzyża. Pracownicy
Naszej Unii wyrazili bardzo dużą chęć pomocy
poszkodowanym. Dlatego też Zarząd Naszej Unii,

chcąc dać im możliwość niesienia pomocy oraz
wynagrodzić ich postawę, przyznał dodatkowy
dzień wolny od pracy dla wszystkich tych, którzy
bedą brali czynny udział w wolontariacie.

Pomagamy ofiarom...
…do�koń�cze�nie�ze�stro�ny�1

Przedstawicielki Rady Dyrektorów P-SFUK, p. Marzena
Wierzbowska oraz p. Beata Klar-Jakubowski, wręczają 
p. Dorocie Andrace czek z dotacją dla Centrali Polskich
  Szkół Dokształcających  



Jak co roku, pierwsza październikowa niedziela
była okazją, by polskie akcenty dominowały na
słynnej nowojorskiej 5-tej Alei na Manhattanie.
Pomimo niesprzyjającej  pogody, tysięczne  tłumy
Polonii zgromadziły się na trasie pochodu,
nagradzając  brawami przedstawicieli popularnych
polonijnych organizacji.

Nasza Unia, jako diamentowy sponsor  Parady,
obchodzącej w tym roku swoje 75-lecie, zajmowała
czołowe miejsce w pochodzie. Ruchoma Platforma
Naszej Unii, gdzie wśród kolorowych dekoracji stali
przedstawiciele najmłodszego pokolenia Członków
Naszej Unii, ozdobiona była ogromną kopią
diamentu jako hołd tegorocznemu hasłu Parady

„Jubi leusz 75-lecia - 75 lat dumnego marszu
Polonii”. Liczna grupa pracow ników,
których nie zraziło pochmurne niebo z
uśmiechem maszerowała wzdłuż Man -
hattanu, znakomicie  bawiąc się przy
dźwiękach rytmicznej muzyki docho dzącej
z naszej platformy. Zgodnie z wieloletnią
tradycją, nasz kontyngent zatrzymał się
przed katedrą św. Patryka aby przekazać
symboliczny bukiet kwiatów arcybiskupowi
Timothy’emu Dolanowi i odebrać jego dusz -
pasterskie pozdrowienie. 

Po zakończeniu przemarszu, wielu pracow -
ników Unii wróciło na trasę Parady by kibicować

innym polonijnym organizacjom, które przez
następnych kilka godzin demonstrowały swoją
polskość.

Działalność społeczna

Nasza Unia udzielila w 2012r. ponad
300 stypendiów polonijnej młodzieży na
łączną kwotę 225 tysięcy dolarów.
Ponadto P-SFUK zorganizowała 3 kon-
kursy dla uczniów polonijnych szkół
dokształcających: „Unia dla Ucz -

niów”,"Astronomiczna Przygoda z Kopernikiem"
oraz „Maskotka Unii”. Byliśmy też sponsorem sesji
edukacyjnej Studia4U, finansowaliśmy wiele polo-
nijnych przedsięwzięć w ramach dotacji (ich lista
znajduje się na stronie www.NaszaUnia.com) oraz
marketingowego sponsoringu różnych uroczystości
i imprez kulturalnych. Nasi pracownicy po raz
siódmy zorganizowali zbiórkę prezentów świą-
tecznych dla dzieci w domach dziecka w Polsce (tym
razem dla dzieci z Domu Dziecka w Tucholi), P-
SFUK wzięła też udział w akcji „Podziel się książ-
ką”, w ramach której nasi pracownicy i Człon kowie
wymieniali się przeczytanymi przez siebie książka-
mi. Akcja ta rozpoczęła się w październiku i cieszy
się popularnością wśród naszych Członków.

Unia liderem Polonii

n W minionym roku, P-SFUK obchodziła swoje 35-
lecie. Pomimo recesji i zmian ekonomicznych,
Nasza Unia nadal jest stabilną i bezpieczną instytu-
cja finansową służącą amerykańskiej Polonii. Doce-
niając lojalność i rzetelność naszych Członków,  w
ramach obchodów rocznicy ufundowaliśmy bardzo
atrakcyjne nagrody. Główną wygraną był samo-
chód Ford Escape, a ponadto rozlosowaliśmy tele-
wizory, komputery, iPady, kamery wideo i zestawy
kina domowego.
n W 2012 r. zyskaliśmy nową organizację sponso-
rującą – prestiżową Fundację Kościuszkowską. Fun-
dacja powstała w 1925 r. i ma na celu pogłębianie

więzi między Polską i USA poprzez programy edu-
kacyjne oraz wymianę kulturalno-naukową. Funda-
cja corocznie przeznacza ok. 1 miliona USD na
stypendia i dotacje dla polskich i amerykańskich stu-
dentów, naukowców i artystów oraz na promocję kul-
tury polskiej w Ameryce.
n W sierpniu  br. Naszą Unię odwiedził pan Janusz
Cisek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Minister Cisek, odpowiedzialny za
sprawy konsularne oraz współpracę z Polonią na
całym świecie, mieszkał w Nowym Jorku przez kil-
kanaście lat i był Członkiem P-SFUK. Pan Cisek był
pod wrażeniem olbrzymich zmian jakie zaistniały
w naszej instytucji od czasu jego wyjazdu z USA
i pogratulował Naszej Unii sukcesów, życząc nam
dalszego rozwoju i kontynuowania misji wspierania
amerykańskiej Polonii.

n W 2012 roku podpisaliśmy umowy partnerskie
z następującymi polonijnymi organizacjami:  Zrze-
szeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce (Polish
Teachers Association), Polskim Instytutem Nauko-
wym w Ameryce (The Polish Institute of Arts and
Sciences of America) oraz Stowarzyszeniem Polsko-
Amerykańskich Agentów Podróży (Society of Polish
American Travel Agents). 

Umowy te mają na celu wzajemną pomoc i
współpracę pomiędzy polonijnymi organizacjami,
które ten kontrakt podpisują. Dzięki tej współpracy,
Nasza Unia ma możliwość dotarcia do większej

grupy Polonii i może wspólnie z organizacjami
partnerskimi pomagać polonijnemu środowisku.
n W listopadzie 2012 r. nasze oddziały w Illinois
osiągnęły kwotę 100 milionów USD w depozytach
oraz 72 miliony USD w wydanych kredytach. W tym
czasie do Naszej Unii dołączyło w tym regionie bli-
sko 8,000 Członków.
n W grudniu 2012 r. Nasza Unia otworzyła nowy,
szesnasty oddział na Staten Island. Ten nowoczesny
oddział służyć będzie sporej lokalnej społeczności
polonijnej w poniedziałki, piątki i soboty.

Produkty i usługi finansowe

Rok 2012 był rokiem wielu innowacji technologicz-
nych oraz implementacji nowych usług w Naszej
Unii. Chociaż nie sposób ich wszystkich wymienić,
należy jednak wspomnieć te kluczowe oraz najpo-
pularniejsze.  Zaliczyć do nich można:
n Bankowość Mobilną P-SFUK, która oferuje moż-
liwość zarządzania swoim kontem przy pomocy
smartfonu. Obejmuje ona wiele funkcji naszej Ban-
kowości Internetowej, wliczając Mobilną Płatność
Rachunków; już wkrót-
ce planujemy wprowa-
dzić opcję zdalnego
deponowania czeków
za pomocą telefonów
komórkowych.

Oferujemy darmo-
we aplikacje dla Black-
berry, IPhone, Android,
Windows Mobile, Palm, Java (używana głównie w
telefonach Nokia, Sony-Ericsson, Samsung). Dzię-
ki tej darmowej aplikacji, w szybki sposób można
sprawdzić saldo swojego rachunku, obejrzeć wyciąg
z rachunku, doko nać jednorazowej płatności rachun-
ków, dokonać przelewów pomiędzy kontami -
wszystko to z dowolnego miejsca na ziemi.1

1 Obowiązują opłaty za korzystanie z sieci komórkowej.

n Usługa zdalnego deponowania czeków dla kwa-
lifikujących się posiadaczy kont biznesowych -
dzięki specjalnym skanerom do czeków, polonijni
przedsiębiorcy mogą zeskanować czeki i wysłać je
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2012 - ROK W PERSPEKTYWIE

Nasza Unia na Paradzie Pułaskiego

Rok 2012 z całą pewnością był dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej rokiem udanym.

Pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji gospodarczej, Nasza Unia kontynuowała dynamiczny roz-

wój, dodając do swojej oferty nowe usługi oraz osiągając znaczące kamienie milowe.

do�koń�cze�nie�na�stro�nie�4…

Kontyngent P-SFUK maszeruje podczas tegorocznej Parady



Nasza Unia ma 35 lat. Cieszy nas, że tak pięknie
rozwija sie pomimo ogólnego kryzysu. Dobre
wieści, że przybywa członków a także wzrost
wkładów w Chicago potwierdzają, że Unia
powinna być tam, gdzie jest znaczna Polonia.
Jednak bliska przeszłość przypomina nam
Członkom, że musimy być czujni, bo ludzie,
których obdarzyliśmy zaufaniem i wybraliśmy na
stanowiska dyrektorskie, nie wszyscy dotrzymują
swych obietnic przedwyborczych.

Doskonale wiemy, że największym wrogiem
polonijnego życia jest zawiść i brak jedności. Te

cechy potrafią zniszczyć największe osiągnięcia.
Dlatego Społeczny Komitet zwracał uwagę, że
zbieranie podpisów pod petycją niezgodną ze
Statutem nie ma sensu. Nie wiemy, jakimi celami
kierują się ci, którzy chcą prowadzić do desta -
bilizacji. Zebranie Specjalne z dnia 25 marca
2012 roku pokazało, że Członkowie  Naszej Unii
zaufali Społecznemu Komitetowi i poparli jego
inicjatywy jako prawidłowe. Roczne Walne
Zebranie z 20 maja 2012 roku wyraźnie wykazało
co boli Członków. Na tym zebraniu były
przedstawione i przegłosowane poważne
wnioski. Rada Dyrek torów musi te wnioski
rownież poważnie potraktować i załatwić zgodnie

z zasadami prawa i statutu. Oczekujemy rzetel -
nego wykonywania przyjętych na siebie obo -
wiązków tak w Radzie Dyrektorów, jak również
w Komisji Nadzorczej.

Życzymy pani przewodniczącej Marzenie
Wierzbowskiej i całemu Zarządowi Naszej Unii,
aby w nowym 2013 roku ich praca miała coraz
większą akceptację Członków.

Józef Łuczaj
 Przewodniczący
Społecznego Komitetu Członków P-SFUK

Nowy Jork, grudzień 2012 r.
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do Naszej Unii elektornicznie, zamiast przyjeżdżać
do oddziału z papierową kopią. 
n Możliwość wpłaty pieniędzy bezpośrednio do
bankomatu P-SFUK bez potrzeby wypisywania
druku lub używania koperty depozytowej.  Po
przeliczeniu przez auto mat deponowanej kwoty,
natychmiast zostaje wydrukowane potwierdzenie
transakcji wraz z sumą wpła  conej gotówki oraz foto-
kopią deponowanego czeku.
n W 2012 roku Nasza Unia  kontynuowała inicja-
tywę „Bądź Eko” (Go Green), w ramach której zachę-
caliśmy naszych Członków do korzystania z
elektronicznych wyciągów z kont oraz innych usług
poprzez internet, aby zredukować ilość zużywane-
go papieru i zredukować koszty operacyjne. Jednym
z przykładów może być akcja wyboru języka, w któ-
rym nasi Członkowie życzą sobie otrzymywać doku-
menty od P-SFUK (także kwartalnik UNIA). Dzięki
Państwa zaangażowaniu w tę akcję, liczba użytkow-
ników Elektronicznych Wyciągów z Konta wzrosła
w ciągu mijającego roku aż o 80%. 
n Nowością są też stanowiska samoobsługowe w
oddziałach, dzięki którym nasi Członkowie mogą
skorzystać z komputerów, a nawet wydrukować
sobie dokumenty dotyczące ich kont, np. wyciągi z
konta. W naszych placówkach oferujemy również
darmowy dostęp do internetu (wi-fi). 
n Karta płatnicza P-SFUK VISA® TravelMoney

zapewnia wygodę i bezpieczeństwo cechujące zaku-
py dokonywane używając karty P-SFUK VISA®, w
połączeniu ze spokojem ducha, gdyż można kontro-
lować swoje wydatki do wysokości kwoty znajdują-
cej się na karcie. Karta ta działa tak jak zwykła Karta
Debetowa, ale nie jest ona bezpośrednio połączona
z Twoim kontem, natomiast na jej zakup muszą być
pobrane fundusze z Twojego konta oszczędnościo-
wego lub czekowego do kwoty $5,000 (minimalna
kwota $100). 

Jest to również doskonała alternatywa dla osób
bez historii kredytowej. Można jej używać do opła-
cania podróży, zakupów, kupowania benzyny lub
dokonywania wszelkich innych transakcji, tradycyj-
nie dokonywanych przy użyciu kart kredytowych

lub debetowych P-SFUK. Możesz również przeka-
zać kartę P-SFUK VISA® TravelMoney swojemu
dziecku, aby zapewnić mu kontrolowany dostęp do
funduszy na codzienne wydatki. Każda karta jest

ważna przez okres do dwóch lat od daty ukazanej
na karcie i w tym czasie może być doładowywana
nieograniczoną ilość razy; można to uczynić w
oddziałach P-SFUK lub z domu przez internet.
Karta ta dodatkowo oferuje świadczenia dotychczas
dostępne wyłącznie dla posiadaczy kart kredyto-
wych: ubezpieczenie nowych zakupów, usługi
podróżne i pomoc w nagłych przypadkach, zwrot
kosztów zaginionego bagażu. W przypadku zgubie-
nia lub kradzieży karty, pieniądze na  koncie
oszczędnosciowym lub czekowym pozostają bez-
pieczne, gdyż karta nie może zostać użyta do uzy-
skania do nich dostępu. 
n Faktem godnym odnotowania jest również wzrost
użytkowników Bankowości Internetowej o 18%, na -
to miast Internetowych Płatności Rachunków o 20%.
n Wiosną 2012 roku, Nasza Unia wprowadziła
nową, unowocześnioną szatę graficzną naszej stro-
ny internetowej.
n W minionym roku, P-SFUK uruchomiła również
swoje strony w serwisach społecznościowych Face-
book i YouTube. Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzania ich w celu zapoznania się z najnowszymi
informacjami o Naszej Unii.

Rok w perspektywie...
…do�koń�cze�nie�ze�stro�ny�3

Oświadczenie w sprawie spotkania informacyjnego z Członkami P-SFUK 
W sobotę, 17 listopada br. w siedzibie Polskiej
Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ odbyło się
spotkanie z Członkami Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej. Spotkanie to miało
charakter cykliczny i miało na celu przed -
stawienie osiągnieć oraz dalszych planów
rozwoju  Naszej Unii, jak również dyskusję na
bieżące tematy. Specjalnie na tę okazję została
przygotowana prezentacja multimedialna, po
której miała się odbyć otwarta dyskusja
Członków Naszej Unii z przedstawicielami Rady
Dyrektorów. Członkowie P-SFUK mogli przed
zebraniem wysyłać pytania do Rady Dyrektorów
i Zarządu P-SFUK drogą e-mailową, na które

odpowiedzi miały być udzielone podczas
zaplanowanego spotkania.

Z uwagi na dobro toczącego się postę powania
sądowego wytoczonego przez byłego Dyrektora
Wykonawczego Naszej Unii prze ciwko naszej
instytucji, spotkanie to nie mogło być nagrywane.
Niestety w trakcie trwania spotkania, jedna z
przybyłych osób zaczęła je nagrywać przy
pomocy kamery wideo. Po zaobserwowaniu tego
faktu przez przedsta wicieli Naszej Unii,
Przewodnicząca Rady Dyrek torów, pani Marzena
Wierzbowska, kilka krotnie publicznie poprosiła
o zaprzestanie nagrywania spotkania, wyjaś -
niając powody, dla których było to niedoz -

wolone. Prośba ta została zlekceważona i
nagrywanie było konty nuowane bez względu na
upomnienia.

W związku z tym, ze względu na dobro Naszej
Unii i jej Członków, decyzją obecnych przedsta -
wicieli Rady Dyrektorów P-SFUK spotkanie
zostało przerwane. Wszystkich Naszych Człon -
ków prze praszamy za zaistniałą sytuację,
jednakże decyzja ta była w tym przypadku
konieczna dla dobra naszej instytucji.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszyst -
kim przybyłym za uczestnictwo w spotkaniu i
za zaangażowanie w działalność Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Słowo członkowskie...


