
W niedzielę, 7 maja 2017 r., w Polskiej
Fundacji Kulturalnej w Clark, New Jersey
odbyło się doroczne Zebranie Sprawo -
zdawczo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kre dytowej. Podczas
zebrania Członkowie zapoznali się z
"Raportem Rocznym", zawierającym wyniki
działalności Naszej Unii w roku fiskalnym
2016 oraz zadawali pytania na tematy
dotyczące PSFCU.

W trakcie zebrania ogłoszone zostały
wyniki wyborów do Rady Dyrektorów.
Kandydaci uzyskali następujące ilości głosów
(w kolejności alfabetycznej):

Ryszard Bąk - 1 826
Halina Bielowicz - 581

Barbara Chrostowski - 565
Kacper Grabiński, CPA - 687
Małgorzata Gradzki - 2 193
Beata Klar-Jakubowski - 877
Leon Kokoszka - 674
Karol Kurzątkowski - 675
Karol Kwiatkowski - 1 409
Mec. Severyn Rębisz - 565
Danuta Siemiński - 1 317
Robert Truszkowski - 605
Marzena Wierzbowska - 964
Leszek Wojtkowski - 1 390 

W tegorocznych wyborach oddano 4 643
ważnych głosów. Na cztery dostępne miejsca
w Radzie Dyrektorów PSFCU wybrani zostali:
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Aktywa

$1,821,132,553
Udzielone kredyty

$997,079,437
Wartość netto

$172,993,095
Liczba Członków

90,559

Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU

Szanowni Państwo,

7. maja br., w sie dzi -
bie Polskiej Fun da cji
Kul turalnej w Clark,
New Jersey od było się
doro czne Ze bra nie
Sprawo zda w czo -
Wyborcze Pol sko-Sło -
wiańskiej Federalnej Unii Kredy towej.
Podczas ze brania zapre zentowano raporty
z działalnoś ci Naszej Unii w roku fiskalnym
2016. Jak wy nikało z przedstawionych
sprawozdań był to kolejny udany okres w
działalności naszej instytucji, co znalazło
też wyraz w po chlebnych opiniach wyra -
żonych przez Członków PSFCU, którzy
zabrali głos w trakcie ze brania. Sukcesy 
i pochwały są źródłem mobilizacji dla
wolontariuszy i pra cowni ków PSFCU do
jeszcze większego wysiłku w pracy na
rzecz Członków PSFCU, naszej instytucji
i całej Polonii.

W trakcie Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego ogłoszono także wyniki wy -
borów do Rady Dyrektorów. Na cztery
dostępne miejsca wybrani zostali: pan
Ryszard Bąk, pani Małgorzata Gradzki, pan
Karol Kwiatkowski i pan Leszek Wojtkowski.
Pragnę serdecznie pogratu lować nowo -
wybranym dyrektorom.  Jedno cześnie dzię -
kuję ustępującym dyrektorom, pani Marze  -
nie Wierzbowskiej i panu Michałowi Kwiat -
ko wskiemu za ich wkład, zaanga żowanie
oraz społeczną pracę na rzecz Członków
Naszej Unii przez ostatnie lata.

Zgodnie ze statutem Naszej Unii, w ciągu
siedmiu dni od daty Zebrania Spra woz -
dawczo-Wyborczego odbyły się także wybory

do Zarządu Rady Dyrektorów PSFCU. Jestem
zaszczycony faktem, że koledzy i koleżanki
powierzyli mi stano wisko Prze wodniczącego
Rady Dyrektorów. Obowiązki Pierwszej
Wiceprzewodniczącej powierzono pani
Małgorzacie Wądołowskiej, Drugiej Wice -
prze wodniczącej pani Małgorzacie Czajko -
wskiej, funkcję Skarbnika ponownie objął
pan Ryszard Bąk, a Sekretarzem Rady Dyrek -
torów zo stała pani Iwona Podolak.  

Dziękując poprzedniemu Zarządowi Rady
Dyrektorów pod przewodnictwem pani
Małgorzaty Gradzkiej, pragnę Państwa za -

pewnić, że pracując wspólnie wszyscy
Członkowie Rady Dyrektorów dołożą wszel -
kich starań, aby Nasza Unia kontynuowała
swój dynamiczny rozwój i jak najlepiej
służyła Członkom PSFCU i całej Polonii.
Zapraszam jednocześnie do korzystania z
naszych usług i rekomendowania Naszej
Unii swoim bliskim i znajomym. 

Z poważaniem,

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Członkowie Rady Dyrektorów PSFCU w trakcie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

...dokończenie na stronie 2
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Ryszard Bąk 
Małgorzata Gradzki
Karol Kwiatkowski
Leszek Wojtkowski 

Głosowanie w wyborach do Rady
Dyrektorów PSFCU trwało od 7 kwietnia
do 2 maja br. Członkowie Naszej Unii
oddali łącznie 4 643 ważnych głosów, z
czego przez internet oddano 1 041 ważnych
głosów a drogą pocztową 3 602 głosów.
Łącznie rozesłanych zostało 80 890 kart do
głosowania. Procent oddanych głosów
wyniósł 5,74% i był wyższy od odsetka
głosujących Członków PSFCU z poprzed -
niego roku, który wyniósł 4,29%.

W dniu 11 maja br. Rada Dyrektorów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kre -
dytowej wybrała następujących Dy rekto -
rów do zarządu Rady:

Krzysztof Matyszczyk - Przewodniczący 
Małgorzata Wądołowski - Pierwsza

Wiceprze wodnicząca
Małgorzata Czajkowska - Druga

Wice przewodnicząca
Ryszard Bąk - Skarbnik
Iwona Podolak - Sekretarz

Gratulujemy nowo wybranym Dyrekto -
rom i życzymy sukcesów w wypełnianiu
po wierzonych im stanowisk. 

Wybory...

WYMIANA WALUT
dostępna w najbliższym

oddziale PSFCU

... dokończenie ze strony 1

PSFCU na paradzie w Chicago
6 maja br. ulicami Chicago przeszła licząca
kilkanaście tysięcy uczestników parada z
okazji ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Jak
co roku Nasza Unia była jednym z głównych
sponsorów wydarzenia.

Chicagowska parada upamiętniająca
ustanowienie Konstytucji 3 Maja odbywa się
już od 126 lat. Hasło tegorocznej parady, na
której pojawiło się kilkanaście tysięcy osób,
brzmiało: „Tadeusz Kościuszko – bohater
Polski i Stanów Zjednoczonych”. Jak co roku,
wydarzenie było okazją do zaprezentowania
polskich wartości, tradycji, historii oraz kultury
przez dziesiątki organizacji, parafii i polskich
szkół dokształcających – łącznie ulicą
Columbus na odcinku od Balbo do Monroe
przeszło 126 grup marszowych.

W paradzie oraz imprezach towarzyszących
wzięli udział m.in. gubernator stanu Illinois,
Bruce Rauner, ambasador USA w Polsce, Paul
W. Jones, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Anna Maria Anders oraz
wicemarszałek Senatu RP, Adam Bielan.
“Jesteśmy dumni z Was i cieszymy się na
współpracę. Będziemy razem budowali
piękny, wolny kraj. Dziękuję wam, że jesteście.
Dziękuję, że jestem tak witana i serdecznie
przyjmowana. Jestem z Was dumna” –
powiedziała witana owacjami Anna Maria
Anders, córka generała Władysława Andersa.

Naszą Unię na paradzie reprezentowali
przedstawiciele Rady Dyrektorów oraz
pracownicy oddziałów ze stanu Illinois. W
paradzie jechał także oddział mobilny PSFCU.

Oferta tylko dla Członków PSFCU. Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Obowiazuje 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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Ostatnia szansa aby otrzymać potrójną premię
punktową. Używając karty kre dytowej PSFCU
Elite VISA® możesz otrzymać 3,75 punkta
CURewards® za każdego dolara wydane go
na kwalifikujące się produkty i usługi. Ale
trzeba się pospieszyć: promocja obejmuje
tran sakcje wykonane do dnia 30 czerwca br.

To proste
To najlepszy czas na niezbędne zakupy.

Chcąc podziękować Państwu za do tych -
czasową lojalność, postanowiliśmy zwięk -
szyć premię punktową przyznawaną za
transkacje kartami kredytowymi a obejmu -
jące wydatki na remont domu, podróże i
wakacyjne zakwaterowanie. Używając
karty kredytowej PSFCU Elite VISA® Signa -
ture można otrzymać za każdego wydanego
dolara 3,75 punkta CURewards®. Przy
transkacjach przy użyciu innych kwalifi -
kującymi się kart kredytowych PSFCU
VISA® otrzymacie Państwo 3 punkty CU -
Rewards® za dolara. Promocja obejmuje
transakcje dokonane do dnia 30 czerwca
br. włącznie.

Gromadzenie punktów lojalnościowych
CURewards® nigdy nie było prostsze! Nie
ma konieczności składania wniosku; wszys -
cy posiadacze kart kredytowych PSFCU
VISA® automatycznie kwalifikują się do
wzięcia udziału w promocji.

Kup co potrzebne
To doskonała okazja aby zrobić nie -

zbędne zakupy, gdyż lista produktów i
usług kwalifikujących się do promocji jest
naprawdę długa. Obejmuje m.in. zaku py
urządzeń  domowych, materiałów budow -
lanych (od elementów dachów aż po farby
i tapety), zapłatę za usługi związane z
utrzymaniem przydomowych ogródków i
basenów. W ramach promocji można płacić
kartą kredytową za wynajem pokoi
hotelowych, spa, samochodów oraz za bilety
lotnicze, kolejowe i podróże statkiem. 

Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie: www.NaszaUnia.com. Obowiązuje
limit do 5 000 punktów programu CU -
Rewards® na miesięczny okres rozliczeniowy.

Punkty lojalnościowe będą przyznawane za zakupy dotyczące remontów

domów, podróży i zakwaterowania dokonane w dniach 1 maja - 30

czerwca 2017 r. Obowiązuje limit do 5 000 punktów na miesięczny okres

rozliczeniowy. Punkty lojalnościowe za wszystkie, inne zakupy będą w

dalszym ciągu naliczane 1,25 punkta za każdego dolars zapłaconego kartą

Elite czy 1 punkt za każdego dolara zapłaconego inną kartą. PSFCU

podejmie decyzję, które zakupy kwalifikują się do promocji. Punkty będą

naliczane na koniec każdego cyklu rozliczeniowego. Punkty nie są naliczane

za wypłatę gotówki, przeniesienie zadłużenia oraz odsetki. Karty kredytowe

PSFCU Advantage, Choice i Business są wyłączone z promocji. Punktów

lojalnościowych nie można transferować na karty kredytowe nie oferujące

programu punktów lojalnościowych. 

Zyskaj trzy razy więcej Kup samochód z PSFCU
W Naszej Unii trwa promocja pożyczek
na samochody. Tylko do 5 lipca br. mają
Państwo okazję skorzystać z promo -
cyjnych kredytów na nowe samochody z
oprocentowaniem nawet poniżej 2% APR.*

Wiosna i lato to najlepszy czas na zakup
samochodu. Jeszcze tylko do 5 lipca br.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredy -
towa oferuje atrakcyjne oprocen towanie
pożyczek samochodowych, zarówno na
samochody nowe, jak i pojazdy używane. 

Proponowane promocyjne oprocen -
towanie w Naszej Unii:
- na samochody nowe, pożyczka do 36

miesięcy – 1,99% APR.
- na samochody używane, pożyczka do 36

miesięcy – 2,39% APR.
Aby uzyskać promocyjne oprocen -

towanie, należy zarejestrować automa -
tyczną spłatę pożyczki z konta czekowego
w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Bez automatycznej spłaty,
oprocentowanie jest wyższe o 0,25%.
Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na
1,99% wynosi 28,64 dolarów za każde
pożyczone tysiąc dolarów. Nie czekaj,
przyjdź do oddziału PSFCU już dzisiaj!

*APR = Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest

ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu.

Zrób niezbędne zakupy i uzyskaj premię punktową
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Siedemnaście oddziałów Polsko-Sło wiań -
skiej Federalnej Unii Kredytowej to więcej
niż tylko placówki instytucji finan sowej:
to prawdziwe centra polonijnej spo łecz -
ności. Co miesiąc w placówkach PSFCU
odbywa się średnio kilkanaście wydarzeń,
a pracownicy oddziałów są stałymi gośćmi
imprez polonijnych.

Bezpłatne badania 
34 panie skorzystały z bezpłatnego

badania mammograficznego w oddziale
PSFCU na Staten Island. Aby się przebadać
należało mieć co najmniej 40 lat, być
mieszkanką Nowego Jorku oraz nie mieć
podobnego badania w ciągu osta tniego
roku. Posiadanie ubezpieczenia zdrowot -
nego nie było konieczne. Badania przepro -
wadzono w majową sobotę w godzinach
pracy oddziału Staten Island. Akcję zorga -
nizowano we współpracy z Italian-Ameri -
can Cancer Foundation.

Małysz u górali

Prawie setka Członków Naszej Unii
przyszła 4 maja do oddziału PSFCU w
Bridgeview, Illinois na spotkanie z
Adamem Małyszem. Gwiazdę polskich
skoków narciarskich witali głównie górale,

tradycyjnie mieszkający na południowych
przedmieściach Chicago. Były góralskie
śpiewy oraz specjalny tort powitalny, a
przede wszystkim dziesiątki uściśniętych
dłoni z mistrzem polskich nart. Była rów -
nież możliwość odbycia krótkiej pogawę -
dki, zrobienia zdjęcia czy wzięcia autografu.

Szkolne wizyty
Maj w Polskich Szkołach Dokształ ca -

jących to tradycyjnie czas zakończenia
roku szkol nego. Na większości uroczystości
w stanach Nowy Jork, New Jersey i Illinois
(ale także w pojedyńczych placówkach w
Pensylwanii i Connecticut) byli obecni
przedstawiciele Polsko-Sło wiańskiej Fe -
deralnej Unii Kre dytowej. Zwykle mieli ze
sobą nagrody pieniężne dla najlepszych
uczniów oraz maturzystów, jeśli szkoła
posiada klasy maturalne.
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Co nowego w Naszej Unii
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Kredyty samochodowe PSFCU już odKredyty samochodowe PSFCU już od

WAKACYJNA PRZYGODA CZEKA!WAKACYJNA PRZYGODA CZEKA!

% APR*

1.99
% APR*

1,99
*APR = Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,99% APR dotyczy pożyczek
na nowe samochody na okres od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od 5 kwietnia do 5 lipca 2017 r. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania, wymagane jest zarejestrowanie automatycznej płatności
pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na 1,99% wynosi $28,64 za każde pożyczone $1000. Bez automatycznej spłaty z konta
czekowego w PSFCU   , oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Obowiązują również inne stopy oprocentowania. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Dodatkowe informacje dotyczące tej promocji i innych
ofert kredytowych dostępne są w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U lub na stronie www.NaszaUnia.com.
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