
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredy -
towa bardzo aktywnie włączyła się w
obchody 100-lecia Odzyskania Niepod -
ległości przez Polskę.

Z okazji 100-lecia, nad najbardziej
prestiżowym miejscem w Nowym Jorku, w

niedzielę, 11 listopada powiewała biało-
czerwona flaga. Animowana flaga Polski z
napisem w języku angielskim “Stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości”
była wyświetlona kilkadziesiąt razy na  

Szanowni Państwo,

Grudzień to szczególny
miesiąc, w cią gu którego
prze żywamy Boże Naro -
dzenie - najpięk niej sze
święta  całego roku. Jest
to czas wielu szczegól -
nych spotkań w gronie ro dzinnym, wśród
przyjaciół, znajomych, a także współpra -
cowników. W okresie tym w specialny
sposób myślimy także o tych, dla których
los nie był tak przyjazny jak dla nas. 

W tym roku, już po raz piąty Polsko-
Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
organizuje wspólnie z Fundacją Uśmiechu
Dziecka zbiórkę funduszy na hospicja
dziecięce w Polsce i potrzebujące polonijne
dzieci w Stanach Zjednoczonych. Do tego -
rocznej akcji wybraliśmy hospicja dziecięce
w Gdańsku i Wrocławiu oraz wskazane
przez Pierwszą Dame RP Panią Agatę
Kornhauser-Dudę hospicjum dziecięce w
Olsztynie. Jestem przekonany, że jak zawsze
Członkowie Naszej Unii wykażą olbrzymią
szczodrość i finansowo wesprą te jakże
ważne i potrzebne instytucje. Z góry dziękuję
za Państwa hojność.

Chciałbym rownież podziękować pracow -
nikom i wolontariuszom, którzy wzięli
udział w 12. edycji akcji zainicjowanej przez
pracowników PSFCU, polegającej na zbiórce
i przekazaniu świątecznych prezentów dla
dzieci z domów dziecka w Polsce. W tym
roku wsparliśmy domy dziecka w Łomży i
Brodnicy.  Tuż przed swiętami dzieci z tych
placówek otrzymają atrakcyjne upominki
ufundowane przez pracowników i wolon -
tariuszy Naszej Unii.  
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Aktywa

$1,930,303,111
Udzielone kredyty

$1,102,774,694
Wartość netto

$193,809,323
Liczba Członków

96,648

Nasza Unia

PSFCU na stulecie Niepodległości Polski

Mijający rok był szczególnym rokiem dla
wszystkich Polaków zarówno w kraju, jak i
rozsianych po świecie. Wspolnie obchodzi -
my 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości po 123 latach zaborów.  Nasza
Unia bardzo aktywnie wspierała wiele
wydarzeń związanych z obchodami tej
wspaniałej rocznicy. Jesteśmy dumni, że
byliśmy sponsorem prezentacji wideo
wyświetlanej  na głównym ekranie  Times
Square w Nowym Jorku, poświęconej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod -
ległości.  Dzięki naszej inicjatywie dziesiątki

tysięcy mieszkańców Nowego Jorku i
turystów z całego świata dowiedziało się o
tej jakże ważnej dla Polaków rocznicy. 

W imieniu Rady Dyrektorów, Komisji
Nadzorczej i pracowników pragnę życzyć
wszystkim Członkom Naszej Unii oraz całej
Polonii zdrowych, spokojnych i pełnych
radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu
sukcesów w Nowym, 2019 Roku! 

Krzysztof Matyszczyk

Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

...dokończenie na stronie 2

Biało-czerwona flaga na nowojorskim Times Square  

Życzymy Państwu zdrowych i radosnych świąt 
Bożego Narodzenia oraz finansowej 

pomyślności w Nowym Roku.



budynku NASDAQ, który znajduje się na
nowojorskim Times Square, zwanym przez
wielu “skrzyżowaniem świata” (The
Crossroads of the World).  

Trzydziestosekundowy spot ukazywał
się w niedzielę, 11 listopada  co najmniej
trzy razy na godzinę, z największą częstotli -
wością pomiędzy godzinami 10 a 22.
Prezentacja na nowojorskim Times Square
to jedna z wielu inicjatyw Polsko-Sło -
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z
okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

przez Polskę. Nasza Unia sponsorowała
kilkadziesiąt różnych uroczystości – od
mszy świętych i uroczystych wciągnięć
polskiej flagi na maszt, poprzez koncerty,
wystawy aż po uroczyste wiece, apele czy
konkursy dla młodzieży, które odbyły się
w metropolii nowojorskiej i chicagowskiej,
a także w stanach Pensylwania, New Jersey
i Connecticut. 

Również w oddziałach PSFCU przypo -
minano o tak ważnej dla wszystkich
Polaków rocznicy. O wydarzeniu przypo -
minały w listopadzie koszulki pracow nic
z charaketrystycznym logo: liczbą 100 w
biało-czerwonych barwach. W nowojorskiej
placówce w Ridgewood o rocznicy przypo -
minała specjalna wystawa przygo towana z
inicjatywy kierowniczki oddziału, Agniesz -
ki Duduś. 

- Setna rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości to ważne wydarzenie dla
całej Polonii w Stanach Zjednoczonych,
która tak bardzo ceni sobie wolną i nie -
podległą Polskę. To także dobra okazja do
przypomnienia o trwałości związków z
Polską oraz wkładu Polonii w proces
odzyskiwania niepodległości przez Polskę
w 1918 r. Bez działań Ignacego Jana
Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych,
który dotarł z polskimi postulatami do
prezydenta Woodrow Wilsona, bez aktyw -
nego politycznego i finansowego wsparcia
amerykańskiej Polonii, bez ponad 20 tys.
wolontariuszy do Błękitnej Armii, droga do
polskiej niepodległości byłaby przynajmniej
o wiele dłuższa – powiedział dyrektor
wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski.
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Jak co roku w okresie świątecznym, Nasza
Unia organizuje akcję Świąteczny Uśmiech
Dziecka. Do 31 grudnia każdy Członek
PSFCU może dokonać wpłaty, która zos -
tanie wykorzystana na pomoc dla ciężko
chorych dzieci w Polsce i na leczenie dzieci
polonijnych w Stanach Zjednoczonych.

W ramach piątej edycji akcji Świąteczny
Uśmiech Dziecka, zbieramy fundusze na
cztery instytucje zajmujące się pomaganiem
ciężko – często nieuleczalnie – chorym
dzieciom. Utworzyliśmy specjalne konta,
na które można dokonywać wpłaty:

- Caritas Archidiecezji Warminskiej w
Olsztynie (nr konta w PSFCU:  1369287)
– instytucja rekomendowana przez Pierwszą
Damę RP, Agatę Kornhauser-Dudę;

- Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci we Wrocławiu (nr konta: 1369293);

- Hospicjum im. Ks. Eugeniusza
Dutkiewicza, SAC w Gdańsku (nr konta:
1369290);

- Fundacja Uśmiechu Dziecka z Nowego
Jorku (nr konta: 1369281) – na leczenie

polonijnych dzieci.
Aby dokonać wpłaty, prosimy wypełnić

formularz  dostępny w oddziałach PSFCU
lub na stronie www.NaszaUnia.com i
dostar czyć go do kasy w jednej z placówek
Naszej Unii. Wpłaty mogą też być dokonane
jako transfery pomiędzy kontami przy
użyciu Bankowości Internetowej lub
aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU.
Akcja trwa do 31 grudnia br. 

To już piąta edycja wspólnej akcji Polsko-

Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
wraz z nowojorską Fundacją Uśmiechu
Dziecka. Od początku akcji Świąteczny
Uśmiech Dziecka w 2014 r., Polonia z
Nowego Jorku, New Jersey oraz Chicago i
okolic zebrała już pół miliona na hospicja
dziecięce w Polsce oraz potrzebujące, chore
dzieci w Stanach Zjednoczonych. PSFCU
nie pobiera żadnych opłat w związku ze
zbiórką, tak że 100 proc. zebranych środków
trafi na wskazane konta. 

Świąteczny Uśmiech Dziecka
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Uroczystość rocznicowa w Chicago 

PSFCU na stulecie Niepodległości Polski
... dokończenie ze strony 1

Pracownice oddziału PSFCU w Ridgewood, NY zapraszają na wystawę



To ostatni moment, aby złożyć podanie o
stypendium dla przyszłorocznych absol -
wentów szkół średnich. Nabór do programu
stypedialnego, który Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa organizuje we
współpracy ze Zrzeszeniem Unii Kredy -
towych Stanu Nowy Jork (New York Credit
Union Association) trwa tylko do 4 stycznia
2019 roku.

Program Stypendialny jest przeznaczony
dla udających się na studia absolwentów
szkół średnich, którzy mogą otrzymać do
1 500 dolarów na pokrycie kosztów  studiów
w akredytowanych szkołach wyższych. Aby
wziąć udział w programie, należy: 

1. Udać się do najbliższego oddziału
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej i poprosić pakiet z wnioskiem stypen -
dialnym. Można go także pobrać w formie
elek tronicznej na stronie internetowej:
www.NaszaUnia.com;

2. Wypełnić wniosek o stypendium a
wraz z nim złożyć transkrypt ze średnią ocen
(GPA) w klasach 9-11, transkrypt wyników
testu SAT/PSAT/ACT, wydrukowaną kopię
eseju. Wszystkie dokumenty muszą być
kompletne i wypełnione w całości

3. Złożyć kompletny pakiet w najbliższym
oddziale PSFCU nie później niż 4 stycznia
2019 r. 

O stypendium mogą się ubiegać jedynie
Członkowie Naszej Unii, którzy są uczniami

ostatniej klasy szkoły średniej w momencie
składania wniosku, a jesienią 2019 r. po
raz pierwszy rozpoczną dwu- lub
czteroletnie studia w akredytowanych
szkołach wyż szych. Biorąc pod uwagę
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
czasu naprawdę nie ma wiele: wszystkie,
kompletne wnioski muszą być dostarczone
w nieprzekra czalnym terminie do 4 stycznia
2019 r. W celu uzyskania dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Działem
Marketingu PSFCU pod numerem 973-808-
3240 wew. 6133 lub o wysłanie e-maila na
adres: scholarships@psfcu.net. 

Stypendia PSFCU dla
maturzystów

Karta Kredytowa na 100-lecie 
Uroczystości upamiętniające 100-lecie
Odzyskania Niepodległości przez Polskę
już za nami, ale warto zostawić sobie
pamiątkę we... własnym portfelu. Polsko-
Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
wciąż oferuje kwalifikującym się Członkom
Naszej Unii specjalną kartę kredytową
PSFCU VISA® Elite. 

Specjalna, limitowana wersja graficzna
powstała z myślą o upamiętnieniu 100-
lecia Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Grafika przedstawia głowę orła –
symbol odrodzonej Polski oraz biało-
czerwoną liczbę „100” uzupełnioną napisem
„Years of Polish Independence”. 

To nie tylko piękna pamiątka, ale
niezwykle atrakcyjna – pod względem
finansowym – karta kredytowa. Oferujemy
atrakcyjne warunki:

- 0% oprocentowania wstępnego przez
pierwsze 9 miesięcy;1)

- 1,99% oprocentowania wstępnego oraz
brak opłat przy przeniesieniu zadłużenia
przez pierwsze 12-miesięcy;1)

- brak opłaty rocznej oraz opłat przy
transakcjach zagranicznych;

- możliwość uzyskania 1,25 punktu
programu lojalnościowego za każdego
wydanego dolara.

Pomyśl o nowej karcie kredytowej PSFCU
VISA® Elite i złóż wniosek już dzisiaj.
Zostaw sobie w portfelu atrakacyjną kartę
kredytową, a jednocześnie pamiątkę po
obchodach 100-lecia Odzyskania Niepod -
ległości przez Polskę.*

1) Po upływie okresu oprocentowania wstępnego, obowiązywać będzie

standardowe oprocentowanie zmienne, obecnie w wysokości 13,99%.

*Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej. PSFCU zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dokumentów złożonych przez wnioskodawcę. Produkty i oprocentowanie
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia obowiązują.  

Świętuj 100-lecie Odzyskania
Niepodległości Polski

Limitowana, okolicznościowa wersja
karty kredytowej PSFCU VISA® Elite

...złóż wniosek już dziś!
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Z życia Naszej Unii
Każdego roku w listopadzie wolontariusze i
pracownicy PSFCU uczestniczą w akcji
"Zostań Świętym Mikołajem" finansując ze
środków prywatnych prezenty dla dzieci z
domów dziecka w Polsce. Przed tegorocznymi
Świętami Bożego Narodzenia, prezenty w
postaci ubrań i zabawek otrzyma 21 dzieci
z Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej w
Łomży oraz 28 podopiecznych Domu Dziecka
w Brodnicy. Od rozpoczęcia akacji w 2006
r., pracownicy i wolontariusze PSFCU opłacili
dary dla 675 dzieci w domach dziecka w
Chociulu, Cieszynie, Dębicy, Golance Dolnej,
Jaworze, Kątach Wrocławskich, Krasnem,
Stalowej Woli, Tucholi, Wałbrzychu, Bielsku
Podlaskim, Zambrowie, Łomży oraz we
Lwowie. Na zdjęciu poniżej: pracownice
Działu Kadr pakują paczki świąteczne.

PSFCU na ślubowaniach

Październik i listopad to w Polskich
Szkołach Dokształcających czas ślubowań
pierwszoklasistów. Na większości tego typu
uroczystości w metropolii nowojorskiej i
chicagowskiej są obecni przedstawiciele
Naszej Unii. Świeżo upieczeni uczniowie
sobotnich szkół polskich otrzymują od PSFCU
drobne upominki oraz nagrody finansowe.
Na zdjęciu powyżej pasowanie na ucznia
pierwszej klasy w Polskiej Szkole Dokształ -
cającej im. Jana Kochanowskiego w Norridge,
Illinois. Nie zabrakło oczywiście upominków
od Naszej Unii, które wręczyli zarządzający
Regionem PSFCU Midwest Robert Radkowski

i kierowniczka oddziału PSFCU w Norridge
Katarzyna Kwaterkiewicz.

Nasza Unia wspiera także polonijny sport
i rekreację. Tradycyjny, doroczny "Bieg o
Uśmiech Dziecka 5K" zorganizowany przez
nowojorską Fundację Uśmiechu Dziecka
odbył się w niedzielę, 21 października w
Forest Park na Queensie. Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa była głównym
sponsorem wydarzenia a Naszą Unię
reprezentowały Małgorzata Czajkowska, druga
wiceprzewodnicząca Rady Dyrektorów
PSFCU oraz kierowniczka oddziału w Mas -
peth, Małgorzata Leniartek, które wręczyły
nagrody dla zwycięzców.
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*APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 1/11/2018 do 31/01/2019. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Uzyskane
oprocentowanie zależne będzie od historii kredytowej oraz innych czynników. Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,99%  APR dotyczy kredytów na nowe
samochody na okres do 3 lat. Promocyjne oprocentowanie kredytów na samochody używane na okres do 3 lat już od 2,50% APR. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania wymagane jest zarejestrowanie automatycznej
płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Miesięczna
spłata pożyczki 3-letniej na 1,99% APR wynosi $28,64 za każde pożyczone $1000. Dostępne również inne stopy oprocentowania i terminy spłat kredytów na samochody nowe i używane. Limit
kredytu wynosi $100,000 dla samochodów nowych i $60,000 dla używanych. Produkty i oprocentowanie mogą się zmienić bez uprzedzenia. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U.

1.99%
APR*


