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Aktywa

$2,573,307,041
Udzielone kredyty

$1,343,593,301
Wartość netto

$230,905,627
Liczba Członków

  110,055

Szanowni Państwo, 

W miesiącu czerwcu 
tradycyjnie już wręcza-
my stypendia laureatom 
programu stypendialne-
go PSFCU. W tegorocz-
nej edycji programu, 
który kontynuujemy od 2001 roku przyzna-
liśmy rekordową kwotę 551 tysięcy dolarów 
rekordowej liczbie 488 studentów. Jesteśmy 
dumni z naszego programu stypendialnego, 
który cieszy się olbrzymią popularnością, 
ale jest też doskonałą prezentacją ambicji i 
osiągnieć edukacyjnych polonijnej młodzie-
ży. Inwestycja w młode pokolenie to bardzo 
ważna cześć strategii Naszej Unii, która jed-
nocześnie zapewni na przyszłość silną pozy-
cję Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Na koniec maja br., przekroczyliśmy po 
raz pierwszy w historii PSFCU liczbę 110 
tysięcy Członków Naszej Unii.  Liczba ta 
sukcesywnie powiększa się z miesiąca na 
miesiąc i świadczy zarówno o dynamicz-
nym rozwoju naszej instytucji, jak również o 
Państwa zaufaniu i renomie jaką Polsko-Sło-
wiańska Federalna Unia Kredytowa posiada 
w środowiskach polonijnych. W wyniku 
wielu inicjatyw i przy pomocy nowoczesnej 
technologii bankowej docieramy obecnie do 
środowisk zlokalizowanych poza bezpośred-
nim zasięgiem naszych oddziałów, jakkol-
wiek fizyczna obecność jest głównym czyn-
nikiem generującym nowych Członków. 
W najbliższych tygodniach rozpoczniemy 
prace budowlane 22. oddziału Naszej Unii, a 

PSFCU przyznała stypendia na łączną kwotę PSFCU przyznała stypendia na łączną kwotę 
551 000 dolarów dla 488 studentów 551 000 dolarów dla 488 studentów 

Tegoroczna edycja Programu Stypendial-
nego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej, który od 2001 roku wspiera 
edukacyjne marzenia polsko-amerykań-

skiej młodzieży, ustanowiła dwa zna-
czące rekordy. W tym roku 488 młodym 
Członkom PSFCU przyznano stypendia 

siódmego w stanie Illinois, zlokalizowanego 
w mieście Algonquin.  Oddział ten zacznie 
obsługiwać okolicznych mieszkańców w 
pierwszym kwartale 2023 roku.

Wszyscy odczuwamy skutki gwałtownie 
rosnącej inflacji co przenosi się na rosnące 
oprocentowanie kredytów. Cieszę się bardzo, 
że tak wielu Członków PSFCU w mijających 
latach skorzystało z niskich rat procentowych 
kupując nieruchomości lub auta.  Polsko-Sło-
wiańska Federalna Unia Kredytowa pomimo 
nowych wyzwań w gospodarce amerykań-
skiej nadal oferuje konkurencyjne warunki 
kredytów i usług bankowych. Jesteśmy po 
to, by przede wszystkim służyć Członkom 
Naszej Unii i środowisku polonijnemu.  Za-
pewniając stabilną i silną pozycję finansową 
Naszej Unii równocześnie dbamy, aby nasze 
oferty były atrakcyjne dla jej Członków. 

Kończąc, chciałbym zauważyć, że PS-
FCU nie tylko pomaga Polonii oferując kon-

kurencyjne usługi finansowe i wspierając 
liczne inicjatywy, ale też jednoczy Polonię.  
Grono ponad 110 tysięcy Członków PSFCU 
zamieszkuje w wielu różnych stanach – od 
Florydy, przez Illinois do Wschodniego Wy-
brzeża. Nasz sukces jest też efektem wspólnej 
pracy i zaufania wielu osób: pracowników i 
wolontariuszy, indywidualnych Członków, 
ale również wielu środowisk polonijnych. 
Zachęcam więc Państwa do wspólnego dzia-
łania, gdziekolwiek to jest możliwe.

Życzę Państwu udanego wakacyjnego 
wypoczynku w gronie rodziny, znajomych 
i przyjaciół, mając nadzieję, że usługi elek-
troniczne PSFCU ten wypoczynek ułatwią i 
uprzyjemnią.  

Z poważaniem, 

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Przemówienie 1-szej Wiceprzewodniczącej Rady Dyrektorów PSFCU, Pani Małgorzaty Gradzki podczas ceremonii rozdania 
Stypendiów w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. 

...dokończenie na stronie 2



Nasza Unia | Lipiec 2022 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.NaszaUnia.comNasza Unia | Lipiec 2022 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.NaszaUnia.com

2

Młode pokolenie Polonii jest filarem 
Naszej Unii. Przyszłość i edukacja mło-
dzieży jest dla nas bardzo ważna. Świa-
dectwem tego są przyznawane każdego 
roku stypendia. W trosce o przyszłość 
studentów PSFCU oferuje także produk-
ty, które w znacznym stopniu ułatwią im 
edukację na studiach wyższych.

Studia to nie tylko krok w stronę 
spełnienia marzeń oraz dorosłości, 
to także duża inwestycja finansowa. 
Aby móc spokojnie budować swoją 
przyszłość, kształcić się i zdobywać 
doświadczenie warto przygotować się 
solidnie i poznać wszystkie dostępne 
opcje finansowania edukacji. 

Opłata szkoły, zakwaterowanie, książ-
ki i pomoce naukowe oraz wyżywienie 
to tylko podstawowe koszty. Często ich 

kulminacja może przewyższyć odłożoną 
na studia kwotę.

W planowaniu finansowania studiów 
w pierwszej kolejności rekomendowane 
jest sprawdzenie dostępnych stypen-
diów oraz dotacji. Źródłami tego typu 
dofinansowań są między innymi pro-
gramy szkół średnich i wyższych oraz  
organizacji i stowarzyszeń.  Po spełnie-
niu wymaganych warunków można 
otrzymać stypendia od wymienionych 
instytucji. Jest to olbrzymia pomoc i 
warto mieć na uwadze warunki, które są 
wymagane do otrzymania stypendiów. 
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie fe-
deralnych pożyczek studenckich. Opcja 
ta daje możliwość pożyczki, którą należy 
spłacić z odsetkami, ale zazwyczaj kre-
dyty te mają stałą stopę procentową. Li-

sty oferowanych federalnych pożyczek 
studenckich udostępniane są przez po-
szczególne uczelnie. 

Jeśli dwie powyższe opcje zostały 

na łączną kwotę 551 tys. dolarów, czy-
li o 51 tys. dolarów więcej niż wynosił 
poprzedni rekord. Rada Dyrektorów 
PSFCU podjęła decyzję o podniesieniu 
tegorocznego budżetu stypendialnego, 
tak aby każdy kandydat, który speł-
nił formalne wymagania programowe, 
mógł otrzymać nagrodę.

Uroczyste wręczenie nagród w progra-
mie stypendialnym odbyło się 1 czerwca 
w Konsulacie Generalnym RP w Nowym 
Jorku oraz 2 czerwca w Cracovia Manor 
w Wallington, w stanie New Jersey, nato-
miast uroczystość w Chicago, Illinois od-
była się 4 czerwca w Muzeum Polskim 
w Ameryce. Większości stypendystów 
przybyłych na uroczystości towarzyszyli 
ich niezwykle dumni rodzice.

Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bogdan 

Chmielewski powitał laureatów podczas 
nowojorskiej ceremonii, podkreślając 
wagę więzi łączących Unię Kredytową 
ze społecznością polonijną. „Inwestowa-
nie w młode pokolenie to najlepsza in-
westycja, jaką może zrobić nasza Unia” 
– powiedział pan Chmielewski. „Gratu-
luję wam sukcesu który już osiągnęliście 
i życzę wam żebyście osiągnęli jak naj-
więcej sukcesów w życiu zawodowym, 
i żebyście też swoje sukcesy naukowe i 
zawodowe potrafili przełożyć w jakimś 
stopniu na sukces naszej grupy etnicznej 
w Stanach Zjednoczonych.”

Pierwsza Wiceprzewodnicząca Rady 
Dyrektorów PSFCU, Pani Małgorzata 
Gradzki nie mogła ukryć dumy z mło-
dych Członków PSFCU. „Jesteśmy z 
Was bardzo dumni i mamy nadzieję, 
że w przyszłej karierze nie zapomni-
cie o Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej,” powiedziała. „Mam 
nadzieję, że wszyscy będziecie zawsze 
żyli sprawami Polonii – bo jednym z ce-
lów naszego programu jest zachęcenie 
młodzieży do uczestniczenia w inicjaty-
wach naszej grupy etnicznej, imprezach 
kulturalnych, oraz w pracach naszych 

organizacji polonijnych.”
Podobnie jak w latach ubiegłych, tego-

roczna edycja programu stypendialnego 
PSFCU składała się z dwóch odrębnych 
części: dla absolwentów szkół średnich i 
dla studentów szkół wyższych. Program 
dla absolwentów szkół średnich koor-
dynowany był przez Zrzeszenie Unii 
Kredytowych Stanu Nowy Jork (New 
York Credit Union Association). Oprócz 
oceny zgłoszeń kandydatów z kilkudzie-
sięciu nowojorskich unii kredytowych, 
NYCUA przyznała również najlepszym 
kandydatom czterdzieści pięć własnych 
stypendiów. Piętnaście z tych czterdzie-
stu pięciu stypendiów zostało przyzna-
nych młodym Członkom PSFCU.

Program dla obecnych studentów 
szkół wyższych jest autonomicznym 
programem PSFCU. Kandydaci byli oce-
niani przez profesorów uniwersyteckich 
na podstawie wyników badań, a także 
aktywnego udziału w życiu społeczności 
polonijnej.

Od powstania programu stypendial-
nego w 2001 roku Polsko-Słowiańska 
Federalna Unia Kredytowa przyznała 
ponad 6,5 miliona dolarów na stypendia 
dla łącznie ponad 5500 studentów. 

...dokończenie ze strony 1

Nasza Unia dla Studenta 



Nasza Unia | Lipiec 2022 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.NaszaUnia.com

3

Nasza Unia | Lipiec 2022 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.NaszaUnia.com

APY*

W minionym miesiącu wprowadziliśmy 
Państwa w szczegóły programu uChoose 
Rewards®, który daje możliwość zbierania 
punktów lojalnościowych przy użyciu 
Karty Debetowej PSFCU VISA®. Ponieważ 
program ten cieszy się dużą popularno-
ścią chcemy przybliżyć Państwu infor-
macje dotyczące jego obsługi. Po rejestra-
cji na swoim koncie można obserwować 
wzrost ilości punktów, wybierać nagrody 
oraz śledzić aktualne specjalne oferty. 

Rejestracja w programie uChoose Re-
wards® zajmuje kilka minut, do jednego 
konta można zarejestrować kilka swoich 
kart. Nie można jedynie łączyć karty per-
sonalnej z biznesową. 

Earn Points – opcja ta daje możliwość 
sprawdzenia aktualnych ofert partnerów 
programu. Premiowane są transakcje do-

konywane na całym świecie. Obowiązu-
je następujący przelicznik: w regularnej 
opcji użytkownik programu otrzymuje  
1 punkt za wydane 2 dolary, natomiast  
u partnerów programu możliwe jest otrzy-
manie 5 a nawet 10 punktów za wydane-
go dolara. 

Warto zwracać uwagę na emaile wy-
syłane przez system uChoose Rewards®. 
Informacje o specjalnych ofertach wysy-
łane są do użytkowników programu re-
gularnie. W promocjach punkty uChoose 
Rewards® naliczają się wielokrotnie, a ich 
kumulacja po zakończeniu promocji zde-
cydowanie pomaga osiągnąć wyższy pu-
łap punktowy i tym samym wybrać cen-
niejsze nagrody. Należy mieć na uwadze 
fakt, że oferty specjalne zachowują swoją 
ważność tylko w trakcie ich trwania i pla-

*Annual Percentage Yield. Okres promocyjny rozpoczyna się 1 lipca 2022 r. i kończy 31 sierpnia 2022 r. Minimalna kwota do otwarcia lokaty wynosi 
$500.00. Maksymalna kwota do otwarcia lokaty wynosi $100,000 na osobę niezależnie od liczby posiadanych kont. Kara za wcześniejszą wypłatę 
w wysokości dywidendy za 365 dni dotyczy wszystkich 6-letnich (72-miesięcznych) certyfikatów. Konta 
biznesowe są wyłączone z niniejszej promocji. PSFCU zastrzega sobie prawo do zmiany warunków pro-
mocji lub zakończenia jej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie produkty  
i usługi są przeznaczone wyłącznie dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Obsługa konta programu lojalnościowego uChooseRewards® 

wyczerpane warto sięgnąć po rozwią-
zanie jakim jest pożyczka studencka. 
W ramach programu Credit Union Stu-
dent Choice oraz w  połączeniu z  inny-
mi uniami kredytowymi PSFCU oferuje 
studenckie prywatne linie kredytowe. 
Zdecydowanie jest to optymalna po-
moc dla studiujących Członków Naszej 
Unii. Program ten wyróżnia się niskimi 
stopami procentowymi oraz brakiem 
opłat wstępnych. Dodatkowym plusem 
pożyczki jest łatwy wniosek kredytowy, 
który wypełnia się drogą internetową  
tylko raz za cały okres trwania studiów.  
Dodatkowo w razie potrzeby, zarówno 
PSFCU jak i Credit Union Student Cho-
ice zapewniają pomoc konsultanta. 

Drugą, ważną kwestią startu w życie 
studenckie jest posiadanie karty kredy-
towej. Obecnie, do 31 sierpnia studenci 
posiadający konto w PSFCU mogą złożyć 

wniosek o kartę kredytową VISA® Liberty. 
Promocyjna karta gwarantuje 0% APR na 
transakcjach zakupu przez 12 miesięcy 
od daty otwarcia konta. Członkowie po-

siadający zadłużenie na innych kartach  
w ciągu 60 dni od daty otwarcia konta 
mogą dokonać transferu salda na 0% APR 
na 18 miesięcy. Minimalna kwota przele-
wu zadłużenia wynosi $250. Jest to do-
skonała okazja do skorzystania z jeszcze 
jednego, atrakcyjnego źródła finansowa-
nia studiów. Warto wykorzystać oprocen-
towanie 0% przygotowując wyprawkę na 
nowy rok szkolny.** 

Każde wakacje to wytchnienie od 
czasu nauki i pracy dla studentów, war-
to także wykorzystać wolny czas na 
sprawdzenie możliwości finansowania 
nauki. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji o pożyczkach i kartach stu-
denckich prosimy o kontakt z oddziała-
mi Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej lub kontakt telefoniczny z 
Centrum Obsługi Klienta PSFCU 1.855.
PSFCU.4U (1.855.773.2848).

nować zakupy tak, aby mnożyć punkty  
w maksymalny sposób. 

Redeem Points - Wybierz nagrodę, któ-
ra stanie się Twoim celem. Do wyboru 
masz wiele ciekawych kategorii odpowia-
dających Twoim życiowym potrzebom  
i pasjom. Co znajduje się w katalogu? Są 
to między innymi: bilety lotnicze, produk-
ty (sprzęt sportowy, sprzęt AGD, ubrania, 
książki, kosmetyki itp.), karty podarun-
kowe oraz bilety na różne imprezy oko-
licznościowe.  Minimalna ilość punktów, 
którą można zamienić na nagrody to 1500.

My Rewards - wzrost liczby punktów 
możesz obserwować w zakładce: My 
Rewards. Przy każdej dokonanej trans-
akcji wyświetla się przelicznik punk-
towy. Zgromadzone punkty mają okres 
ważności. System zawsze pokazuje ile 
punków może w danym miesiącu prze-
paść z powodu ich niewykorzystania.  
W pierwszej kolejności wykorzystywane 
są punkty zdobyte najwcześniej. Program 
dotyczy transakcji dokonywanych na ca-
łym świecie. Karty PSFCU można używać 
poza terenem USA, należy uprzednio po-
informować biuro obsługi klienta w celu 
odblokowania swojej karty na transakcje 
międzynarodowe 

Sprawdzaj bilans punktów, zamieniaj 
je na nagrody, odbieraj prezenty i ciesz się 
swoją oszczędnością oraz kreatywnością. 
Poczuj, że kupowanie niezbędnych rze-
czy może być o wiele bardziej satysfakcjo-
nujące! Mnóż swoje korzyści za darmo!

ZAINWESTUJ W
SZEŚCIOLETNIĄ

Lokatę 
Terminową
Z OPROCENTO-

WANIEM
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Celebracja Dnia Dziecka w połączeniu 
z trwającymi promocjami PSFCU po-
święconymi najmłodszym Członkom  
zachęciły naszych milusińskich do od-
wiedzenia oddziałów w maju oraz w 

czerwcu. Dla wielu rodzin stało się to 
już tradycją; dziękujemy także nowym 
Członkom, którzy dołączyli do nas  
i zachęcamy do częstych odwiedzin  
w oddziałach. Obecnie szczególnie 
ważna jest edukacja związana z finan-
sami, oszczędzaniem oraz prowadze-
niem własnego konta. Świadomość 
posiadania kont i możliwość oszczę-
dzania pieniędzy daje dziecku poczucie 
odpowiedzialności. PSFCU jest częścią 
tego ważnego procesu, dziękujemy za 
to! Pracownicy w oddziałach PSFCU 
dołożyli wszelkich starań, aby Dzień 

Dzień Dziecka w Naszej Unii Dzień Dziecka w Naszej Unii 

Słoneczna pogoda oraz początek wakacji 
to czas licznych festiwali oraz pikników. 
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kre-
dytowa tradycyjnie jest sponsorem oraz 
gościem tych wydarzeń. Nasi pracow-
nicy spotykają się z Państwem podczas 
wielu rozmaitych imprez, a przy okazji 
zabawy i relaksu służą swoją wiedzą 
oraz radą. Zwracamy na to szczególną 
uwagę i prosimy abyście Państwo pamię-
tali, że obecność naszych pracowników 
na polonijnych wydarzeniach jest de-
dykowana Wam. Warto wykorzystać ten 
fakt, poradzić się w sprawach finansów, 
kredytów oraz produktów i usług, któ-
re oferujemy. W maju i czerwcu przed-
stawiciele Naszej Unii uczestniczyli w 
licznych festiwalach, między innymi: 4 
i 5 czerwca spotkaliśmy się w Tappan, 
NY  podczas Festiwalu Tygodnika PLUS, 
12 czerwca na Dniu Dziecka organizo-
wanym przez Polonia of Long Island,  

a 5 czerwca na Pikniku przy kościele św. 
Józefa w Hackensack, NJ. 

W ten sam weekend 5 czerwca odbyła 
się IX Edycja Festiwalu „Małej Polski” w 
New Britain, CT. W wydarzeniu wzięło 
udział około 20 tys. osób. Goście impre-
zy mogli spotkać się z przedstawicielami 
Naszej Unii przy dwóch stanowiskach: 
przy biurze Naszej Unii na 38 Broad 
Street oraz przy namiocie, w sercu festi-
walu obok kościoła Najświętszego Serca. 
12 czerwca Nasza Unia przemierzyła 

ulice Staten Island z Fundacją Wolno-
ści Michaela Ollisa (SSG Michael Ollis 
Freedom Foundation). Bieg w hołdzie 
sierżantowi Michaelowi Ollis’owi upa-
miętnił wydarzenia z 2013 roku, kiedy 
to żołnierz bohatersko poświęcił swoje 
życie na polu walki. 

Fakt współtworzenia życia kulturalne-
go Polonii w USA jest dla nas wielkim 
zaszczytem oraz zobowiązaniem. Cie-
szymy się, że doceniacie Państwo nasze 
starania i niezmiennie towarzyszycie 
nam w nich. Do zobaczenia na kolejnym 
wydarzeniu! 

Spotkaj PSFCU w letnim sezonie! Spotkaj PSFCU w letnim sezonie! 

Dziecka nasi najmłodsi Członkowie 
mogli świętować niezwykle uroczyście 
i wesoło. Na dzieci czekały prezenty 
niespodzianki, słodycze, stanowiska 
dla małych artystów, malowanie twarzy 
oraz postacie bajkowe. Łatwo odgadnąć 
dlaczego dzieci tak chętnie odwiedzają 
Naszą Unię! 

**Promocja dotyczy nowych studenckich kart kredytowych otwartych między 1 czerwca 2022 a 31 sierpnia 2022 r. Regulamin Oferty Promocyjnej: 
– Zakupy: 0,00% APR na transakcjach zakupu przez 12 miesięcy od daty otwarcia konta. – Transfery salda: 0,00% APR przez 18 miesięcy na prze-
niesieniu zadłużenia od pierwszej kwalifikującej się transakcji dla transferów dokonanych w ciągu 60 dni od daty otwarcia konta. Przelew zadłużenia 
musi pochodzić z rachunku karty kredytowej spoza PSFCU; minimalna kwota przelewu zadłużenia wynosi $250; obowiązuje standardowa opłata za 
przeniesienie zadłużenia: $5 lub 3% kwoty każdej transakcji, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Po okresie promocyjnym APR powróci do 
standardowego zmiennego APR zgodnie z informacjami uzyskanymi przy otwarciu konta. W przypadku spóźnio-
nej płatności, oprocentowanie promocyjne powróci do standardowego APR. Studencka karta kredytowa podlega 
zatwierdzeniu kredytu i ocenie historii kredytowej. Student musi wykazać się samodzielną zdolnością do doko-
nywania wymaganych minimalnych spłat proponowanej kwoty kredytu. Brak dowodu zdolności do spłaty będzie 
wymagać rodzica jako współsygnatariusza lub poręczyciela. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Skorzystaj z Oferty Specjalnej na karty kredytowe dla

STUDENTÓW PSFCU VISA® Liberty

ZYSKAJ

0%APR

NA 12 MIESIĘCY NA 
TRANSAK CJACH 

ZAKUPU

ORAZ 0% APR NA 18 MIESIĘCY 
NA PRZENIESIENIU ZADŁUŻENIA Z INNEJ KARTY


