
Program Stypendialny Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej 2017 rozpoczęty.
Ubiegający się o stypendia absolwenci szkół
średnich mogą składać wnioski o stypendia
tylko do 30 grudnia br.

Już kolejny rok Nasza Unia bierze udział
w programie stypendialnym Zrzeszenia Unii
Kredytowych Stanu Nowy Jork (New York
Credit Union Association), oferującym sty -
pendia dla udających się na studia absolwen -
tów szkół średnich. Nagrody w wysokości
do 1 500 dolarów będzie można użyć na po -
kry cie kosztów dwu- lub czteroletnich stu -
diów w akredytowanych szkołach wyższych.

To pierwsza część Programu Stypendial -
nego 2017. Aby skorzystać z możliwości i
wziąć udział w programie stypendialnym dla
udających się na studia absolwentów szkół
średnich, należy:

1. Udać się do najbliższego oddziału
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy-
towej i poprosić o pakiet aplikacyjny lub 
pobrać go w formie elektronicznej na stro-   
nie: www.NaszaUnia.com;

2. Wypełnić wniosek o stypendium. Wraz
z nim uczeń musi złożyć oficjalny transkrypt
wraz ze średnią ocen w klasach od 9 do 11,
transkrypt wyników testu SAT/PSAT/ACT
(uzyskany za pośrednictwem szkolnego biu -
ra pedagogicznego), wydrukowaną kopię e -
se     ju razem z podpisem rodzica lub opiekuna;

3. Złożyć kompletny pakiet w najbliższym
oddziale PSFCU nie później niż 30 grudnia
2016 r. 

Złożenie wniosku jest bezpłatne, ale ubie -
gający się o stypendium musi:

•   być Członkiem Naszej Unii;
•   być uczniem ostatniej klasy szkoły 

średniej w czasie składania aplikacji;
•  jesienią 2017 r. po raz pierwszy roz -

poczynać dwu- lub czteroletnie studia
w a kre dytowanych szkołach wyższych. 

Ocena wszystkich złożonych wniosków
nastąpi wczesną wiosną a nazwiska osób,
które otrzymały stypendium będą ogłoszone
w maju. W celu uzyskania dodatkowych
in   formacji o Programie Stypendialnym,
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Aktywa

$1,779,878,004
Udzielone kredyty

$976,519,217
Wartość netto

$166,842,481
Liczba Członków

88,855

Program Stypendialny już trwa!

Szanowni Państwo,

Okres Bożego Naro -
dze nia jest czasem
sprzy jającym spotka -
niom w gronie rodzi -
ny, bliskich i przyja-
 ciół.  Jest też okresem,
kiedy częściej niż
zaw sze myślimy o innych ludziach,
zwłaszcza tych, którzy potrzebują pomocy.

Już po raz trzeci, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa wspólnie z
Fundacją Uśmiechu Dziecka organizują
akcję „Świąteczny Uśmiech Dziecka”,
podczas której zbieramy pieniądze na
dziecięce hospicja w Polsce, a także na
pomoc dla dzieci w Stanach Zjednoczonych
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W tym roku wybraliśmy następujące
hospicja: Hospicjum Alma Spei w Krako -
wie, wskazane przez Pierwszą Damę RP,
panią Agatę Kornahauser-Dudę, Fundację
„Pomóż Im” Onkologia i Hospicjum w
Białymstoku oraz Fundację Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

W poprzednich latach nasza akcja
cieszyła się olbrzymim powodzeniem.  Jak
dotychczas zebraliśmy i przekazaliśmy na
wspomiane cele kwotę ponad 263 tysięcy
dolarów.  Jestem przekonany, że podobnym,
o ile nie większym sukcesem zakończy się
nasza inicjatywa w tym roku.  Zachęcam
Państwa do uczestnictwa w naszej akcji i
dokonywania wpłat na wybrane konta w
oddziałach Naszej Unii. Każda, nawet naj -
mniejsza kwota przekazana przez Państwa,
będzie w całości przeznaczona potrzebu -
jącym i chorym dzieciom. Rezultaty zbiórki

Pamiątkowe zdjęcie podczas ceremonii rozdania stypendiów PSFCU 2016 w stanie Illinois 

mogą Państwo na bieżąco śledzić na naszej
stronie internetowej www.NaszaUnia.com.
Ze swojej strony z góry dziękuję za Państwa
hojność i zaangażowanie.

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia,
w imieniu Rady Dyrektorów, Komisji
Nadzorczej i pracowników Naszej Unii
pragnę życzyć Państwu zdrowych i

radosnych Świąt Narodzenia Pana oraz
realizacji wszelkich planów i marzeń w
Nowym 2017 Roku.  

Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor wykonawczy PSFCU

... dokończenie na stronie 2

Życzymy Państwu
zdrowych i radosnych

Świąt
Bożego Narodzenia
oraz finansowej pomyślności

w Nowym Roku!

Wesołych Świąt
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prosimy skontaktować się z panią Kingą
Gutowski pod numerem 973-808-3240
wew. 6247 lub wysłać e-mail na adres

scholarships@psfcu.net.
To już siedemnasta edycja Programu

Sty pendialnego PSFCU. Od 2001 r. Nasza
Unia na gro dziła stypendiami 3,1 tys.
młodych i zdol  nych Członków PSFCU na
łączną kwotę po  nad 3,6 mln dolarów. W

tym roku nad pra widłowym przebiegiem
programu czu  wa Ko misja Stypendialna
Rady Dyre ktorów PSFCU w składzie:
Ryszard Bąk – przewod niczący Ko misji oraz
Bożena Kaj ewska-Pie larz, Paweł Ma ciąg,
Iwona Podolak oraz Marze  na Wierzbowska. 

Program Stypendialny...
... dokończenie ze strony 1

Członkowie Komisji Stypendialnej PSFCU : od lewej Ryszard Bąk (przewodniczący Komisji), Bożena Kajewska-Pielarz, Paweł Maciąg, Iwona Podolak oraz Marzena Wierzbowska.

Już po raz trzeci Polsko-Słowiańska Fede -
ralna Unia Kredytowa wraz z nowojorską
Fundacją Uśmiechu Dziecka zaprasza Pań -
stwa do wzięcia udziału we wspólnej świą -
tecznej akcji charytatywnej. Celem akcji
„Świą teczny Uśmiech Dziecka” jest zbiórka
funduszy na pomoc potrzebującym dzieciom
w USA oraz dla trzech wybranych hospicjów
dla dzieci w Polsce.

Fundacja Uśmiechu Dziecka otworzyła w
Naszej Unii cztery oddzielne konta, na które
można kierować wpłaty. Okres Bożego
Narodzenia jest najlepszym czasem na
pomoc dla potrzebujących i chorych dzieci
i będziemy wdzięczni za każdą ofiarowaną
kwotę. Jesteśmy przekonani, że dzięki Pań -
stwa hojności wywołamy świąteczny uś -
miech na wielu dziecięcych twarzach. 

W tym roku mogą Państwo wpłacić środki
na następujące organizacje:

Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
(nr konta w PSFCU: 1305912) – instytucja
zarządzana przez Fundację „Pomóż Im”,
która powstała w lipcu 2007 r. na bazie Sto -
warzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobami
Rozrostowymi działającego od 1991 r. Pro -
wadzi Domowe Hospicjum dla Dzieci, które
ma pod opieką także nieuleczalnie chore
dzieci z terenu całego województwa pod -
laskiego. Opieka hospicyjna i  onkologiczna
jest dla rodzin pacjentów bezpłatna. Hos -
picjum brało już udział w pierwszej edycji
naszej akcji charytatywnej.

Hospicjum dla Dzieci w Krakowie (nr
konta w PSFCU: 1305915) - Krakowskie
Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” od 2008
r. zapewnia wszechstronną, specjalistyczną,
domową pomoc medyczną nieuleczalnie
cho rym dzieciom z woj. małopolskiego.
Otrzymują one bezpłatną pomoc wykwa -
lifikowanych lekarzy, pielęgniarek oraz
fizjoterapeutów. Hospicjum oferuje również
usługi psychologa pomagającego rodzinom
małych pacjentów oraz prowadzącego grupę
wsparcia dla rodzin, które doświadczyły stra -
ty dziecka. Hospicjum rekomendowane przez
Prezydentową RP Agatę Kornhauser-Dudę.

Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie (nr
konta w PSFCU: 1305906) - Pierwsze hos -
picjum stacjonarne tylko dla dzieci. Mieści
się w nowoczesnym budynku, przystoso -
wanym do potrzeb chorych dzieci. Pacjenci
w wieku od urodzenia do 18 lat są otoczeni
całodobową opieką pielęgniarek i lekarzy.
Hospicjum zarówno stacjonarne, jak i domo -
we opiekuje się dziećmi powyżej 18 roku ży -
cia, których choroba rozpoczęła się w wieku
dziecięcym. Hospicjum brało już udział w
pierwszej edycji naszej akcji charytatywnej.

Fundacja Uśmiechu Dziecka (Children’s
Smile Foundation - nr konta w PSFCU:
1305894) – nowojorska fundacja jest od po -
czą tku współorganizatorem akcji „Świąte -
czny Uśmiech Dziecka”. Zgromadzone śro -
dki zostaną przeznaczone na pomoc po lo -
nijnym dzieciom w potrzebie.

Ponad ćwierć miliona dolarów
W dwóch poprzednich edycjach akcji

„Świąteczny Uśmiech Dziecka” Członkowie
Naszej Unii zebrali łącznie 263 310 dolarów
i 37 centów. W całości trafiły one do obdaro -
wanych instytucji, gdyż PSFCU nie pobrało
żadnych kosztów zbiórki ani transferu
funduszy. Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie
otrzyma ło 54,8 tys. dolarów, dzięki którym
dokończo no rozbudowę oraz wyposażono
sale dla dzie  ci. Hospi cjum stacjonarne po -

więk szyło się o dodat kowe 25 łóżek.  „W
naszym hospicjum sta cjo    narnym komplek -
sową opiekę mogą otrzy mać dzieci skie -
rowane z dowolnego miejsca w Polsce.
Cieszymy się, ze możemy teraz po ma gać
większej liczbie potrzebujących ro dzin i
jednocześnie dziękujemy, że w o sią gnie ciu
tego celu pomogła nam Państwa pomocna
dłoń” napisała w liście do PSFCU Edyta
Dedek z rzeszowskiego hospicjum.

Fundacja „Pomóż Im” z Białegostoku
otrzymała dzięki hojności Członków Naszej
Unii prawie 47 tys. dolarów, które zostały
przeznaczone na zakup nowoczesnego apa -
ratu USG, z którego na codzień korzystają
podopieczni hospicjum. „W 2014 r. Fun -
dacja ‘Pomóż Im’ otrzymała niezwykły świą -
teczny prezent od przyjaciół zza Atlan tyku.
Była to dla nas ogromna niespodzianka i nie
mniejsza radość. To był czas, kiedy fun -
dacja finalizowała prace nad budową włas -
nego centrum medycznego, w którym bez -
płatną opiekę medyczną znaleźli nasi hos -
picyjni podopieczni” napisała Anna Klimo -
wicz z białostockiego hospicjum. 

Reszta z zebranego przez Członków Naszej
Unii w czasie dwóch dotychczasowych edy -
cji akcji ponad ćwierć miliona dolarów tra -
fiła na konto Fundacji Uśmiechu Dziecka,
do hospicjum dla dzieci „Gajusz” w Łodzi,
hos picjum im. błogosławionego ks. Michała
Sopoćki w Wilnie oraz Krakowskiego Hospi -
cjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera. 
Children’s Smile Foundation nie jest stowarzyszona z PSFCU

Świąteczny Uśmiech Dziecka po raz trzeci

NASZA_UNIA_newsletter_Dec_2016_PL_FINAL_newsletter  12/1/2016  6:42 PM  Page 2



3

Nasza Unia | Grudzień 2016 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.Na szaU nia.com

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. Czas
odpoczynku i beztroski, ale i pla  nów na No -
wy Rok. Dlaczego nie rozpo cząć 20 17 roku
z kartą kredytową Naszej Unii w kie sz e ni? 

Karta kredytowa PSFCU VISA® to wygoda,
bezpieczeństwo i dodatkowe korzyści. To
tak że niskie oprocentowanie wstępne przez
pierwsze dziewięć miesięcy. Członkowie Na -
szej Unii mogą wybrać jedną z linii kart
oferowanych przez PSFCU.2

Karta Elite: VISA® Signature - oprocentowanie
standardowe już od 12,24% APR:
• Oprocentowanie wstępne w wysokości 0%

APR przez 9 miesięcy na transakcjach zaku -
pu1

• Program punktów lojalnościowych wymie -
nialnych na gotówkę, produkty lub usługi
turystyczne

• Zero odpowiedzialności za nieupra wnione
transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków w
podróży i opóźnienia bagaży, bezpłatne u -
bez pieczenie przy wypożyczaniu samocho -
du, ubezpieczenie telefonu komórkowego

• Brak opłat rocznych. 
Karta Premier – program lojalnościowy oraz
oprocentowa nie standardowe już od 10,24%
APR:
• Oprocentowanie wstępne w wysokości

1,99% APR przez 9 miesięcy na transa -
kcjach zakupu1 

• Program punktów lojalnościowych wy -
mie nial   nych na produkty lub usługi
turys tyczne

• Zero odpowiedzialności za nieuprawnio -
ne transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków w po -
dróży i opóźnienia bagaży, bezpłatne u bez -
pie czenie przy wypożyczaniu samo chodu,
ubezpieczenie telefonu komórkowego

• Brak opłat rocznych.
Karta: Advantage - niskie oprocento wanie
już od 8,24% APR:
• Oprocentowanie wstępne w wysokości

1,99% APR przez 6 miesięcy na transa -
kcjach zakupu1 

• Zero odpowiedzialności za nieupra wnione
transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków w
po  dróży i opóźnienia bagaży, bezpłatne
ubez pieczenie przy wypożyczaniu samo -
chodu, program ubezpieczenia telefonu
komórkowego

• Brak opłat rocznych.
Liberty: karta kredytowa dla studentów o
oprocentowaniu już od 11,24% APR:
• Oprocentowanie wstępne w wysokości

1,99% APR przez 6 miesięcy na tran sak -
cjach zakupu1 

• Brak opłat rocznych
• Program punktów lojalnościowych wymie             -

nial        nych na produkty lub usługi turys -
tycz  ne

• Zero odpowiedzialności za nieupra wnione

transakcje
• Program ubezpieczenia od wypadków w

pod róży i opóźnienia bagaży, bezpłatne
ubezpieczenie przy wypożyczaniu samo -
chodu, program ubezpieczenia telefonu
komórkowego

Choice: karta zabezpieczona depozytem o
oprocentowaniu już od 15,24% APR:
• Brak opłat rocznych
• Zero odpowiedzialności za nieupra wnione

transakcje
• Bezpłatne ubezpieczenie przy wypoży -

czaniu samochodu oraz program ubez -
pieczenia telefonu komórkowego
Karty PSFCU VISA® to świetne oprocen -

towanie wstępne, doskonałe świadczenia
i a tra kcyjne nagrody. Wybierz kartę, która
najbar dziej Ci odpowiada i złóż podanie
już dzisiaj.3

1. Po 9 miesiącach obowiązywać będzie oprocen towanie standardowe

2. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej oraz

zdolności spłaty kredytu. Oprocentowanie jest uzależnione od historii

kredytowej i innych wskaźników. 

3. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Nowy Rok z kartą kredytową PSFCU VISA!

WYPRZEDAŻWYPRZEDAŻ

*APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 1 listopada do 5 stycznia 2017 r. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty
kredytu. Uzyskane oprocentowanie zależne będzie od historii kredytowej oraz innych czynników. Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,89% dotyczy
pożyczek na nowe i używane samochody na okres od 1 do 3 lat. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania wymagane jest zarejestrowanie automatycznej płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na
którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na 1,89% APR wynosi $28,64 za każde
pożyczone $1000. Dostępne również inne stopy oprocentowania i terminy spłat.  Limit kredytu wynosi $100,000 dla samochodów nowych i $60,000 dla używanych. Produkty i oprocentowanie mogą się zmienić
bez uprzedzenia. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) lub z najbliższym odziałem PSFCU.

Kredytów samochodowych

już od

1.89
%

APR*

na samochody
nowe

i używane
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Każdego miesiąca pracownicy oddziałów
Naszej Unii biorą udział co najmniej w
kilkudziesięciu wydarzeniach, które odbywają
się w lokalnych społecznościach w stanach
Nowy Jork, New Jersey i Illinois. PSFCU an -
gażuje się także w liczne akcje charytatywne.

Biało-czerwona w Hackensack, NJ
W poniedziałek 21 listopada, zarządzający

powiatem Bergen, New Jersey James J. Tedesco
III wraz z miejscowymi radnymi zorgani -
zowali uroczystości z okazji Święta Niepod -
ległości Polski połączone z uroczystym
wcią gnięciem biało-czerwonej flagi przed
budynkiem władz powiatu. To kolejna, co -
roczna uroczystość tego typu w Hacken sack,
New Jersey. Polsko-Słowiańska Fede ralna
Unia Kredytowa była jednym ze spon sorów
a na uroczystości była obecna kierowniczka
oddziałów Garfield i Wallington Rita Kotyński. 

PSFCU na konkursie historycznym
W niedzielę 20 listopada na terenie Polskiej

Szkoły im. Mikolaja Kopernika w Niles, Illinois
odbył się miedzyszkolny konkurs historyczny
1050-lecie Chrztu Polski. W konkursie uczes -
tniczyły drużyny z 15 polskich szkół aglo -

meracji chicagowskiej. Drużyna reprezentująca
szkołę podczas finałów składala się z trzech
osób, uczniów klas licealnych.

Lauretami konkursu zostali: 
 Pierwsze miejsce - drużyna Polskiej Szkoły

im. Mikolaja Kopernika, 
Drugie miejsce zajęli uczniowie Polskiej

Szkoly im. św. Faustyny
Trzecie miejsce - uczniowie Polskiej Szkoły

im. Tadeusza Kościuszki.
Kierowniczka oddziału PSFCU Bri dge -

view Jo lanta Wiśnicki wręczyła zwy cięskim
dru żynom konkursu certyfikaty pieniężne
ufun    do  wane przez Nasza Unię. Gratulu -
jemy zwycięzcom!

Nasza Unia pierwszoklasistom
W październiku i listopadzie Nasza Unia

wsparła wiele uroczystości pasowań na

pier wszoklasistę, które odbyły się w tych
miesiącach w polskich szkołach do kształ -
cających. Na pasowaniu pier wszaków z
polskiej szkoły im. św. Faustyny w Ozone
Park, Nowy Jork obecna była kierowniczka
od działu PSFCU Greenpoint Krystyna Figiel,

któ ra rozdała drobne upominki bohaterom
tego wydarzenia.

Zostań Świętym Mikołajem
Jak co roku, wolontariusze i pracownicy

Na  szej Unii uczestniczyli w świątecznej
ak cji charytatywnej "Zostań Świętym Miko -
łajem", polegającej na wysyłaniu prezentów
dla potrzebujących dzieci w Polsce. Każdy
z uczestników z własnych środków kom -
pletował paczkę z ubraniami dla wybra nego
dziecka. W środę 16 listopada praco wnice
działu kadr spakowały kilkadziesiąt pa -
 czek, które trafią w tym roku do sierociń -
ców w Warszawie.

Akcja ruszyła w 2006 r. i od tej pory wo -
lon tariusze i pracownicy PSFCU u fundowali
świąteczne paczki dla 553 dzieci z domów
dziecka w Chociwlu, Cieszynie i Dębi cy,
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Pracownice Działu Kadr Naszej Unii pakują prezenty dla dzieci z domów dziecka w Warszawie 

Z życia Naszej Unii 

James J. Tedesco III z radnymi oraz Ritą Kotyński, kierowniczką oddziałów PSFCU w Garfield and Wallington

Czterdzieści lat minęło...
W tym roku mija czterdzieści lat od pow -
stania Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kre dy towej. To dobra okazja, aby przypo -
mnieć sobie jak rozwijała się Nasza Unia,
założona we wrze śniu 1976 r.

Kiedy Nasza Unia rozpoczęła działalność
w Illinois?

Po ponad trzydziestu latach działalności
w me tropolii nowojorskiej stało się jasne,
że aby się dalej rozwijać, Polsko-Sło -
wiańska Federalna Unia Kredytowa musi
rozszerzyć działalność na inne rynki w
Stanach Zje dno czonych. Naturalnym
wyborem było Chica go i okolice, gdzie
znajduje się drugie – po Nowym Jorku –
wielkie skupisko polonijnej społeczności.
W 2009 r. Rada Dyrektorów PSFCU podjęła
decyzję o ekspansji na terenie stanu Illinois.

W dniu 30 stycznia 2010 r. Nasza Unia
otwo  rzyła dwa pierwsze oddziały w oko -
licach Chicago: w Norridge i Mt. Prospect.
W 2011 r. swoje podwoje otworzyła placó -
wka w Bridgeview, na południu metropolii
chicagowskiej. Czwarty oddział – w
Schaum  burgu – został otwarty w 2015 r.

Po ponad sześciu latach działalności
można stwierdzić, że decyzja o ekspansji
na stan Illinois była słuszna. Według
danych na koniec października 2016 r., z
usług czte rech oddziałów w metropolii
chicagowskiej korzysta 16 244 Członków
Naszej Unii, któ rzy mają na kontach 154,4
mln dolarów w depozytach i wzięli
pożyczki w wysokości 176,8 mln dolarów.

Golance Dolnej, Jaworze, Ką tach Wrocła -
wskich, Krasnym, Stalowej Woli, Tucholi,
Wałbrzychu, Bielsku Podlaskim, Zambrowie
i Łomży.
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