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Nasza Unia

Szanowni Państwo,

W maju br., aktywa 
Naszej Unii prze-
kroczyły 2 miliardy 
dolarów, a w sierp-
niu liczba Człon-
ków Naszej Unii 
prze  kro czyła zna-
mienną licz bę 100,000 osób. Na koniec 
października br., planujemy uruchomić 
kolejny już, szósty w Illinois, a 20 w ogóle 
od dział w Orland Park, IL. Rok 2019 jest 
więc szczególnie znaczącym rokiem w 
historii naszej instytucji. Konsekwentny  
i stały rozwój zawdzięczamy Państwa lo-
jalności i zaufaniu, którym od ponad 40 
lat Nasza Unia jest obdarzana.  

Za kilka tygodni Rada Dyrektorów i Za-
rząd rozpocznie prace nad Planem Strate-
gicznego Rozwoju Naszej Unii na najbliższe 
lata. Jak zawsze przy podejmowaniu dlugo-
terminowych decyzji bedzięmy brali pod 
uwagę sytuację ekonomiczną w Stanach 
Zjed noczonych i na świecie, demografię 
środowiska polonijnego w USA, ale przede 
wszystkim zapotrzebowanie i opinie Na-
szych Członków, które uzyskujemy między 
innymi za pośrednictwem badań marketin-
gowych. Na pewno będziemy kontynuować 
dotychczasowy kierunek stabilnego wzrostu 
aktywów Unii, wraz z poszerzeniem geogra-
ficznego zasięgu naszej działalności, a wy-
soki poziom usług i zadowolenie Członków 
z oferowanych przez nas produktów będzie, 
jak zawsze, naszym priorytetem. 

Rok 2019 jest szczególnym rokiem w hi-
storii Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej. Kilka miesięcy temu, Nasza 
Unia osiągnęła imponujący wynik 2 mi-
liardów dolarów w aktywach. W miesią-
cu sierpniu, PSFCU przekroczyła kolejny 
kamień milowy – liczba Członków Naszej 
Unii przekroczyła sto tysięcy. Jest to kolej-
ny wielki sukces osiągnięty przez PSFCU 

w bieżącym roku. 
Podłożem sukcesów odnoszonych przez 

naszą instytucję jest przede wszystkim lo-
jalność i zaufanie Członków Naszej Unii. 
PSFCU założona została pod koniec 1976 
roku w celu udzielania pomocy finanso-
wej członkom lokalnej polonijnej społecz-
ności w brooklyńskiej dzielnicy Green-

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

Aktywa

2,006,252,387
Udzielone kredyty

$1,139,710,580
Wartość netto

$202,724,034
Liczba Członków

  99,854

Jest nas już 100 tysięcy!

Zachęcam Państwa do korzystania ze 
specjalnych promocji, które co miesiąc 
Państwu oferujemy. Cieszą się one za-
wsze dużym powodzeniem. Dla przykladu 
wspomnę, że z ostatniej promocji 2-letnich 
lokat terminowych, która zakończyła się 31 
sierpnia br., skorzystało ponad 3,2 tysiąca 
osób, lokując na nich prawie 110 milionów 
dolarów. Tradycyjnie w październiku – 
Miesiącu Dziedzictwa Polskiego w Stanach 
Zjednoczonych, będziemy mieć kolejne, 
atrakcyjne dla Państwa oferty, o których 
poinformujemy w najbliższym czasie.

Dzięki bardzo dobrej kondycji finan-
sowej, Nasza Unia angażuje się w wiele 
projektów kultywujących polską kulture, 
tra dycję i historię. Sierpień i wrzesień są 
zna czącymi miesiącami w dziejach Pol-
ski: 1 sierpnia wspominaliśmy wybuch 
Powstania Warszawskiego, 15 sierpnia 
rocznicę zwycięstwa Armii Polskiej nad 

Armią Sowiecką w Bitwie Warszawskiej.   
1 września br. przypomnieliśmy tysią com  
turystów i mieszkańcom Nowego Jorku  
o 80 rocznicy napaści Niemiec na Polskę  
i wybuchu II Wojny Światowej. Na najwięk-
szym telebimie znajdującym się na Times 
Square na Manhatanie wyświetlana była re-
klama sponsorowana przez Naszą Unię przy-
pominająca o tym tragicznym wydarzeniu. 

Kończąc, zapraszam Państwa do wspól-
nego uczczenia pamięci Generała Kazi-
mierza Pulaskiego i uczestnictwa w 82 Pa-
radzie na Manhattanie lub w 86 Paradzie  
w Filadelfii, które w tym roku odbędą się 
w niedzielę, 6 października. Nasza Unia, 
tak jak od wielu lat, będzie tam obecna.

Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU  

...dokończenie na stronie 2

W latach 80-tych kolejka przed oddziałem PSFCU na Greenpoint Ave. była stałym widokiem



Siedem tysięcy Polaków pielgrzymo-
wało do Sanktuarium Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Merrillville, IN pod-
czas sierpniowej 32. Pieszej Polonijnej  
Pielgrzymki Maryjnej z Chicago. Stało 
się tradycją od kilku lat, że Nasza Unia 
jest jednym z głównych sponsorów 
tego wydarzenia.

W czasie dwudniowej drogi pątni-
cy rozważali słowa “Trzymaj się ręki 
Matki”, będące zachętą, jaką Papież 
Franciszek wypowiedział w swojej 
noworocznej homilii w Watykanie 
odprawiając mszę świętą w uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. Gościem 
honorowym tegorocznej pielgrzymki 
był kapelan Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polski, ks. Zbigniew Kras, który 
odprawił mszę świętą dla ponad 5 

tysięcy pielgrzymów, którzy wyruszyli 
z południowych przedmieść Chicago.

Na 52-kilometrowej, dwudniowej  
trasie liczba pielgrzymów  wzrastała, 
tak że do sanktuarium w Merrillville 
przybyło pieszo już ponad 7 tys. osób. W 
sanktuarium odbyła się kończąca piel-
grzymkę msza święta, w której uczest-
niczyło 14 tys. osób - pielgrzymów oraz 
innych przybyłych, głównie ro dzin. 
W sanktuarium nastąpiło uroczys-
te przekazanie biało-czerwonej flagi 
państwowej, daru Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. W swoim przesłaniu do 
pątników odczytanym przez ks. Kra-
sa, prezydent Duda poprosił, aby flagę 
„eksponować z dumą i radością - jako 
manifestację oddania Polsce i wyraz 
naszej tożsamości.”

Jak co roku, PSFCU była głównym 
sponsorem pielgrzymki. Oprócz wspar-
cia finansowego, rozdano ponad tysiąc 
specjalnych plecaków z logo PSFCU, 
które były prawdziwym hitem wśród 
pielgrzymów. Pracownicy oddziałów 
PSFCU regionu Midwest  obsługiwali 
także stoisko Naszej Unii w sanktuar-
ium w Merrillville, które cieszyło się 
wielkim powodzeniem.

Nasza Unia na pieszej pielgrzymce

Jest nas już 100 tysięcy - cd.
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point gdyż w tamtym czasie mieli oni 
problemy z uzyskaniem kredytów w 
komercyjnych bankach na zakup lub 
remont domów. W ciągu minionych 
czterdziestu trzech lat, Nasza Unia uro-
sła do rangi największej etnicznej unii 
kredytowej w Stanach Zjednoczonych 
oraz największej polonijnej instytucji 
finansowej.

Rozwój Naszej Unii od początku 
postępował bardzo dynamicznie. Po 
dziesięciu latach działalności, PSFCU 
miała już 17 tys. Członków oraz 125 
milionów dolarów w aktywach. Prze-
kroczenie granicy 50 tysięcy Członków 
PSFCU zajęło blisko ćwierć wieku – na-
stąpiło to w roku 2000. Bardzo szybki 
przyrost ilości Członków PSFCU miał 

miejsce po roku 2010. Na początku 
tego roku Nasza Unia wkroczyła do 
stanu Illinois otwierając dwa oddziały  
w Mt. Prospect i Norridge, a następnie 
w Bridgeview w roku 2011. W rezul-
tacie, już w 2014 roku ilość Członków 
PSFCU przekroczyła 80 000. Pięć lat 
później jest nas już ponad sto tysięcy.

Jako wyraz wdzięczności za lojal-
ność i zaufanie stutysięcznej rzeszy 
Członków PSFCU, Nasza Unia ufundo-
wała atrakcyjne nagrody, które w cią-
gu 100 kolejnych dni rozlosowywane 
są wśród Członków Naszej Unii. Za-
kończenie akcji planowane jest na 31 
października br., kiedy to rozlosowane 
będą trzy nagrody główne – telewizory 
LCD firmy Samsung.

Członek PSFCU z wylosowaną nagrodą

Z przyjemnością informujemy, że Czło-
nek Naszej Unii, Dr. Marek Rudnicki 
jest polonijnym kandydatem do Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Członek PSFCU  
kandydatem do  

Senatu RP

...dokończenie ze strony 1
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Nasza Unia oferuje Państwu szero-
ką ofertę kart kredytowych PSFCU 
VISA®. Z kartami kredytowymi Naszej 
Unii, zakupy są wygodne, szybkie i 
bezpiecz ne.

Aby wybrać kartę kredytową, która 
najbardziej odpowiada Państwa potrze-
bom, należy odpowiedzieć na pytanie 
czego oczekujecie od swojej karty kre-
dytowej. Czy zależy Państwu na niskim 
oprocentowaniu? Czy może szukacie 
atrakcyjnego programu lojalnościowe-
go? A może celem jest zbudowanie hi-
storii kredytowej? Poniżej znajdą Pań-
stwo odpowiedzi na tak zdefiniowane 
potrzeby.

Elite: VISA Signature  
To sztandarowa karta Polsko-Sło-

wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. 
Przy otwarciu nowej karty oprocen-
towanie wstępne przez 9 miesięcy na 
transakcjach zakupu wynosi 0% APR.* 
Oprocentowanie wstępne na przenie-
sieniu zadłużenia przez 12 miesięcy, 
bez opłaty za transakcję w wysokości 
1.99% APR.* Po upływie okresu pro-
mocyjnego, obowiązuje standardowe 
oprocentowanie zmienne, obecnie w 
wysokości 13.99%.

Do głównych zalet, obok zerowe-
go oprocentowania wstępnego (1,99% 
przy przeniesieniu zadłużenia) moż-
na zaliczyć brak opłaty rocznej oraz 
niepobieranie opłat przy transakcjach 

zagranicznych. Karta Elite VISA® Sig-
nature daje możliwość uczestnictwa 
w atrakcyjnym programie lojalnościo-
wym, w którym punkty lojalnościowe 
wymienialne są na gotówkę lub pro-
dukty czy usługi turystyczne. 

Karta Premier
Karta ta oferuje punkty programu 

lojalnościowego wymienialne na pro-
dukty lub usługi turystyczne. Oferu-
jemy oprocentowanie wstępne przez  
9 miesięcy na transakcjach zakupu w 
wysokości 1,99% APR a na przenie-
sieniu zadłużenia przez 12 miesięcy, 
bez opłaty za transakcję w wysokości 
2.99% APR.* Po upływie okresu pro-
mocyjnego, obo wiązuje standardowe 
oprocentowanie zmienne, obecnie w 
wysokości 11.99%. Dodatkową zaletą 
karty jest brak opłat rocznych oraz zero 
odpowiedzialności za nieuprawnione 
transakcje.

Niskie oprocentowanie 
Jeśli zależy Państwu na niskim opro-

centowaniu, warto wybrać kartę kredy-
tową PSFCU VISA® Advantage. Opro-
centowanie wstępne przez  6 miesięcy 
na transakcjach zakupu wynosi 1,99% 
APR.  Po pół roku, obowiązuje standar-
dowe oprocentowanie  zmienne, obec-
nie w wysokości 9.99%. Podobnie jak 
w przypadku pozostałych kart  kredy-
towych PSFCU, nie pobieramy opłaty 
rocznej. 

Dla studentów
Dla ludzi młodych, uczących się na 

wyższych uczelniach przygotowali-
śmy kartę kredytową PSFCU VISA® Li-
berty. Oprocentowanie wstępne przez 
6 miesięcy na transakcjach zakupu w 
wysokości 1,99% APR. Po upływie 9 
miesięcy, obowiązuje standardowe 
opro centowanie zmienne, obecnie w 
wysokości 12.99% APR. Karta Liberty 
oferuje atrakcyjny program punktów 
lojalnościowych wymienialnych na 
produkty lub usługi turystyczne, co 
powinno być szczególnie atrakcyjne 
dla studentów spędzających wiele cza-
su w podróży.

Choice
Karta kredytowa Choice to karta za-

bezpieczona depozytem. Jest ona ideal-
na dla osób, które chcą zbudować lub 
odbudować swoją historię kredytową. 
Oferuje ona oprocentowanie już od 
16.99% APR oraz brak opłat rocznych.

Zamów nową kartę kredytową PS-
FCU VISA® i zacznij korzystać już dzi-
siaj. Wnioski można składać elektro-
nicznie na stronie internetowej www.
NaszaUnia.com.
*APR - Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia kredytu 

jest ocena historii kredytowej. PSFCU zastrzega sobie prawo we-

ryfikacji wszystkich dokumentów złożonych przez wnioskodawcę. 

Produkty i procentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane człon-

kostwo w PSFCU. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia.

Czy masz już kartę kredytową PSFCU VISA®

3

Oferta tylko dla Członków PSFCU. Aby uczestniczyć w promocji, należy zarejestrować się na stronie programu uChoose: www.uchooserewards.com.  Do 
promocji kwalifikują się transakcje kartą debetową z podpisem dokonane pomiędzy 15 sierpnia a 30 września 2019 r. Inne ograniczenia mogą obowią-
zywać. Aby poznać szczegóły, należy zapoznać się z regulaminem (Terms and Conditions) programu uChoose Rewards. Program uChoose Rewards jest 
administrowany przez Fiserv Inc., podmiot niestowarzyszony z PSFCU.

Zakupy Szkolne z
Podwójną Korzyścią

15 SIERPNIA - 30 WRZEŚNIA

Uzyskaj podwójne punkty lojalnościowe 
w programie uChoose Rewards  

za kwalifikujące się transakcje z użyciem 
karty debetowej PSFCU 
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Polsko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa nie zwalnia tempa także w 
wakacje. Pracownicy PSFCU są wszę-
dzie tam, gdzie w Polonii dzieje się coś 
ciekawego i wartościowego.

Polski wieczór w New Jersey
W sobotę 17 sierpnia br. dziesiątki 

Polaków w biało-czerwonych barwach 
kibicowało drużynie New York Red 
Bulls na Red Bull Arena w Harrison, 
NJ. Nasza Unia wykupiła bilety dla 100 
Członków PSFCU. Oprócz meczu, któ-
ry Red Bulls rozegrali z New England 
Revolution, kibice z polskiego sektora 
mieli okazję porozmawiać z gościem 
specjalnym Tomaszem Adamkiem. 

Były gry i zabawy dla dzieci, polskie 
jedzenie z Polish Food Truck, Biergarden 
i nagrody dla fanów sponsorowane przez 
lokalne firmy prowadzone przez na-
szych rodaków, a Alpine DJ grał polską 
muzykę. To już drugi w tym roku Polski 

Wieczór na dużej arenie w New Jersey. 
W marcu w hali Prudential Center w Ne-
warku, ubrana na biało-czerwono Polo-
nia kibicowała podczas meczu New Jer-
sey Devils z mistrzem ligi, Washington 
Capitals. Fani z Naszej Unii byli obecni 
również na tym wydarzeniu.

Zawsze tam, gdzie Polonia
Nasza Unia sponsoruje, organizuje 

lub uczestniczy w ok. 500 wydarzeniach 
po lonijnych rocznie. Statystycznie rzecz 
biorąc wypada po 1,5 wydarzenia 
dziennie. Wakacyjny sierpień nie różnił 
się pod tym w względem od innych mie-
sięcy – pracownicy oddziałów byli wi-
doczni wszędzie tam, gdzie w polonijnej 

społeczności działo się coś ciekawego. 
Nie zabrakło nas na tradycyjnym pik-
niku góralskim - jak co roku w pierwszą 
niedzielę sierpnia, Polonia bawiła się na 
sponsorowanej przez Naszą Unię impre-
zie w Clifton, NJ.

Największym wydarzeniem w życiu 
Polonii na nowojorskiej wyspie Long 
Island jest doroczny piknik w Parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Copiague. Przez dwa weekendowe 
dni miejscowa społeczność integrowała 
i bawiła się przy dobrej muzyce i świet-
nym jedzeniu. Dużym powodzeniem 
cieszyło się także stoisko Naszej Unii, 
obsługiwane przez pracowników od-
działu PSFCU w Copiague.

Festiwale z Naszą Unią

Polski Dzień w Harrison, NJ Nasza Unia na pikniku góralskim w Clifton

Pracownicy PSFCU na pikniku w Copiague
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KREDYTY HIPOTECZNE 
NASZEJ UNII

Minimum wkładu własnego w wysokości 3% dotyczy pożyczek na domy jednorodzinne o oprocentowaniu zmiennym - 5 i 7 letnim. Uzyskane 
oprocentowanie będzie zależne od historii kredytowej wnioskodawcy i innych czynników. Miesięczna spłata pożyczki o stałym oprocentowa-
niu 3.375% (APR*) wziętej na okres 180 miesięcy wynosi $7.09 za każde pożyczone $1,000. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Do otwarcia 
konta obowiązują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

3,00%
JUŻ OD

WKŁADU 
WŁASNEGO

NA ZAKUP LUB  
PRZEFINANSOWANIE DOMÓW 

JEDNO- DO CZTERORODZINNYCH 
ZAMIESZKAŁYCH  

PRZEZ  WŁAŚCICIELA  
LUB INWESTYCYJNYCH


