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Aktywa

$2,516,754,719
Udzielone kredyty

$1,215,702,151
Wartość netto

$218,653,847
Liczba Członków

  106,229

Szanowni Państwo,

Jako Przewodniczą
cy Komisji Stypen
dialnej Rady Dyrek
torów PSFCU mam 
przyjemność poinfor
mować o wy ni kach 
Programu Stypen
dialnego PSFCU w 2021 roku. W związku 
z pandemią COVID19 po raz drugi nie 
odbyły się uroczyste ceremonie wręczenia 
nagród, a stypendia zostały przekazane 
laureatom w oddziałach Naszej Unii. Nie 
zmienia to faktu, że kolejna – już dwudzie
sta pierwsza edycja Programu Stypendial
nego PSFCU – okazała się sukcesem.

W tym roku nagrodziliśmy 421 młodych 
Członków Naszej Unii na łączną kwotę 500 
tys. dolarów. Stypendia otrzymało 136 stu
dentów szkół wyższych oraz 285 uczniów 
ostatniej klasy szkoły średniej. Wśród tych 
ostatnich, dziewięć osób otrzymało dodat
kowe stypendia ufundowane przez Zrze
szenie Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork 
(New York Credit Union Association  NY
CUA). Pięcioro studentów uczelni wyż
szych uzyskało najwyższe stypendia w wy
sokości 5 tys. dolarów, pozostali  nagrody 
w wysokości 2 i 1 tys. dolarów. 

Geograficznie najwięcej nagrodzonych 
zostało w stanie Illinois – 156 osób. W 
następnej kolejności są stany: New Jersey 
(124), Nowy Jork (119) i Pensylwania (13). 
Niezmiernie cieszy nas fakt, że stypendia 
otrzymali także młodzi Członkowie Naszej 

Unii, którzy mieszkają w stanach, gdzie nie 
ma oddziałów PSFCU: Connecticut (4 na
grodzonych) oraz New Hamsphire, Floryda, 
Alabama, Arizona oraz Waszyngton, DC – 
po jednym stypendyście.

Z powodu pandemii COVID19, zmusze
ni byliśmy po raz kolejny odwołać tradycyj
ną, trzecią część Programu Stypendialnego 
PSFCU za rok 2021: Program Prezydencki 
pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, obejmujący 10dniową wizytę stu
dyjną dla dziesięciorga Członków PSFCU. 
Mamy nadzieję, że ten program będzie kon
tynuowany w przyszłym roku.

Tegoroczny Program Stypendialny był w 
całości przeprowadzony w formie elektro
nicznej. Fakt, że kilkaset  wniosków wraz z 
esejami oraz licznymi załącznikami zostało 
przekazane bez najmniejszych problemów 
technicznych świadczy o tym, że PSFCU 
jest instytucją bardzo dobrze funkcjonującą 
także w świecie Internetu. 

W tym miejscu chciałbym szczególnie 
podziękować wszystkim osobom, które 
były zaangażowane w Program Stypen
dialny 2021: moim koleżankom z Komisji 
Stypendialnej Rady Dyrektorów  Paniom 
Dyrektorkom Małgorzacie Czajkowskiej i 
Małgorzacie Gradzki, wykładowcom oce
niającym prace oraz pracownikom PSFCU 
 za ich wysiłek, poświęcony czas i profesjo
nalizm, które to były tak cenne w  trudnym 

czasie pandemii COVID19. Gratulując na
grodzonym stypendystom mam nadzieję, 
że staną sie oni liderami społeczności polo
nijnej,  jak również, że będą stałymi Człon
kami PSFCU. 

Program Stypendialny PSFCU powstał 
w 2001 roku i od tego czasu, wliczając w 
to tegoroczną, już dwudziestą pierwszą 
edycję, nagrodzono 5 100 osób, a łączna 
kwota środków przeznaczonych na stypen
dia przekroczyła  6 milionów dolarów.  To 
najważniejszy, coroczny program Polsko
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, 
który jest jednocześnie udaną inwestycją 
w rozwój młodego pokolenia, a tym samym 
przyszłość nie tylko Naszej Unii, ale całej 
Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ja i Rada 
Dyrektorów PSFCU, jesteśmy szczególnie 
dumni z tej działalności. 

Program jest rownież możliwy dzięki za
angażowaniu i zaufaniu, jakim obdarzają 
nas Członkowie Naszej Unii, za co serdecz
nie dziękuję. Jednocześnie życzę wszyst
kim Państwu wiele radości i wypoczynku w 
rozpoczętym właśnie sezonie wakacyjnym.

Z poważaniem,

Bogdan Ogórek
Drugi Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów 
PSFCU / Przewodniczący Komisji Stypendialnej 
Rady Dyrektorów PSFCU

Laureat Programu Stypendialnego PSFCU odbiera swoją nagrodę w oddziale w Copiague, NY.
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Wygodna, bezpieczna, karta kredytowa PSFCUWygodna, bezpieczna, karta kredytowa PSFCU
Jak wakacje, to tylko z kartą kredytową 
PSFCU VISA®. Nasza Unia proponuje 
szeroki zestaw kart kredytowych, które 
gwarantują bezpieczeństwo i spokój du
cha w czasie wakacyjnego wypoczynku. 

Składanie wniosku o kartę kredytową 
PSFCU VISA® nigdy nie było łatwiejsze. 
Wystarczy odwiedzić stronę www.Na
szaUnia.com i odnaleźć zakład kę „Karty 
kredytowe PSFCU”, a następnie wybrać 
odpowiednią kartę. 

Jeśli zależy Ci na atrakcyjnym pro
gramie punktów lojalnościowych oraz 
nagrodach gotówkowych, naturalnym 
wyborem będzie karta Elite VISA® Si
gnature.  Używając tej karty w czasie wa
kacyjnych wojaży, zarabiasz 1,25 punktu 
lojalnościowego za każdego dolara wy
danego w transakcji zakupu. Dodatko
we 5 tys. punktów lojalnościowych (50 
dolarów) otrzymasz, jeżeli wydasz 1,5 
tys. dolarów w ciągu pierwszych trzech 
miesięcy. Ważne: nie pobieramy opłat za 
transakcje dokonane za granicą.

Przy wyborze karty Elite VISA® Si
gnature oferujemy oprocentowanie 
wstępne przez 9 miesięcy na transak
cjach zakupu w wysokości 0% APR*. 
Po tym okresie obowiązywać będzie 
standardowe oprocentowanie zmienne, 
obecnie w wysokości 11,99% APR.

Jeśli szukasz niskiego oprocentowania 
oraz programu lojalnościowego, dobrym 
wyborem jest karta PSFCU VISA® Advan
tage. Oprocentowanie wstępne przez 6 
mie sięcy na transakcjach zakupu wynosi 
1,99% APR, po czym zacznie obowią
zywać standardowe oprocentowanie 
zmien  ne, obecnie już od 5,99% APR.

Z kolei karta Premier oferuje oprocen
towanie wstępne przez 9 miesięcy na 
transakcjach zakupu w wysokości 1,99% 
APR, po czym będzie obowiązywać 
standardowe oprocentowanie zmienne, 
obecnie już od 9,99% APR. Dodatkowym 
atutem tej karty jest atrakcyjny program 
punktów lojalnościowych wymienial
nych na produkty lub usługi turystyczne.

Nie czekaj, złóż wniosek o wybraną 
kartę kredytową PSFCU VISA®. Zacznij  
korzystać z możliwości oferowanych 
przez nowoczesne, zbliżeniowe karty 
kredytowe Naszej Unii już dzisiaj!
APR = Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest 

ocena historii kredytowej. PSFCU zastrzega sobie prawo weryfikacji 

wszystkich dokumentów złożonych przez wnioskodawcę. Oprocen-

towanie może ulec zmianie kwartalnie i jest uzależnione od Prime 

Rate publikowanej w The Wall Street Journal do której dodawany jest 

margin. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez uprze-

dzenia. Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane 

członkostwo w PSFCU. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia.

Kredyty oferowane są w ramach programu Credit Union Student Choice. Oferta dostępna tylko dla Członków PSFCU. Dodatkowe informacje na stronie www.NaszaUnia.com.

STUDIUJ MĄDRZE,
POŻYCZAJ MĄDRZEJ

Prywatna Linia Kredytowa dla Studentów
PSFCU Credit Union Student Choice

Lepszy sposób finansowania studiów

Złóż wniosek na psfcu.studentchoice.org

Już po raz piąty Nasza Unia była głów
nym sponsorem biegu ku czci śp. sier
żanta sztabowego Michaela Ollisa, któ
ry w wieku 24 lat zginął w Afganistanie 
w 2013 r. ratując polskiego żołnierza, 
por. Karola Cierpicę. W imprezie o 
nazwie „SSG Michael Ollis 5K Run” 
wzięło udział kilkuset biegaczy i pie
churów, którzy pokonali trasę 5 km w 
nowojorskiej dzielnicy Staten Island, 
gdzie urodził się i spędził dzieciństwo 
sierż. Olllis. Wśród gości honorowych 
imprezy był Adrian Kubicki, konsul ge
neralny RP w Nowym Jorku.

Chwała BohaterowiChwała Bohaterowi

Konsul Generalny RP Adrian Kubicki oraz pracownice oddziału PSFCU na Staten Island z rodzicami sierż. Ollisa
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Podwój swój depozyt!

Wpłać swój czek używając aplikacji

Bankowości Mobilnej PSFCU

i skorzystaj z szansy podwojenia

deponowanej wartości do $500.

Cotygodniowe
losowanie
3 nagród* 
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Promocja  rozpoczyna się 5 lipca 2021 r. i potrwa do 4 września 2021 r. Promocja dostępna jest dla użytkowników Bankowości Mobilnej PSFCU, którzy dokonają kwalifikującej się wpłaty czeku za pomocą aplikacji 
Bankowości Mobilnej PSFCU. Aby dokonać mobilnego depozytu należy pobrać najnowszą wersję aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU i zainstalować ją na swoim smartfonie. Zwycięzca, który wpłacił czek o wartości 
do $500, będzie uprawniony do nagrody równej kwocie zdeponowanego czeku. Zwycięzca, który wpłacił czek na kwotę od $500.01 do $4,000 będzie uprawniony do nagrody 
w wysokości $500. Maksymalny dzienny limit wpłat czeków dokonywanych za pośrednictwem Bankowości Mobilnej wynosi $4,000. Każdorazowy czek wpłacony w okresie 
promocyjnym weźmie udział w losowaniu. Nagrody mogą podlegać opodatkowaniu. Dodatkowe ograniczenia mogą obowiązywać. Szczegółowe informacje zamieszczone są 
w Oficjalnym Regulaminie Promocji Double Your Mobile Deposit dostępnym na stronie PSFCU.

Wpłać czek używając smartfona i wygrywaj!Wpłać czek używając smartfona i wygrywaj!
Wygraj używając aplikacji Bankowości 
Mobilnej PSFCU tego lata. Wpłać czek 
przy użyciu smartfona i skorzystaj z 
szansy podwojenia deponowanej war
tości do 500 dolarów.

Jak dokonać depozytu czeku poprzez 
smartfon? Jeśli posiadasz już najnowszą 
aplikację Bankowości Mobilnej, proce
dura jest naprawdę prosta. Po zalogowa
niu się do swojej Bankowości Mobilnej, 
należy wybrać funkcję deponowania 
czeków (Mobile Deposit), wybrać z listy 
konto czekowe, na które chcesz zdepo
nować czek, wpisać kwotę depozytu 
oraz sfotografować przód i tył czeku. Po 
naciśnięciu przycisku Submit, depozyt 
jest zakończony, natomiast potwierdze
nie jego dokonania otrzymamy na zare
jestrowany adres poczty elektronicznej. 
Po dokonaniu depozytu czeku, weź

miesz udział w cotygodniowym loso
waniu trzech podwojonych depozytów 
do wysokości 500 dolarów. 

Promocja potrwa całe wakacje i skoń
czy się 4 września 2021 r. Jest dostępna 
dla użytkowników Bankowości Mobil
nej PSFCU, którzy dokonają kwalifiku
jącej się wpłaty czeku przy jej użyciu. 
Co tydzień wylosujemy nazwiska trzech 
Członków Naszej Unii. Zwycięzca loso
wania, który wpłacił czek o wartości do 
500 dolarów, będzie uprawniony do na
grody równej kwocie zdeponowanego 
czeku. Zwycięzca, który wpłacił czek 
na kwotę od 500,01 dolarów do 4 000 
dolarów (limit dzienny wpłat) będzie 
uprawniony do nagrody w wysokości 
500 dolarów. Nagrody mogą podlegać 
opodatkowaniu. Dodatkowe ogranicze
nia mogą obowiązywać. Szczegółowe 

informacje zamieszczone są w Oficjal
nym Regulaminie Promocji Double 
Your Mobile Deposit dostępnym na 
stronie www.NaszaUnia.com.

Jeśli nie korzystałeś dotąd z Bankowo
ści Mobilnej, ściągnij najnowszą wersję 
aplikacji już dzisiaj. Posiadacze smartfo
na działającego w platformie iOS lub An
droid, mogą pobrać bezpłatną aplikację 
w sklepie internetowym, oferowanym 
przez producenta telefonu. W przypad
ku jakichkolwiek pytań, prosimy kontak
tować się z Centrum Obsługi Klienta pod 
numerem 1.855.773.2848. 

Zdeponuj czek przy użyciu aplika
cji Bankowości Mobilnej PSFCU i daj 
sobie szansę wygrania do 500 dolarów. 
Każdego tygodnia do 4 września br. 
wylosujemy nazwiska trzech zwycięz
ców promocji.

Zaktualizuj swoje dane na koncie - możesz wygrać iPadaZaktualizuj swoje dane na koncie - możesz wygrać iPada
Tego lata zadbaj o swoje bezpieczeń
stwo finansowe. Zaktualizuj dane w 
PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej, aby lepiej chronić swoje 
konta w Naszej Unii. Wszyscy Człon
kowie PSFCU, którzy zaktualizują kon
taktowe numery telefoniczne i adresy 
poczty elektronicznej do 15 września 
br., wezmą udział w losowaniu jednego 
z czterech iPadów.

PSFCU jest nowoczesną instytucją 
finansową, oferującą swoim Członkom 
pełną gamę usług i produktów finanso
wych, także w formie elektronicznej. 
Aby lepiej dostosować ofertę do Pań
stwa potrzeb, Nasza Unia stara się stale 

aktualizować bazę danych numerów 
telefonów komórkowych oraz adresów 
poczty elektronicznej Członków Naszej 
Unii. Dysponując aktualnymi dany
mi kontaktowymi, PSFCU może także 
w sposób bardziej skuteczny chronić 
Państwa przed próbami oszustwa. 

Dlatego przy każdej wizycie w od
dziale lub przy kontakcie z telefonicz
nym Centrum Obsługi Klienta, będą 
Państwo proszeni o weryfikację numeru 
telefonu i adresu poczty email. Pozyska
ne w ten sposób informacje będą wyko
rzystane także do lepszego dostosowa
nia oferty PS FCU do Państwa potrzeb. 

Wszyscy Członkowie PSFCU, którzy 

do dnia 15 września 2021 r. zaktuali
zują swoje dane, wezmą udział w lo
sowaniu atrakcyjnych nagród: czterech 
iPadów. Zapraszamy do oddziałów lub 
kontaktu z Centrum Obsługi Klienta 
pod bezpłatnym numerem 1.855.PS
FCU.4U (1.855.773.2848). Zaktualizuj 
swoje dane kontaktowe już dzisiaj!

Promocja rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. i kończy 15 września 

2021 r. Promocja dostępna dla członków PSFCU bez zaległych 

zobowiązań, którzy w okresie trwania promocji zaktualizują swój 

numer telefonu i adres email na koncie w PSFCU. Nagrody mogą 

podlegać opodatkowaniu. Dodatkowe ograniczenia mogą obo-

wiązywać. Szczegółowe informacje zamieszczone są w oficjal-

nym regulaminie promocji dostępnym na stronie PSFCU.
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Z życia Naszej UniiZ życia Naszej Unii
Po miesiącach życia w cieniu ograniczeń 
spowodowanych pandemią COVID19, 
Stany Zjednoczone wróciły do normal
nego życia. Wróciło życie towarzyskie, 
wyjazdy oraz imprezy organizowane 
przez Polonię. 

PolskoSłowiańska Federalna Unia 
Kredytowa zawsze z radością wspiera 
Polskie Szkoły Dokształcające, dla któ
rych był to już drugi z rzędu rok pracy w 
cieniu pandemii. Dzięki wielkiemu wy
siłkowi rodziców i nauczycieli, kilkadzie
siąt placówek polonijnego szkolnictwa 
z sukcesem zakończyło tak trudny rok 
szkolny 2020/21. Nasza Unia wspierała 
w tym ciężkim czasie pandemii polskie 
szkoły zwiększonymi dotacjami tak, że w 
czerwcu w większości z nich odbyły się 
już normalne uroczystości zakończenia 
roku szkolnego. 

Dla dzieci
W czerwcu szczególnie pamiętaliśmy 

o najmłodszych Członkach Naszej Unii. 
Zgodnie z polską tradycją, we wszyst
kich oddziałach dzieci mogły liczyć na 
niespodzianki i atrakcje związane z Mię

dzynarodowym Dniem Dziecka. Gry i 
zabawy, malowanie twarzy, słodycze i 
drobne prezenty – Nasza Unia zawsze 
pamięta o najmłodszych. 

Dodatkowo do 15 czerwca trwała 
specjalna promocja dla najmłodszych: 
jeśli rodzice, dziadkowie lub opiekuno
wie otworzyli nowe konto dla dziecka, 
otrzymywali w promocji dodatkowe 
50 dolarów. Dzięki trwającej dwa mie
siące promocji, grono najmłodszych 
Członków Naszej Unii powiększyło się  
o  1 441 osób.

Członkowie PSFCU znów podróżują
Nic tak nie ułatwia wakacyjnych wy

jazdów, jak posiadanie atrakcyjnie opro
centowanej karty kredytowej. Członko
wie Naszej Unii wiedzą, że czy wyjazd do 
Polski, czy do innego europejskiego kraju, 
na afrykańską sawannę czy na plaże w 
Meksyku czy na Karaibach: z kartami kre
dytowymi i debetowymi PSFCU VISA® 
mogą czuć się naprawdę bezpieczni.

Świadczą o tym zdjęcia, które Nasza 

Unia otrzymuje z różnych zakątków świa
ta. Członkowie PSFCU m. in. kibicowali 
reprezentacji Polski w czasie turnieju 
EURO2020. Byli między innymi obecni 
na stadionie w Sewilli, gdzie Polska zre
misowała z Hiszpanią 1:1, po golu Rober
ta Lewandowskiego.

Członkowie PSFCU dotarli również 
do Gibraltaru. 4 lipca br. minęła 78. rocz
nica katastofy lotniczej w Gibraltarze,  
w której zginął gen. broni Władysław Si
korski, jego córka Zofia Leśniowska oraz 
członkowie sztabu Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Członkowie PSFCU uczcili pamięć ofiar 
tragicznej katastrofy.

Okres trwania promocji rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. i kończy 15 września 2021 r. Promocja dostępna dla członków PSFCU bez zaległych zobowiązań, którzy w 
okresie trwania promocji zaktualizują swój numer telefonu i adres email na ich koncie w PSFCU. Nagrody mogą podlegać opodatkowaniu. Dodatkowe ograniczenia 
mogą obowiązywać. Szczegółowe informacje zamieszczone są w oficjalnym regulaminie promocji dostępnym na stronie PSFCU.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO
SWOJEGO KONTA!

Zaktualizuj numer telefonu
i adres email na koncie

Możesz
wygrać

jeden z 4
iPadów!


