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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Na koniec maja br.,
po raz pierwszy aktywa
Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej przekroczyły wartość 2 miliardów dolarów. Warto zaznaczyć,
że pierwszy miliard dolarów osiągnęliśmy
w roku 2004 - po 28 latach działalności,
natomiast przekroczenie granicy 2 miliardów dolarów zajęło nam już tylko 15 lat.
Dynamiczny wzrost aktywów jest rezultatem
coraz większej liczby osób korzystających
z naszych usług, zaciągających kredyty i
powierzających nam swoje oszczędności.
Jest on też potwierdzeniem olbrzymiego
zaufania jakim cieszy się nasza instytucja
wśród polonijnej społeczności w Stanach
Zjednoczonych, za które to Państwu –
naszym Członkom, serdecznie dziękuję.
Jestem przekonany, że osiągnięcie trzeciego
miliarda i kolejnych nastąpi w jeszcze
szybszym tempie.
Już po raz 19 na przełomie maja i czerwca
Nasza Unia rozdała stypendia dla młodzieży
kontynuującej swoją edukację. W tym roku
rozdzielilliśmy pół miliona dolarów wśród
ponad 400 młodych Członków PSFCU,
zamieszkałych głównie w stanach Nowy
Jork, New Jersey i Illinois. Dziesięcioro
spośród naszych stypendystów już po raz
trzeci uczestniczyło w programie Stażu
Prezydenckiego, i na zaproszenie Kancelarii
Prezydenta RP odwiedziło Polskę. Jak
zawsze z naszymi stypendystami spotkały
się najważniejsze osoby w Polsce – pan
Prezydent RP Andrzej Duda i Marszałek

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 maja 2019 r.

Aktywa

$2,014,433,762
Udzielone kredyty

$1,125,086,664
Wartość netto

$200,451,969
Liczba Członków

99,075

Senatu RP pan Stanisław Karczewski. Mamy
olbrzymią satysfakcję, że od wielu lat jako
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa wspieramy edukacyjne dążenia
młodzieży w Stanach Zjednoczonych, a
uroczystości związane z wręczeniem
stypendiów zawsze na długo pozostają w
naszej pamięci.
W tym roku zainicjowaliśmy już kilka
inwestycji związanych z unowocześnieniem
i poszerzeniem infrastruktury Naszej Unii.
31 maja oficjalnie otworzyliśmy nową
lokalizację oddziału w Mount Prospect,
Illinois, który po 9 latach działalności
przeniesiony został do większego, bardziej
nowoczesnego i wygodnego, zarówno dla
klientów, jak i pracowników, miejsca.
Równocześnie kontynuujemy przygotowania
do rozpoczęcia prac konstrukcyjnych
szóstego w stanie Illinois, a 20 w ogóle,
oddziału w Orland Park, Illinois. Otwarcie
tej placówki planujemy na październik
bieżącego roku. W czerwcu br., rozpoczęliśmy też prace związane z kapitalnym

remontem Centrum Operacyjnego w
Fairfield, New Jersey, który planujemy
zakończyć w drugiej połowie przyszłego
roku.
W okresie wakacyjnym pragnę przypomnieć Państwu, że większość naszych usług
jest dostępna poprzez aplikację mobilna,
bankowość internetową a także nasze karty
debetowe i kredytowe. Dostęp do gotówki
mogą mieć państwo bez dodatkowych opłat
w 30,000 bankomatach w Stanach
Zjednoczonych i z minimalnymi opłatami
w większości krajów świata. Już ten fakt
sprawia to, że Państwa wakacyjne wyjazdy,
dzięki Naszej Unii, mogą być wygodne i
przebiegać bez finansowych zakłóceń.
Zyczę udanego opoczynku, wspaniałej
pogody i wielu milych wrażeń podczas
Państwa letnich podróżach.
Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Dwa miliardy dolarów przekroczone!
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przekroczyła kolejny próg. Według
danych na koniec maja br. aktywa po raz
pierwszy osiągnęły dwa miliardy dolarów. To
kolejny dowód na dynamiczny rozwój
PSFCU, największej etnicznej unii kredytowej w Stanach Zjednoczonych, posiadającej
także nieoficjalny tytuł największej, polskiej
instytucji finansowej poza granicami Polski.
„Zaczynaliśmy ponad 42 lata temu od
jednego stolika w stołówce dla imigrantów
z Polski w zaniedbanej wówczas nowojorskiej dzielnicy Greenpoint. Po jedenastu
latach otworzyliśmy drugi oddział, w stanie
New Jersey. Dzisiaj mamy 19 oddziałów w
czterech stanach i obsługujemy 135 tys.
osób, Członków PSFCU i ich rodzin. To

wszystko nie byłoby możliwe bez lojalności
i zaufania Członków Naszej Unii –
powiedział dyrektor wykonawczy PSFCU,
Bogdan Chmielewski.
Przekroczenie granicy 2 miliardów
dolarów było możliwe dzięki bardzo dobrym
wynikom PSFCU w ostatnich latach. W
roku fiskalnym 2018 r. zysk netto Naszej Unii
wyniósł 15,05 miliona dolarów i był
najwyższym rocznym zyskiem netto w
dotychczasowej historii naszej instytucji.
Wraz z rozwojem stale zwiększa się liczba
Członków Naszej Unii: na jesieni PolskoSłowiańska Federalna Unia Kredytowa
przekroczy kolejny próg, 100 tysięcy Członków PSFCU.
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Pół miliona dolarów dla stypendystów PSFCU
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa nagrodziła stypendiami kolejnych
406 młodych i zdolnych Członków Naszej
Unii, a łączna suma stypendiów wyniosła
pół miliona dolarów. Wśród laureatów
Programu Stypendialnego PSFCU 2019
jest 280 maturzystów, którzy we wrześniu
tego roku rozpoczną naukę w szkołach
wyższych oraz 116 studentów, którzy już
uczą się na uczelniach.
Dodatkowo, dziesięcioro młodych,
Członków PSFCU przebywało w Polsce
na 10-dniowej wizycie studyjnej w ramach
tzw. Programu Prezydenckiego pod

podania można było składać tylko drogą
elektroniczną. Rekrutacja przeszła bez
zakłóceń, a po raz kolejny pobiliśmy rekord
ilości nagrodzonych. To także dowód na
to, że Nasza Unia jest technologicznie
zaawanasowana - powiedziała przewodnicząca Komisji Stypendialnej, dyrektor
Małgorzata Gradzki.
Każdego roku podwyższamy kwotę
przeznaczoną na stypendia: w tym roku
było to już pół miliona dolarów. Jeśli dalej
będziemy się tak dynamicznie rozwijali
jako unia kredytowa, myślę że będę
wyrazicielem woli wszystkich dyrektorów

jakimś celu, to nie traktujcie czasu dojścia
do tego celu, jak jakiegoś czasu w poczekalni, przed tym lepszym czasem. Bądźcie
otwarci na nowe możliwości. I bądźcie
dumni, ze swojego polskiego pochodzenia
i to, w jaki sposób wpływa ono na wasz
wkład w rzeczywistość. Mam nadzieję, że
pewnego dnia wrócicie do środowiska
polonijnego i będziecie pomagać innym
tak, aby inni mogli osiągnąć swój potencjał
– mówiła prof. Cecot.
Wśród 406 nagrodzonych 139 stypendystów pochodzi ze stanu New Jersey, 124
z Chicago i okolic a 122 ze stanu Nowy Jork.

Uczestnicy uroczystości wręczenia stypendiów w New Jersey, Nowym Jorku oraz Chicago oraz stypendyści PSFCU z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą

patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
"To państwo jesteście tym młodym
pokoleniem, które za kilka lat zacznie
kształtować Stany Zjednoczone. Chciałbym, żebyście uważali Polskę za państwo
wartościowe, zwłaszcza wartościowe w
ludzi, z którymi warto utrzymywać dobre
relacje – powiedział Prezydent RP Andrzej
Duda podczas spotkania ze studentami w
Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
W tym roku, Program Stypendialny
pobił kolejny rekord: liczba nagrodzonych
osób przekroczyła czterysta. „Chciałam
wyrazić wielką radość, że co roku zwiększa
się ilość młodych Członków Naszej Unii
składających podania o stypendia, dzięki
czemu wsparcie finansowe w postaci
stypendiów otrzymuje coraz więcej
młodych ludzi. W tym roku wprowadziliśmy znaczącą modyfikację: wszystkie
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PSFCU, że ta kwota również będzie
systematycznie rosła, podobnie jak całe
nasze zaangażowanie we wsparcie Polonii
– powiedział w trakcie uroczystości w
Chicago, dyrektor wykonawczy PSFCU
Bogdan Chmielewski.
Gościem honorowym uroczystości
rozdania stypendiów w stanach New Jersey
i Nowy Jork była wychowana na Greenpoincie prof. Caroline Cecot - profesor
nauk prawnych w Antonin Scalia Law
School na George Mason University, gdzie
wykłada prawo środowiskowe i
administracyjne. Absolwentka Vanderbilt
Law School oraz Harvard University a
także stypendystka Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej z 2001 r. radziła
nagrodzonym, aby „poświęcili się całkowicie każdemu przedsięwzięciu, w które
się angażują”. „Jeśli koncentrujecie się na

Wśród nagrodzonych są również stypendyści zamieszkali w Pensylwanii, Connecticut, na Florydzie a także jeden
mieszkaniec stanu Kalifornia. Stypendia
zostały wręczone podczas trzech uroczystości: w Cracovia Manor w Wallington,
New Jersey (środa, 5 czerwca), Klubie
„Warsaw” na nowojorskim Greenpoincie
(czwartek, 6 czerwca) oraz w Muzeum
Polskim w Chicago (sobota, 8 czerwca),
gdzie ze specjalnym koncertem dla
nagrodzonych wystąpiła znana na całym
świecie wokalistka jazzowa Grażyna
Auguścik z zespołem.
Program Stypendialny PSFCU powstał
w 2001 r. i od tamtej pory, wliczając w to
tegoroczną już dziewiętnastą edycję,
nagrodzono ponad 4 300 osób a łączna
kwota środków przeznaczonych na
stypendia wyniosła 5 milionów dolarów.
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Droga do 100 tys. Członków PSFCU
Jesienią tego roku, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa przekroczy
kolejny próg: osiągniemy 100 tysięcy
Członków Naszej Unii. Nasza Unia rośnie
w siłę dzięki lojalności i zaufaniu Państwa,
którzy wraz z rodzinami, korzystacie z
usług i produktów PSFCU.
Przewidujemy, ze stu tysięcznego
Członka Naszej Unii pozyskamy najprawdopodobniej pod koniec października. Z
tej okazji chcielibyśmy wyrazić wdzięczność Państwu za lojalność i zaufanie.
Dlatego przez kolejnych sto dni będziemy
losować nagrody wśród głównych właścicieli kont w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Losowania odbędą się w dniach od 24
lipca do 31 października br. Przez 99
kolejnych dni każdego dnia będziemy
losować jedną nagrodę, aby ostatniego
dnia wylosować trzy nagrody główne. Do
wygrania są nagrody od certyfikatów
pieniężnych o wartości stu dolarów,
poprzez elektroni czne przed mioty co dziennego użytku aż po telewi zory
Samsung (nagroda główna). Aby wziąć
udział w losowaniu nagród trzeba mieć
konto w Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej.
Zwycięzca każdego dnia
Od 24 lipca codziennie będziemy losować
dwa nazwiska: zwycięzcy oraz zwycięzcy
alternatywnego. Przedstawiciele Naszej
Unii skontaktują się z wylosowanym
każdego dni zwycięzcą przez telefon lub
e-mail. Nagroda zostanie wydana po
odesłaniu do PSFCU podpisanego

formularza Affidavit of Eligibility and
Release w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
Jest to warunek konieczny do wydania
nagrody. W przypadku braku odesłania
dokumentu, nagrodę otrzyma alterna tywny zwycięzca , wylosowany tego dnia.
Listę nagród wraz ze szczegółowym
kalendarzem losowania – dokładnym
określeniem, w jaki dzień będzie losowana, jaka nagroda - oraz szczegółowym
regulaminem znajdą Państwo na stronie
www.NaszaUnia.com. Losowanie będzie
się odbywało codziennie, także w soboty
i niedziele.
Chcesz wygrać, otwórz konto
Do uczestnictwa w losowaniu nie jest
wymagane dokonanie zakupu. W losowaniu automatycznie biorą udział Członkowie Naszej Unii, którzy ukończyli 18 lat
i są głównymi właścicielami kont oraz
nie mają zaległych zobowiązań. Przysługuje jedna nagroda na osobę.
Nie masz jeszcze konta w Naszej Unii
albo nie jesteś głównym właścicielem
konta? Chciałbyś, aby w losowaniu nagród
wzięła udział bliska Ci osoba albo znajomy? Nic prostszego: wystarczy otworzyć
konto w jednym z 19 oddziałów PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
lub na stronie www.NaszaUnia.com.
Osoby, które zapiszą się do PSFCU
pomiędzy 24 lipca a 31 października będą
włączone do losowania po upływie dwóch
dni roboczych od dnia otwarcia konta. Nie
czekaj, jeśli nie jesteś jeszcze Członkiem
Naszej Unii, zostań nim już dzisiaj:
losowanie nagród rusza 24 lipca.

Specjalna promocja
lokat terminowych
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa znalazła się w doborowym gronie unii
kredytowych, których aktywa przekroczyły
dwa miliardy dolarów. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa specjalną promocję
dotyczącą lokat terminowych.
Od 1 lipca br. przez dwa miesiące
oferujemy Członkom Naszej Unii oprocentowanie 2,02% APY*na lokatę terminową na
dwa lata. Oferta dotyczy lokat osobistych
oraz kont emerytalnych IRA. Minimalna
wysokość lokaty wynosi 500 dolarów.
Nie ma limitu, jeśli chodzi o ilość lokat
terminowych na Członka PSFCU. Wczesna
wypłata podlega opłacie karnej, która może
zredukować zyski. Lokaty nie podlegają
automatycznemu odnowieniu. Inne
ograniczenia mogą obowiązywać.
Skorzystaj z wakacyjnej promocji Naszej
Unii. Tylko do 31 sierpnia br. oferujemy ratę
2,02% na lokatę terminową na dwa lata.
Zgłoś się do najbliższego oddziału PSFCU.
Lato to dobry czas aby pomyśleć o oszczędzaniu w Naszej Unii. Jeśli nie masz
jeszcze lokaty terminowej PSFCU, załóż ją
u nas już dziś.
*APY = Annual Percentage Yield. Promocja jest ważna od 1 lipca do 31
sierpnia 2019 r. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Oferta dotyczy lokat
osobistych oraz IRA. Minimalna wysokość lokaty wynosi $500. Wczesna
wypłata podlega opłacie karnej, która może zredukować zyski. Lokaty nie
podlegają automatycznemu odnowieniu. Inne ograniczenia mogą
obowiązywać. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować się
z Centrum Obsługi Klienta pod 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) lub
z najbliższym oddziałem PSFCU.

z okAzji oSiągNięCiA

$2 MILIARDÓW
W AKTYWACH
oFeRUjemy PRomoCyjNą dWULetNią LokAtę
teRmiNoWą z oPRoCeNtoWANiem
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PSFCU Mt. Prospect pod nowym adresem
W piątek 31 maja br., oddział PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
w Mt. Prospect, IL uroczyście otworzył
swe podwoje pod nowym adresem: 1141
Mt. Prospect Plaza, Mt. Prospect, IL 60056.
Nową placówkę pobłogosławił ks. Rafał
Stecz z nieodległej parafii pw. Świętej
Emilii. Wśród gości był radny miejski
William Grossi oraz Louisa Keefe i Bola
Delano z biura Rewidenta Stanu Illinois.
Placówka ma teraz więcej przestrzeni
oraz zyskała nowoczesne wnętrze:
praktyczne umeblowanie, przeszklone
przestrzenie oraz więcej naturalnego,
słonecznego światła. Dzięki przebudowie,
oddział będzie mógł przyjmować więcej
Członków Naszej Unii w bardziej komfortowych warunkach. – Stworzyliśmy

Oddział PSFCU w Mt. Prospect z zewnątrz

bardziej komfortowy lokal, dzięki czemu
będziemy mogli jeszcze lepiej służyć
Członkom Naszej Unii, których w
aglomeracji chicagowskiej wciąż przybywa – powiedział dyrektor wykonawczy
PSFCU Bogdan Chmielewski, zapowiada-

j ąc jednocześnie otwarcie na jesieni
szóstej placówki Naszej Unii w okolicy

Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy PSFCU,
z kierowniczką oddziału Anną Mścisz i zarządzającym
dystryktem PSFCU Midwest Robertem Radkowskim

Chicago – w Orland Park, IL.
Co najważniejsze, przeprowadzka nie
powinna być wielkim problemem dla
dotychczasowych użytkowników placówki PSFCU w Mt. Prospect, IL. Nowy
oddział znajduje się bowiem w tym
samym centrum handlowym (Mt.
Prospect Plaza ), obok siłowni L.A. Fitness,
niedaleko od poprzedniej lokalizacji.
Zapraszamy do nowego oddziału
PSFCU Mt. Prospect przy 1141 Mt.
Prospect Plaza, Mt. Prospect, IL 60056: od
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00
– 19:00 oraz w soboty 9:00 – 15:00. Numer
telefonu nowego oddziału pozostaje
niezmieniony: 847-577-3230.

Zostań Wschodzącą
Gwiazdą PSFCU
Nabór do programu stypendialnego Wschodząca Gwiazda Naszej Unii 2019 rozpoczęty.
O nagrodę mogą ubiegać się Członkowie
Naszej Unii, którzy są w stanie pochwalić się
udokumentowanymi wybitnymi osiągnięciami w Stanach Zjednoczonych lub na arenie
międzynarodowej.
Stypendium to oferowane jest obecnym
uczniom szkół średnich oraz studentom szkół
wyższych. Od 1 lipca br. przyjmujemy
aplikacje w języku angielskim, które można
pobrać ze strony www.NaszaUnia.com i do
3 września br. należy wysłać na adres:
PSFCU Scholarship Committee
9 Law Drive,
Fairfield, NJ 07004
W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy wysłać pytania na adres e-mail:
scholarships@psfcu.net lub skontaktować się
z Działem Marketingu pod numerem 973808-3240, wew. 6133.
Nagroda dla Wschodzącej Gwiazdy Naszej
Unii zostanie przyznana po raz czwarty. Mogą
się o nią ubiegać młodzi Członkowie Naszej
Unii, którzy wykazują się „szczególnymi
osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu,
muzyki, sztuki, przywództwa lub szczególnego talentu, udokumentowanego na poziomie
krajowym bądź międzynarodowym”.
Dotychczasowymi zdobywcami ustanowionego w 2014 r. stypendium są pływak Michał
Domagała (2014), brązowa medalistka igrzysk
olimpijskich w Rio de Janeiro w szermierce,
Monika Aksamit (2016) oraz gimnastyk
Timothy Kutyla (2018).

DROGA DO

Z ACZ Y N A S I Ę W P S F C U
SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY KREDYTOWEJ NA ZAKUP
ZAMOCHODU...OPROCENTOWANIE JUŻ OD

Oferta ważna tylko dla Członków PSFCU. APR – Annual Percentage Rate. Promocja
ważna od 1 maja do 31 lipca 2019 r. Oprocentowanie 1.99% APR oferowane jest
na nowe samochony i zakłada 0.25% zniżki z automatyczną spłatą z konta
czekowego w PSFCU. Rata i oprocentowanie są zależne od historii kredytowej i
innych czynników. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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