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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Rok 2019 rozpoczęliśmy
w Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej
bardzo mocnym akcentem.
19 stycznia uroczyście
otworzyliśmy pierwszy w
stanie Pensylwania, a dziewiętnasty ogółem oddział w miejscowości
Stroudsburg. Wprawdzie pożyczki hipoteczne oferujemy w tym stanie od 2008 r., a nasz
bankomat służy pielgrzymom w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej (Amerykańska Częstochowa) w Doylestown już
przez dwanaście lat, to od stycznia tego
roku mieszkańcy stanu Pensylwania mogą
korzystać z pełnofunkcyjnego oddziału.
Decyzja o otwarciu właśnie tam oddziału
PSFCU jest odpowiedzią na zmiany
migracyjne zachodzące wśród Polonii: coraz
więcej mieszkańców Nowego Jorku i stanu
New Jersey przeprowadza się w okolice
Poconos. Obecnie, według naszych raportów, w rejonie nowego oddziału zamieszkuje
ponad dwa tysiące Członków Naszej Unii.
Jak można zauważyć, perspektywy rozwoju
są bardzo obiecujące. Już teraz zapraszam
do korzystania z naszego oddziału i dziękuję
za bardzo życzliwe przyjęcie Naszej Unii z
jakim spotkaliśmy się od początku naszej
działalności w Stroudsburgu.
Wraz z końcem grudnia 2018 r. zakończyliśmy piątą edycję akcji charytatywnej
„Świąteczny Uśmiech Dziecka”. W imieniu
Rady Dyrektorów i Komisji Nadzorczej,
pragnę podziękować pracownikom oraz
Członkom Naszej Unii za zaangażowanie i
przekazane fundusze na hospicja dziecięce

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 grudnia 2018 r.

Aktywa

$1,956,241,161
Udzielone kredyty

$1,110,898,817
Wartość netto

$195,791,505
Liczba Członków

97,065

w Polsce. Jest to wspaniała inicjatywa,
kontynuowana od 5 lat, pokazująca
jednocześnie jak bardzo Polonia jest wrażliwa
na potrzeby chorych i cierpiących dzieci.
Tradycyjnie w styczniu rozpoczęliśmy
przyjmowanie wniosków o stypendia Naszej
Unii od studentów szkół wyższych. Jest to
nasz sztandarowy program pomocy finansowej adresowany do młodzieży polonijnej
od 2001 r. Szczegóły związane z procesem
kwalifikacyjnym znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej.
Jestem przekonany, że rok 2019 będzie
kolejnym udanym rokiem działalności

Naszej Unii, w którym planujemy przekroczyć dwie symboliczne liczby: 2 miliardy
dolarów zgromadzonych w aktywach i 100
000 Członków PSFCU korzystających z
naszych usług. Dziękuję Państwu - obecnym
Członkom - za bycie z nami i proszę o
rekomendowanie naszej instytucji swoim
znajomym, przyjaciołom i bliskim.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Pierwszy oddział PSFCU w Pensylwanii otwarty

Uroczyste przecięcie wstęgi w oddziale w Stroudsburg, PA

W sobotę, 19 stycznia, w Stroudsburgu w
stanie Pensylwania, został uroczyście
otwarty najnowszy, 19. oddział PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
To pierwsza placówka na terenie stanu
Pensylwania, gdzie od dziesięciu lat PSFCU
udziela już kredytów hipotecznych.
Ponad 150 gości zebrało się w oddziale,
który mieści się przy 334 North 9th Street
w Stroudsburgu, PA. Wśród nich były dzieci
i rodzice z Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II
w East Stroudsburg, którzy przybyli na
uroczystość prosto po zajęciach szkolnych.
Krótko po godzinie 14 wszystkich gości

przywitał Dyrektor Wykonawczy PSFCU,
Bogdan Chmielewski. - Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Otwieramy 19. oddział Naszej Unii a pierwszy w stanie
Pensylwania i mam nadzieję, że nie ostatni.
Podstawą działalności Naszej Unii i jej
sukcesów jest zaufanie, jakim obdarzają nas
nasi Członkowie. Mam nadzieję, że ten nowy
oddział w Stroudsburgu również zdobędzie
Państwa zaufanie i będzie dobrze Wam służył
– podkreślił Bogdan Chmielewski.
– Przewodnim motywem naszej działalności jest angażowanie się w życie Polonii
i wspieranie działalności polonijnych
...dokończenie na stronie 2
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Pierwszy oddział PSFCU w Pensylwanii otwarty
... dokończenie ze strony 1

organizacji. Życzę Państwu wszystkiego
najlepszego, abyśmy pomagali sobie
nawzajem – dodał Krzysztof Matyszczyk,
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU.
Następnie wraz z dyrektorem Chmielewskim, wręczyli czek na sumę 10 tysięcy
dolarów Hannie Czumie, pani Dyrektor
Polskiej Szkoły w East Stroudsburg. To
wyraz troski Naszej Unii o powodzenie
lokalnej społeczności polonijnej.
– Witamy Unię wśród nas! W imieniu
nauczycieli, uczniów i rodziców bardzo
serdecznie dziękuję kierownictwu PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej za
ogromne finansowe wsparcie naszej szkoły.
Istniejemy od 2006 r. i cieszymy się, że
Nasza Unia w końcu do nas, do Stroudsburga dotarła – powiedziała Hanna Czuma.
Na uroczystości był obecny senator stanu
Pensylwania z okręgu 40., Mario Scavello.
– Wiem, że Polacy bardzo ciężko i dobrze
pracują, czego efekty widzimy dzisiaj. To
dla mnie ogromna przyjemność być dzisiaj
tutaj z wami. Dziękuję kierownictwu
PSFCU, że dokonało dużej inwestycji w
Stroudsburgu. Życzę wam sukcesów i
dobrej służby dla lokalnej społeczności –
podkreślił senator Scavello, wręczając
władzom Naszej Unii specjalną,
okolicznościową plakietkę.“Dziękujemy za
inwestycję w naszą lokalną społeczność
oraz za wspomaganie gospodarki regionu“
czytamy na plakietce, którą podpisał sen.
Scavello oraz miejscowa członkini stanowej
Izby Reprezentantów, Rosemary Brown.

Dzieci z polskiej szkoły w East Stroudsburg podczas otwarcia oddziału

Nowootwarty oddział pobłogosławił
ksiądz Marek Chachłowski, proboszcz
parafii St. Thomasa More‘a w Fairfield, NJ.
Ten sam, który czternaście lat temu
błogosławił nowootwarte Centrum
Operacyjne PSFCU w Fairfield. – Życzę
wam, aby aniołowie strzegli tego miejsca.
Proszę o to Pana Boga, aby to miejsce, ten
oddział Unii, był miejscem solidarności,
jednoczenia się wszystkich Polaków –
powiedział ksiądz Marek.
Atrakcją był występ młodych górali,
mieszkających w okolicach Stroudsburga,
uczniów polskiej szkoły a prowadzonych
przez góralkę z Pocono Angelicę Bienias.
Podsumowaniem uroczystości było
tradycyjne przecięcie biało-czerwonej

wstęgi przez władze Naszej Unii i
kierowniczkę
oddziału,
Jolantę
Kwiatkowską. – Dziękuję kierownictwu
Unii za zaufanie i powierzenie mi
prowadzenia tego oddziału. Jak na razie
wszystko idzie nam dobrze. Budujące, że
już przyjeżdżają do nas Członkowie PSFCU
z daleka i dziekują za to, że tu jesteśmy. A
ja dziękuję moim współpracownikom za
oddanie i pracę: Ewie Milko, Magdzie
Karpowicz, Annie Rygule i Christianowi
Sochackiemu. Zapewniam, że będziemy
się starali jak najlepiej dla Państwa
pracować – powiedziała do zebranych
Jolanta Kwiatkowska. Na koniec wszyscy
zebrani mogli spróbować specjalnego tortu,
który na przygotowano na tę okoliczność.

Ponad 110 tys. dolarów dla chorych dzieci
Piąta edycja dorocznej akcji charytatywnej
PSFCU Świąteczny Uśmiech Dziecka została
zakończona. W zorganizowanej przez PolskoSłowiańską Federalną Unię Kredytową oraz
nowojorską Fundację Uśmiechu Dziecka
zbiórce, Członkowie Naszej Unii zebrali
łącznie 110 578 dolarów na potrzebujące
dzieci.
Podczas akcji Członkowie Naszej Unii
zbierali fundusze na trzy hospicja dziecięce
w Polsce a wszystkie wpłacone pieniądze
trafiło na ich konta, gdyż PSFCU nie pobiera
żadnych kosztów związanych ze zbiórką
czy transferem środków. I tak Hospicjum
Domowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej
w Olsztynie (placówka rekomendowana
przez Pierwszą Damę RP, Agatę KornhauserDudę) otrzymało 36 547 dolarów; Fundacja
„Wrocławskie Hospicjum Dla Dzieci” – 35
076 dolarów a Hospicjum im. ks. E.

2

Dutkiewicza SAC - 22 616 dolarów.
Dodatkowo, konto Fundacji Uśmiechu
Dziecka zasiliło 16 336 dolarów z
przeznaczeniem na pomoc dla chorych,
polonijnych dzieci.
To była już piąta edycja wspólnej akcji
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej i nowojorskiej Fundacji
Uśmiechu Dziecka. Od 2014 r. kwota
zebranych środków przez Członków Naszej
Unii przekroczyła już 610 tysięcy dolarów.
- Chciałem podziękować wszystkim
Członkom Naszej Unii, którzy po raz kolejny
pokazali swoją hojność. Przez pięć lat,
zebraliśmy już ponad 610 tysięcy dolarów
na bardzo chore dzieci, głównie w hospicjach
dziecięcych w Polsce. To przykład, że
Polonia amerykańska potrafi wykazać się
ofiarnością, że ma silną więź z krajem i
potrafi otworzyć serca na potrzebujących w

Pracownice oddziału PSFCU Ridgewood podczas akcji

Polsce - powiedział, Bogdan Chmielewski,
dyrektor wykonawczy PSFCU.
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Pożyczki hipoteczne
Kolejny, dobry powód aby skorzystać z
atrakcyjnej oferty pożyczek hipotecznych
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Do końca kwietnia br. trwa
promocja – nie pobieramy opłaty za
wniosek o kredyt hipoteczny.
Jeśli sfinalizujesz pożyczkę do dnia 30
kwietnia 2019 r., nie pobierzemy opłaty
za wniosek o kredyt hipoteczny, która
wynosi 350 dolarów. Promocja dotyczy
pożyczek na domy rezydencyjne 1-4
rodzinne zamieszkałe przez właściciela.
Pożyczkobiorca musi spełnić standardowe
wymogi kwalifikacyjne i zdolności spłaty
kredytu. Kredyty z wkładem własnym
poniżej 20 proc. wartości domu wymagają
prywatnego ubezpieczenie kredytu
hipotecznego (PMI).
Wnioski można składać osobiście we
wszystkich, 19 oddziałach PSFCU. Można
też złożyć wniosek przez internet na
stronie www.NaszaUnia.com w zakładce
‘Kredyty Hipoteczne’
Nasza Unia oferuje pożyczki hipoteczne
w 4 stanach, gdzie znajdują się oddziały
Naszej Unii (Nowy Jork, New Jersey,
Pensylwania i Illinois), ale także na
Florydzie i w Connecticut. Jesteśmy
konkurencyjni w stosunku do innych
instytucji finansowych.

Zyskuj więcej płacąc kartą debetową PSFCU
Kto powiedział, że punkty lojalnościowe
można zbierać wyłącznie używając karty
kredytowej? Już wkrótce można będzie zostać
nagradzanym za dokonywanie zakupów przy
użyciu karty debetowej - Nasza Unia wprowadza program uChoose Rewards pozwalający Członkom PSFCU zbierać punkty
lojalnościowe za każdym razem, gdy dokonają
transakcji przy użyciu karty debetowej PSFCU
VISA® z podpisem.
Jako uczestnik programu uChoose
Rewards pasiadacz karty debetowej PSFCU
VISA® będzie mógł uzyskać 1 punkt za
każde wydane 2 dolary. Użytkownicy będą
jednak mieli również możliwość zbierania
punktów szybciej korzystając z dodatkowych
ofert specjalnych – nawet do 10 punktów
za każdego wydanego dolara. Wystarczy
odwiedzieć stronę internetową programu
uChoose Rewards aby skorzystać z aktualnej
listy ofert oraz firm uczestniczących w
programie. Dodatkowo każdy użytkownik
będzie miał możliwość otrzymywania
specjalnych ofert pocztą elektroniczną:
wystarczy aktywować załączone linki aby
rozpocząć zakupy w swoich ulubionych
sklepach.
Jak zacząć?
Aby rozpocząć zbieranie punktów lojalnościowych, wystarczy dokonać prostej

procedury rejestracji karty debetowej PSFCU
VISA® na stronie internetowej programu. Do
programu będą mogli przystąpić zarówno
posiadacze osobistych, jak również biznesowych kart debetowych. Co więcej,
program umożliwia połączenie kilku kart (na
przykład kart obojga małżonków) na tym
samym koncie lojalnościowym. Jedynym
warunkiem jest by były to karty jednego
rodzaju, tzn. nie można połączyć kart
osobistych z kartami biznesowymi.
Punkty lojalnościowe będą naliczane za
transakcje z podpisem dokonane przy użyciu
zarejestrowanej karty debetowej oraz dodatkowo przy dokonaniu zakupów w sklepach
uczestniczących w programie, zarówno
osobiście lub przez Internet.
Dostępne nagrody
Punkty zgromadzone w programie
uChooseRewards można będzie zamienić
na atrakcyjnne produkty, bilety na rozmaite
wydarzenia, karty podarunkowe, oraz można
będzie nimi zapłacić za podróże lub
wycieczki. Zachęcamy Państwa do skorzystania z programu uChooseRewards już
wkrótce!

DROGA DO NOwEGO DOMU
ZACZYNA SIę w PSFCU
Złóż wniosek o kredyt hipoteczny PSFCU
Teraz dodatkowo zaoszczędzisz

$350
Promocja jest ważna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Promocja dotyczy pożyczek na domy 1-4 rodzinne zamieszkałe przez właściciela. Pożyczkobiorca musi spełnić standardowe
wymogi kwaliﬁkacyjne i zdolności spłaty kredytu. Kredyty z wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI). Oferta tylko
dla Członków PSFCU. Kredyty nie sa oferowane we wszystkich stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Stypendia PSFCU dla studentów szkół wyższych
Podobnie jak w latach ubiegłych, PSFCU
rozpoczęła kolejny Program Stypendialny
Naszej Unii dla studentów szkół wyższych.
Program prowadzony jest z myślą o młodych
i ambitnych Członkach Naszej Unii, którzy
potrzebują wsparcia finansowego.
Program stypendialny Naszej Unii dla
studentów wyższych uczelni ma nagradzać
najzdolniejszych studentów będących
Członkami PSFCU i zarazem głównymi
właścicielami kont w Naszej Unii. Stypendia
w tym programie są przyznawane przez
Komisję Stypendialną składającą się z
wykładowców wyższych uczelni, w oparciu
o wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne
i zaangażowanie w działalność organizacji

Ubiegłoroczni laureaci programu stypendialnego PSFCU
na budynku NASDAQ na Times Square w Nowym Jorku

polonijnych.
Warunki uczestnictwa w Programie
Stypendialnym PSFCU w 2019 r.:
- Program tylko dla Członków PSFCU,
którzy otworzyli konto przed 1 stycznia
2018 r.;
- Studenci pierwszego roku (undergraduate) nie mogą brać udziału w
programie;
- Stypendium PSFCU można otrzymać
tylko raz na każdym poziomie nauki, np. raz
jako udergraduate student i raz jako graduate
student;
- Minimalna średnia ocen (GPA) 3.0;
- Laureaci programu, przed otrzymaniem
nagrody muszą przedstawić dowód kontynuacji nauki w semestrze jesiennym 2019 r.
WAŻNE! Podania oraz wymagane
dokumenty mogą być składane tylko w
formie elektronicznej na stronie PSFCU:
www.NaszaUnia.com. Wydrukowane i
dostarczone podania za pomocą faxu, emaila,
czy zostawione w jednym z oddziałów
PSFCU nie będą uznane. Termin składania
podań przez studentów uczelni wyższych
upływa z dniem 1 marca 2019 r.
Stypendium pod patronatem
Prezydenta RP
W porozumieniu z Kancelarią Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, już po raz trzeci
PSFCU oferuje również program stypen-

3.00 %

APY*

NA 5 LAT

dialny pod patronatem Prezydenta RP.
Obejmuje on dziesięciodniową wizytę
studyjną w Polsce, w ramach której laureaci
spotkają się m.in. z Prezydentem RP.
PSFCU udzieli 10 laureatom stypendium
w wysokości $2,000 na pokrycie kosztów
przelotu oraz ubezpieczenia podczas pobytu
w Polsce. Wszystkie koszty pobytu w Polsce
poniesie Kancelaria Prezydenta RP. Podania
muszą zostać przesłane na adres: PSFCU
Scholarship Committee, 9 Law Drive,
Fairfield, NJ 07004. Termin składania podań:
1 marca 2019 r.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy wysłać e-mail na adres
scholarships@psfcu.net lub skontaktować
się z Działem Marketingu, 973-808-3240,
wewn. 6133.

Składki Członkowskie
Przypominamy wszystkim Członkom
PSFCU należącym do jednej z organizacji
sponsorujacych, że dnia:
20-go lutego 2019 r.
zostanie potrącona coroczna składka członkowska w wysokości $10.00 z konta oszczędnościowego, czekowego, lub typu
Money Market.
Prosimy o udostępnienie w/w kwoty na
jednym z tych kont. Dziękujemy.

Planując swoją przyszłość,
pomyśl o koncie
emerytalnym
SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ
LOKATY TERMINOwEJ NA
wPŁATY IRA ZA
LATA 2018 & 2019

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 02/01/2019. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Obowiązują zasady członkostwa. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 2
stycznia do 15 kwietnia 2019 r. Fundusze na otwarcie lokaty terminowej muszą być zdeponowane na nowym lub istniejącym koncie IRA w okresie promocji. Minimum do otwarcia lokaty
terminowej wynosi $500.00, maximum to dopuszczalny łączny limit wpłaty ustalony przez Urząd Skarbowy (IRS) na rok 2018/2019. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty oraz
kary podatkowe za wypłaty z kont terminowych IRA. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach PSFCU lub w Centrum Obsługi Klienta pod
numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). Każda decyzja związana z kontem IRA powinna być skonsultowana z doradcą podatkowym. Dodatkowe informacje dotyczące innych lokat
terminowych oferowanych przez PSFCU znajdują się na stronie www.NaszaUnia.com.
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