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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Tradycyjnie, na początku lata wręczamy
stypendia PSFCU dla
Członków Naszej Unii,
którzy kończą szkołę
średnią lub kontynują
studia na uniwersytetach. W tym roku nasze uroczystości
stypendialne miały miejsce już po raz 17.
Decyzją Rady Dyrektorów tegoroczny budżet
stypendialny był rekordowy i wyniósł 400
tysięcy dolarów. Skorzystało z niego 339
studentów z Nowego Jorku, New Jersey i
Illinois. Po raz pierwszy również 10 naszych
studentów mogło uczestniczyć w Polsce
w tzw. Stażu Prezydenckim zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP, Pana
Andrzeja Dudy, we współpracy z Naszą
Unią i koncernem General Electric Polska.
Relacje z uroczystości wręczenia stypendiów mogą Państwo przeczytać na kolejnych
stronach naszego biuletynu oraz w mediach
społecznościowych. Ze swojej strony pragnę
podkreślić jak bardzo dumni jesteśmy z
osiągnięć edukacyjnych naszej młodzieży
i z całą pewnością PSFCU będzie nadal
wspierać inicjatywy związane z edukacją
młodego pokolenia Członków Naszej Unii.
Okres wakacyjny to przede wszystkim
urlopy i podróże. Wielu Członków Naszej
Unii planuje odwiedziny w Polsce. W
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy towej dokładamy starań, aby nasze usługi
finansowe były na jak najwyższym poziomie
gwarantując jednocześnie dostęp do funduszy, także podczas podróży. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie korzystają z naszej

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 maja 2017 r.

Aktywa

$1,823,652,145
Udzielone kredyty

$1,003,136,118
Wartość netto

$173,812,594
Liczba Członków

91,177

bankowości internetowej lub mobilnej
zachęcam do jak najszybszego zapoznania
się z nimi. Przypominam też, że nasze karty
debetowe i kredytowe VISA® są akceptowane
na całym świecie, gdziekolwiek jest umieszczone logo VISA®. Dzięki tym kartom mogą
Państwo wygodnie i bezpiecznie dokonywać
płatności także podczas odwiedzin w Polsce
lub podczas innych wakacyjnych podróży.
Dla tych z Państwa, którzy wyjeżdżając za
granicę potrzebują gotówki polecam naszą
usługę wymiany walut. W oddziałach Naszej
Unii lub dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta mogą Państwo szybko i po konkurencyjnych cenach zamówić wymianę

dolarów na każdą inną walutę lub też
zamienić środki płatnicze innych krajów
na dolary amerykańskie.
Życząc Państwu udanego letniego wypoczynku zapraszam do korzystania z naszych
produktów i usług, gdyż bycie Członkiem
Naszej Unii to nie tylko dobra inwestycja
i wygoda, ale też wspieranie młodzieży i polonijnej społeczności.
Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor wykonawczy PSFCU

Pamiątkowe zdjęcie laureatów programu stypendialnego PSFCU podczas ceremonii na nowojorskim Greenpoincie

Stypendia PSFCU
Już po raz siedemnasty Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa (PSFCU) wręczyła stypendia dla wyróżniających się uczniów
ostatnich klas szkół średnich oraz studentów
szkół wyższych. Od początku programu w
2001 r., Nasza Unia przeznaczyła na Program
Stypendialny już ponad 4 miliony dolarów,
nagradzając prawie 3,5 tys. młodych i
zdolnych Członków Naszej Unii.
W tym roku Komitet Stypendialny
nagrodził 339 osób, a łączna suma stypendiów wyniosła 400 tys. dolarów. Wśród
stypendystów jest 222 maturzystów, którzy
we wrześniu tego roku rozpoczną naukę w
szkołach wyższych. To dla nich przeznaczo ny był program administrowany przez
CUANY – Credit Union Association of New
York (Zrzeszenie Unii Kredytowych w Stanie
Nowy Jork). Stypendiami nagrodzono także
117 studentów szkół wyższych.
Dodatkowo dziesięcioro studentów wzięło
udział na przełomie maja i czerwca w 10dniowym Stażu Prezydenckim w Polsce w
ramach programu stypendialnego zorgani-

zowanego przez Kancelarię Prezydenta RP
Andrzeja Dudy we współpracy z koncernem
General Electric. W późniejszym terminie
zostanie rozpoczęty program „Wschodząca
Gwiazda Naszej Unii” przeznaczony dla
młodych Członków PSFCU, którzy mogą
się wykazać osiągnięciami „w dziedzinie
nauki, sportu, muzyki, sztuki, przywództwa
lub szczególnym talentem, udokumentowanym na poziomie krajowym bądź
międzynarodowym”.
“Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest prawdziwym liderem Polonii, dlatego
mamy obowiązek jak i przyjemność wspie rania młodych i ambitnych Polaków, studiujących w Stanach Zjednoczonych. Nie są
to kwoty małe, bo stypendia wynoszą od jednego do pięciu tysięcy dolarów, ale każdego
roku zarówno ja, jak i moje koleżanki i koledzy
z Rady Dyrektorów z wielką radością wręczamy czeki laureatom. Uważam, że to najlepsza inwestycja w świetlaną przyszłość
Polonii w Stanach Zjednoczonych” - powie...dokończenie na stronie 2
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Stypendia...
... dokończenie ze strony 1

dział przewodniczący Komitetu Stypendialnego Rady Dyrektorów PSFCU, dyrektor
Ryszard Bąk.
Gościem honorowym uroczystości w
Nowym Jorku i New Jersey była prof. Beth
Holmgren. Profesor na Wydziale Studiów
Eurozjatyckich i Slawistyki Uniwersytetu
Duke i autorka monografii Heleny Modrzejewskiej ("Starring Madame Modjeska: On
Tour in Poland and America", Indiana University Press, October 2011) wygłosiła przemówienie do nagrodzonych stypendiami.
W tym roku uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się oddzielnie w trzech stanach,
gdzie obecna jest Nasza Unia. Uroczystość
wręczenia stypendiów dla stanu Nowy Jork
odbyła się 14 czerwca w siedzibie Naszej
Unii na Greenpoincie, a stypendyści z New
Jersey odebrali nagrody 15 czerwca w
Centrum Operacyjnym PSFCU w Fairfield,
New Jersey. Nagrodzeni ze stanu Illinois

Laureaci programu stypendialnego PSFCU podczas ceremonii w Bridgeview, IL

odebrali stypendia 17 czerwca br. w czasie
uroczystości, która odbyła się w oddziale
PSFCU w Bridgeview, Illinois.
Łącznie od początku Programu Sty pendialnego PSFCU w 2001 r., środki przeznaczone na stypendia przez Naszą Unię
przekroczyły już kwotę 4 milionów dolarów.
Przez wszystkie te lata ze stypendiów skorzystało już ponad 3,5 tysiąca maturzystów

i studentów. Dzięki temu wsparciu, młodzi
członkowie Naszej Unii mogli studiować na
tak prestiżowych uczelniach jak Harvard,
Yale, Columbia, Stanford, New York Univer sity czy Massachusetts Institute of Technology. Program Stypendialny Naszej Unii
jest tylko jednym z przykładów pomocy
polskim imigrantom w realizacji ich
„amerykańskich marzeń”.

Młodzi Członkowie PSFCU u Prezydenta RP
szawskiego). Całość zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP.
Do udziału w stypendium ze strony
Naszej Unii zostało zakwalifikowanych dziesięcioro młodych Członków PSFCU na
podstawie dobrych wyników w nauce oraz
zaangażowania w środowisku polonijnym.
Razem z nimi w programie było dziesięcioro
kolegów i koleżanek wybranych przez
koncern General Electric, którzy nie mieli
żadnych związków z Polską.
- Chciałem z całego serca podziękować
Spotkanie amerykańskich studentów z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim
partnerom akcji, Polsko-Słowiańskiej FedeSpotkaniem z prezydentem RP Andrzejem prezydent Duda. - Liczę na to, że będziecie ralnej Unii Kredytowej i firmie General
Dudą zakończyła się 10-dniowa wizyta w teraz takimi naszymi młodymi ambasadorami Electric za to, że współtworzyły ten program,
Polsce dwadzieściorga studentów ze Stanów w USA i że z przyjemnością w przyszłości to znakomite spotkanie młodzieży ze Stanów
Zjednoczonych. To laureaci pierwszej edycji - mam nadzieję nie jeden raz - do Polski je- Zjednoczonych z naszym krajem, z Polską
programu stypendialnego Polsko-Słowiań- szcze wrócicie - zapraszał prezydent Duda – powiedział prezydent Andrzej Duda.
skiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) amerykańskich gości.
W imieniu studentów głos zabrał Bartosz
organizowanego we współpracy z koncer Wizyta w Pałacu Prezydenckim była ostat- Bagniewski, Członek PSFCU z Jersey City,
nem General Electric przez Kancelarię nim elementem pobytu studentów w Polsce. New Jersey i student uniwersytetu Rutgers.
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Przez dziesięć intensywnych dni zapo - Zwrócił uwagę, że dzięki programowi,
- Cieszy mnie ogromnie, że młodzież z znawali się oni z Polską spotykając się m.in. młodzi Amerykanie którzy nie mieli wcześnajlepszych amerykańskich uniwersytetów z prezesem Narodowego Banku Polskiego niejszych relacji z Polską, „mogli poznać
mogła ten staż stypendialny odbyć. To dla Adamem Glapińskim i marszałkiem Senatu Polskę, jej kulturę i nabrać smaku polskości”.
nas niezwykle ważne, aby młodzi ludzie, któ - RP Stanisławem Karczewskim. Odwiedzili – Dla nas, którzy przyjechaliśmy do drugiej
rzy stanowią przyszłość Stanów Zjednoczo - też instytucje gospodarcze (np. warszawską ojczyzny, to intymne spotkanie. Wielu z nas
nych, naszego wielkiego partnera, poznawali giełdę, NBP) i czołowe firmy polskie (m.in. przyjeżdżało wcześniej do dziadków, do
Polskę. Chcemy budować jak najlepsze re - PZU, Orlen, GE Power czy CD Projekt). Byli rodziny, ale też jesteśmy pod wielkim
lacje ze Stanami Zjednoczonymi, żeby na na - w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Wiśle wrażeniem, jak Polska się rozwija, wszędzie
szym terenie przebywali amerykańscy oraz Kazimierzu nad Wisłą, obcując także się buduje, widzieliśmy nowe drogi i miasta,
żołnierze, zaprosiliśmy ich do Polski, są dzi - z polską kulturą m.in. oglądając spektakl w wszędzie dźwigi. Chcieliśmy podziękować
siaj obecni, bardzo się z tego cieszymy - ale warszawskim Teatrze Wielkim czy zapoz - panie prezydencie za zorganizowanie tego
chcemy, żeby bywała też amerykańska mło - nając się z twórczością Chopina oraz historią programu oraz pamięć o Polonii oraz życzyć
dzież - powiedział w trakcie spotkania (wizyta m.in. w Muzeum Powstania War - sukcesów Polsce - mówił Bagniewski.
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Jak wakacje to tylko z PSFCU
Wakacyjny sezon trwa w najlepsze. Aby
wakacje były jeszcze bardziej udane, warto
skorzystać z usług i produktów Naszej Unii
zarówno przed wyjazdem, jak i w jego
trakcie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapraszmy na stronę internetową
PSFCU: www.NaszaUnia.com.

Potrzebujesz euro czy złotówek? Przyjdź
do jednego z oddziałów PSFCU lub zadzwoń
na bezpłatną linię 1.855.PSFCU.4U
(1.855.773.2848) już dzisiaj.

Korzystaj z bezpłatnych bankomatów
W czasie letnich wyjazdów, często występuje nagła potrzeba posiadania gotówki.
Kup zawczasu obcą walutę
Jeśli posiadasz konto w Polsko-Słowiańskiej
Wyjeżdżasz do Europy? A może poje- Federalnej Unii Kredytowej, nie powinno
dziesz w podróż do Azji albo na Karaiby? być z tym najmniejszego problemu. PosiaNawet w przypadku wypadu do Meksyku dając kartę debetową, Członkowie Naszej
warto przed wyjazdem mieć w kieszeni Unii mają dostęp do ponad 40 tysięcy
gotówkę kraju, do którego się wybierasz. Pa - bezpłatnych bankomatów w sieci Star
miętaj, że na lotniskach czy w hotelach kurs Network Surcharge-free ATMs (STARsf i
jest wyjątkowo niekorzystny dla turystów. Allpoint) na terenie całych Stanów
Wymiana walut w PSFCU jest nie tylko Zjednoczonych. Jeśli wybieracie się Państwo
prosta i wygodna, ale i opłacalna: oferujemy do Polski, możecie pobierać gotówkę we
90 walut po naprawdę atrakcyjnych cenach. wszystkich bankomatach bez dodatkowej
Transakcji wymiany walut można dokonać opłaty ze strony PSFCU.
w jednym z 17 oddziałów Naszej Unii zlokalizowanych w trzech stanach: Nowy Jork,
Karta kredytowa PSFCU VISA® Elite
Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w
New Jersey i Illinois. Serwis dostępny jest
od poniedziałku do soboty w godzinach kartę kredytową PSFCU VISA®. Nowa karta
pracy. Sprzedaży waluty obcej można kredytowa Signature PSFCU VISA® Elite to
dokonać od ręki, kupna - po wcześniejszym atrakcyjny program punktów lojalnościowych wymienialnych na gotówkę.2
jej zamówieniu.1
Nie oferujemy spekulacyjnych kont Zarabiasz 1,25 punktu lojalnościowego za
internetowych tak, jak inne punkty wymiany każdego dolara wydanego w transakcji
walut. Nie musisz martwić się o wiarygod- zakupu. Dodatkowe 5 000 punktów lojalnośność waluty, którą od nas otrzymujesz. ciowych (wartość $50) jeżeli wydasz $1,500

w ciągu pierwszych trzech miesięcy.
Dodatkowo karta Signature PSFCU VISA®
Elite oferuje:
• Oprocentowanie wstępne w wysokości
0% APR przez 9 miesięcy na transakcjach
zakupu3
• Zero odpowiedzialności za nieuprawnione transakcje
• Program ubezpieczenia od wypadków
w podróży i opóźnienia bagaży, bezpłatne
ubezpieczenie przy wypożyczaniu samocho du, oraz program ubezpieczenia telefonu
komórkowego
• Brak opłat rocznych.
Zacznij korzystać z karty kredytowej
Signature PSFCU VISA® Elite i gromadzić
punkty lojalnościowe. Złóż wniosek o kartę
kredytową już dzisiaj.
1. Obowiązuje limit $10,000.00 na dzień. Waluta z transakcji kupna jest
dostępna następnego dnia, jeżeli zamówienie jest złożone do godziny 15:30
dnia poprzedniego, od poniedziałku do czwartku. Fundusze z zamówienia
kupna złożone po godzinie 15:30 oraz w soboty będą dostępne na drugi
dzień roboczy po złożeniu zamówienia. Zamówienia złożone w piątki do
godziny 15:30 będą realizowane w poniedziałki. Fundusze ze sprzedaży
waluty będą dostępne po 10 dniach roboczych od dnia transakcji. Monety
nie podlegają wymianie. Obowiązuje opłata $15.00 za każdą transakcję.
Inne ograniczenia obowiązują.
2. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i
zdolności do spłaty kredytu. Inne ograniczenia obowiazują.
3. Po 9 miesiącach, obowiązuje standardowe oprocentowanie zmienne
oparte na Prime Rate, które na dzień 23.6.2017 wynosi 12.99%.

PONAD 43 000 BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW
KARTA DEBETOWA AKCEPTOWANA NA CAŁYM ŚWIECIE
ZABEZPIECZENIA PRZED OSZUSTWAMI

…a co dla Ciebie robi Twój bank?
*Opłata transakcyjna będzie pobrana w bankomatach nienależących do PSFCU oraz sieci Allpoint® i STARsf®. Bezpłatny dostęp do gotówki może
nie być możliwy we wszystkich bankomatach należących do sieci Allpoint® i STARsf®. Inne ograniczenia mogą obwiązywać.

3
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Czerwiec w oddziałach Naszej Unii
Przełom maja i czerwca to naprawdę czas
wytężonej pracy dla pracowników 17
oddziałów Naszej Unii. Zakończenia roku
szkolnego w polskich szkołach do kształcających, sezon pikników i festiwali
w pełni, liczne imprezy w oddziałach.
Słodki Dzień Dziecka
W Naszej Unii nie zapomnieliśmy o
Dniu Dziecka. Z okazji 1 czerwca w placówkach PSFCU były zabawy, baloniki,
malowanie twarzy, występy klaunów, a
przede wszystkim bardzo dużo słodyczy
dla najmłodszych Członków Naszej Unii.
Tego dnia rozdaliśmy kilogramy pysznych
słodyczy z Polski.

Ku czci bohatera

800 biegnących i maszerujących, było co
najmniej kilkudziesięciu Polaków mieszkających w nowojorskiej metropolii.
PSFCU na piknikach
Jak co roku, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest sponsorem
festiwali i lokalnych pikników. Pracownicy
Naszej Unii przy stolikach informują o
produktach i usługach oraz rozdają gadżety.
Tego lata największym powodzeniem
cieszą się białe koszulki z polskim białym
orłem oraz logo Naszej Unii.

W niedzielę 11 czerwca br. PSFCU była
głównym sponsorem biegu ku czci sierżanta Michaela Ollisa - SSG Michael Ollis
5K Run na Staten Island, Nowy Jork. Imprezę zorganizowano dla uczczenia pamięci
amerykańskiego żołnierza, który oddał
życie w Afganistanie, ratując polskiego
oficera Karola Cierpicę w sierpniu 2013 r.
Rodzice poległego Linda i Bob Ollis prowadzą fundację imienia swego syna, która
posiada konto w PSFCU i blisko współpracuje z Naszą Unią.
Pracownice oddziału PSFCU Staten
Island pracowały na stoisku od pierwszej
do ostatniej minuty imprezy. Na blisko

WYMIANA WALUT
dostępna w najbliższym
oddziale PSFCU

Oferta tylko dla Członków PSFCU. Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Obowiązuje limit $10,000.00 na dzień. Waluta z transakcji kupna jest dostępna następnego
dnia, jeżeli zamówienie jest złożone do godziny 15:30 dnia poprzedniego, od poniedziałku do czwartku. Fundusze z zamówienia kupna złożone po godzinie 15:30 oraz w soboty będą
dostępne na drugi dzień roboczy po złożeniu zamówienia. Zamówienia złożone w piątki do godziny 15:30 będą realizowane w poniedziałki. Fundusze ze sprzedaży waluty będą
dostępne po 10 dniach roboczych od dnia transakcji. Monety nie podlegają wymianie. Obowiązuje opłata $15.00 za każdą transakcję. Inne ograniczenia obowiązują.
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