
Kolejna edycja Programu Stypendialnego
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej zakończona: w tym roku PSFCU
nagrodziła 388 młodych Członków Naszej
Unii przeznaczając na stypendia 450 tys.
dolarów. Od początku Programu Stypendial -
nego w 2001 r. skorzystało z niego łącznie
prawie cztery tysiące osób a suma stypen -
diów wyniosła prawie 4,5 mln dolarów.

W tym roku Komitet Stypendialny
nagrodził 256 maturzystów, którzy we
wrześniu tego roku  rozpoczną naukę w
szkołach wyższych oraz 122 studentów,
którzy już uczą się w na wyższych
uczelniach. Nagrodzeni otrzymali czeki i
dyplomy podczas trzech uroczystości, które
odbyły się oddzielnie dla nagrodzonych z
Nowego Jorku, New Jersey i stanu Illinois
czyli tam, gdzie PSFCU ma swoje oddziały.

Niezależnie od wsparcia finansowego
PSFCU oferuje dziesięciu młodym i zdol -
nym członkom 10-dniowy staż prezydencki
w Polsce. Program pod patronatem prezy -
denta Andrzeja Dudy zorganizowała Kance -

laria Prezydenta RP, a w jego trakcie
uczestnicy odwiedzili kilka polskich miast,
spotkali się z liderami polskiego życia
politycznego i gospodarczego oraz z
prezydentem RP.

- Dziękuję Wam za trud, za wysiłek, za
to, że Wam wszystkim tak bardzo chce się
być częścią polonijnej społeczności i dawać
temu wyraz. Jednocześnie bardzo chciała -
bym, abyście nie zapominali skąd wysz -
liście, „skąd Wasz ród”. Żebyście pamiętali
o tych wszystkich – Waszych rodzicach,
nauczycielach, katechetach, ale także i
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej - którzy sprawili, że nie tylko mówicie
po polsku, czujecie się dumni będąc
Amerykanami polskiego pochodzenia, ale
także że jesteście elitą Polonii w Stanach
Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wielu z
Was, będzie pracowało w przyszłości w
polonijnych instytucjach – powiedziała do
nagrodzonych przewodnicząca Komisji
Stypendialnej Małgorzata Czajkowska,

Szanowni Państwo,

Już od kilkunastu lat,
na początku czerwca
PSFCU wręcza stypen -
dia młodym Członkom
Naszej Unii, którzy
kończą szkołę średnią
lub kontynuują studia
na uniwersytetach. Decyzją Rady Dyrek -
torów, po raz kolejny podnie siony został
budżet na Program Stypen dialny i wyniósł
on 450 tys. dolarów. Nagrodzono 378
studentów, którzy odebrali wyróżnienia
podczas trzech uroczystości: w Nowym
Jorku, w Wallington, NJ oraz w Niles na
przedmieściach Chicago. Szczególnie cieszy
fakt, że oprócz studentów ze stanów Nowy
Jork, New Jersey i Illinois, gdzie znajdują
się oddziały PSFCU, mieliśmy  w tym roku
stypendystów z Pensylwanii, Connecticut,
Michigan i Florydy. Dodat kowo, po raz
drugi w historii, dziesię cioro naszych
studentów uczestniczyło w Polsce w 10-
dniowym stażu prezydenckim zorgani -
zowanym przez Kancelarię Prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy wraz z Nasza Unią 
i koncernem General Electric Polska jako
partnerami wspierają cymi. O tych wydarze -
niach piszemy obszer nie w biuletynie. 

W tym miejscu, chciałbym podzielić się
z Państwem dobrą wiadomością. Realizując
naszą strategię zwiększania geograficznej
obecności na terenie Stanów Zjedno czonych,
po dziesięciu latach od rozpoczęcia udzie -
lania pożyczek na nieruchomości w stanie
Pensylwania, podjęliśmy decyzję  o otwarciu
tam pierwszego oddziału. 19. oddział PSFCU
będzie mieścił się w mieście Stroudsburg (334
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Aktywa

$1,901,768,250
Udzielone kredyty

$1,081,151,369
Wartość netto

$187,865,558
Liczba Członków

94,981

Nasza Unia

Laureaci Programu Stypendialnego PSFCU podczas ceremonii na nowojorskim Greenpoincie

...dokończenie na stronie 2

450 tys. dolarów dla stypendystów PSFCU

North 9th Street, Strouds burg, PA 18360) i
zgodnie z planem otworzy swe podwoje na
jesieni. To będzie kolejny, bardzo ważny krok
w rozwoju naszej instytucji.

Czas wakacji to przede wszystkim urlopy
i podróże, a część z Państwa planuje też
podróż do Polski. Nasze karty debetowe i
kredytowe VISA® są akceptowane na całym
świecie i dzięki nim mogą Państwo
bezpiecznie wykonywać płatności, a także
pobierać gotówkę. Dodatakowo posiadacze
karty kredytowej PSFCU VISA® Elite od
początku czerwca nie są obciążani opłatami

za transakcje dokonane za granicą. Jeśli nie
macie Państwo jeszcze takiej karty, zachęcam
do złożenia wniosku w najbliższym oddziale
PSFCU lub na stronie www.NaszaUnia.com.

Życząc Państwu udanego letniego wypo -
czyn ku, zapraszam do korzystania z naszych
produktów i usług. Posiadanie konta w PSFCU
to nie tylko dobra inwestycja i wygoda, ale
także wsparcie dla Polonii, w tym polonijnych
studentów. 

Bogdan Chmielewski
Dyrektor wykonawczy PSFCU
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Już po raz drugi w historii dziesięcioro
stypendystów Naszej Unii pojechało na 
10-dniowy wyjazd studyjny do Polski. 
W ramach programu spotkali się m.in. 
z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą. 

„To bardzo ważne, by młodzież z całego
świata, a przede wszystkim ze Stanów Zjed -
noczonych, wielkiego sojusznika Polski,
przyjeżdżała do Polski - powiedział
Prezydent Duda podczas spotkania w Pałacu
Prezydenckim z amerykańskimi studentami
uczestniczącymi w 2. edycji stażu prezy -
denckiego, współorganizowanego przez
PSFCU oraz koncern General Electric Polska.
Wręczając studentom pamiątkowe dyplomy,
Andrzej Duda wyraził satysfakcję, że może
już po raz drugi gościć w Pałacu Prezy -
denckim zarówno studentów, którzy mają
polskie korzenie, jak i tych, którzy ich nie
mają (dziesiątka wybrana przez GE Polska),
jednak są zainteresowani Polską.

- Cieszę się, że widzieliście firmy
funkcjonujące na terenie Polski i że
zwiedzacie główne instytucje władzy
publicznej. Cieszę się też, że zwiedzacie
najpiękniejsze polskie miasta: dzisiaj jesteś -

cie w Warszawie, ale wiem, że był już
Kraków i Wrocław - mówił Andrzej Duda.

Program Stażu Prezydenckiego ma na
celu umożliwienie amerykańskim studen -
tom pozyskania doświadczenia zawodowego
poprzez wizyty studyjne w wiodących
spółkach skarbu państwa i międzyna -
rodowych firmach prywatnych w Polsce.

Uczestnicy mają możliwość spotkania się 
z przedstawicielami instytucji państwowych,
m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Senatu,
Ministerstwa Spraw Zagranicz nych czy
Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji. Od
dwóch lat, staż jest integralną częścią
Program Stypendialnego PSFCU: każdego
roku może się zakwalifikować do niego
dziesięcioro młodych, zdolnych Członków
Naszej Unii.
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druga wiceprzewodnicząca Rady Dyrekto -
rów PSFCU.  

– Z ponad czterystu imprez i uroczys -
tości, które sponsoruje lub w których
uczestniczy PSFCU w roku, ceremonie roz -
dania stypendiów są dla nas najprzyjem -
niejszymi: nie ma bowiem programu, który
bardziej wyrażałby naszą misję służby
społeczności polonijnej w Stanach Zjedno -
czonych – podkreślił dyrektor wykonawczy
PSFCU, Bogdan Chmielewski.

Podczas uroczystości w Nowym Jorku i
New Jersey, stypendyści PSFCU mieli
okazję wysłuchać wykładu prof. Marka
Jana Chodakiewicza, amerykańskiego
historyka polskiego pochodzenia z wa -
szyng tońskiego The Institute of World
Politics. – Poproszono mnie, abym
przemówił tak, abyście poczuli co to znaczy
„być dumnym z bycia Polakiem”. Nie mogę
was do tego przekonać, każdy z Was musi
tę decyzję podjąć indywidualnie. Ale
„polskość” to wybór pewnego rodzaju
mentalności, charakteru – powiedział do
studentów prof. Chodakiewicz.

Stypendia przeznaczone są dla Członków
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej (trzeba być w PSFCU co
najmniej rok), którzy mogą się pochwalić
dobrymi wynikami w nauce. Komisja

kwalifikacyjna bierze także pod uwagę

m.in. zaangażowanie młodzieży w
działalność organizacji, parafii, szkół
dokształcających i klubów polonijnych.... dokończenie ze strony 1

Program stypendialny PSFCU cd.

2

Stypendyści PSFCU u Prezydenta RP
Ceremonia wręczenia stypendiów PSFCU w stanie New Jersey

Laureaci stypendiów PSFCU w stanie Illinois
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Jeśli wybierasz się na wakacje, korzystaj z pro -
duktów i usług Polsko-Słowiańskiej Fede ral -
nej Unii Kredytowej. To się naprawdę opłaca.

Kup u nas obcą walutę
Wyjeżdżasz do Europy? A może na ciepłe

plaże Meksyku lub Karaibów? Warto przed
wyjazdem mieć w kieszeni gotówkę kraju,
do którego się wybierasz. Z Naszą Unią to
nie tylko proste i wygodne, ale i opłacalne:
oferujemy 90 walut po naprawdę atrak -
cyjnych cenach. 

Transakcji wymiany walut można doko -
nać w jednym z oddziałów Naszej Unii
zlokalizowanych w trzech stanach Nowy
Jork, New Jersey i Illinois. Serwis dostępny
jest od poniedziałku do soboty w godzinach
pracy oddziału.1 Sprzedaży waluty obcej
można dokonać od ręki, kupna - po
wcześniejszym jej zamówieniu. Otrzymujesz
gotówkę prosto do ręki. 

Korzystaj z bezpłatnych bankomatów
W czasie letnich wyjazdów, często

występuje nagła potrzeba posiadania
gotówki. Jeśli posiadasz konto w Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, nie
powinno być z tym najmniejszego problemu.
Członkowie Naszej Unii mają dostęp do
ponad 30 tysięcy bezpłatnych bankomatów
w sieci Star Network Surcharge-free ATMs
(STARsf) na terenie całych Stanów
Zjednoczonych.2

Korzystaj z karty PSFCU VISA®

Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w
kartę kredytową PSFCU VISA® Elite
Signature. Dla posiadaczy mamy dodatkową
zachętę: od tych wakacji nie są obciążani
opłatami za transakcje dokonane za granicą.
Ciesz się podróżą i rób zakupy bez obaw
wiedząc, że Twój rachunek nie zostanie
obciążony opłatą za zagraniczną transakcję! 

Inne zalety posiadania karty kredytowej
PSFCU VISA® Elite Signature:

• Oprocentowanie wstępne w wysokości

0% APR (Annual Percentage Rate) przez 9
miesięcy na transakcjach zakupu (po tym
okresie oprocentowanie zmienne, obecnie
13,74% APR);

• Brak opłat rocznych;
• Program punktów lojalnościowych wy -

mienialnych na gotówkę. Dodatkowe 5 000
punktów lojalnościowych jeżeli wy dasz
$1,500 w ciągu pierwszych trzech miesięcy.

• Zero odpowiedzialności za nieupraw -
nione transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków
w podróży i opóźnienia bagaży, bezpłatne
ubezpieczenie przy wypożyczaniu samo -
chodu, ubezpieczenia telefonu komórko -
wego.

Złóż wniosek o otwarcie karty kredytowej
PSFCU Elite Visa® Signature już dzisiaj i płać
za granicą pewny, że nie będą naliczone
dodatkowe opłaty za te transakcje.
1) Serwis wymiany walut jest oferowany przez Wells Fargo, firmę nie

zrzeszoną z PSFCU. Waluta z transakcji kupna jest dostępna następnego

dnia, jeżeli zamówienie jest złożone do godziny 15:30 dnia poprzedniego,

od poniedziałku do czwartku. Fundusze z zamówienia kupna złożone po godzinie

15:30 oraz w soboty będą dostępne na drugi dzień roboczy po złożeniu

zamówienia. Fundusze ze sprzedaży waluty będą dostępne po 5 dniach

roboczych od dnia transakcji. Obowiązuje opłata $15.00 za każdą transakcję.

Serwis dostępny tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia obowiązują.

2) Opłata transakcyjna może być pobrana w bankomatach nie należących

do PSFCU bądź sieci STAR$f®. Rowniez z przyczyn technicznych, niektóre

bankomaty mogą pobierać opłatę za wypłatę pieniędzy. Jeśli podczas

transakcji na ekranie bankomatu pojawi się informacja o takiej opłacie,

wówczas transakcję należy anulować i użyć inny bankomat.Inne ograniczenia

obowiązują.

Na wakacje tylko z PSFCU

Rata i oprocentowanie jest uzależnione od historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty
kredytu. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat. Produkty kredytowe i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich
stanach. Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Podróżuj i rób zakupy bez obaw...

...płacąc kartą PSFCU VISA® Elite
nie płacisz opłat za 

transakcje dokonane
za granicą

Podróżuj i rób zakupy bez obaw...

...płacąc kartą PSFCU VISA® Elite
nie płacisz opłat za 

transakcje dokonane
za granicą
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Nagroda dla Naszej Unii
Nagrodą Ducha Polskości przyznawaną przez
Muzeum Polskie w Ameryce uhonorowani
zostali w tym roku Maria Bronny Cieśla oraz
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredy -
towa. Nasza Unia została także oficjal nie
dożywotnim sponsorem placówki z Chicago.

Uroczystość wręczenia wyróżnień była
punktem kulminacyjnym 38. Balu Letniego,
który 8 czerwca odbył się w sali Cafe la Cave
w Des Plaines.  „To jest wielkie wyróżnienie
dla naszej instytucji otrzymać tak wspaniałą
nagrodę od tak wspaniałej instytucji, jaką jest
Muzeum Polskie w Ameryce. Robi ono
cudowną pracę dla Polonii nie tylko w
Chicago, ale w całych Stanach Zjedno czo -

nych. My, jako Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa cieszymy się, że możemy
w pewien sposób wspomóc tę instytucję
polskiej kultury i dziedzictwa – powiedział
na uroczystości dyrektor wykonawczy
PSFCU, Bogdan Chmielewski. 

Dyrektor Chmielewski wraz uczestniczą -
cymi w balu nowymi członkami Rady
Dyrektorów: Bogdanem Ogórkiem i Iwoną
Korgą przekazał członkom władz muzeum
czek na 10 tysięcy dolarów. Dzięki tej dotacji,
Nasza Unia została dożywotnim sponsorem
chicagowskiego Muzeum Polskiego, zyskując
tytuł „Life Heritage Membership”.

*Roczna Stopa Procentowa (Annual Percentage Rate - APR) ważna z dniem 05/01/2018. Rata i oprocentowanie jest uzależnione od historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników.
Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat. Produkty kredytowe i oprocentowanie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.  Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

KREDYTY SAMOCHODOWE PSFCU

Czasami najtrudniej jest wybrać kolor...

2.25%
APR*

już od

Nasza Unia jest nieodłączną częścią
polonijnej społeczności. Rocznie PSFCU
jest organi zatorem lub współfinansuje ponad
czterysta wydarzeń – statystycznie nasze
logo lub pracowników Naszej Unii można
spotkać na więcej niż jednej imprezie
polonijnej dziennie.

Tylko w maju, PSFCU uczestniczyła w 55
wydarzeniach polonijnych. W tym czasie
pracownicy odwiedzili polskie szkoły
dokształcające aż  27 razy. Ponieważ w
części z placówek rok szkolny skończył się
w maju, dla wyróżniających uczniów,
absolwentów a zwłaszcza maturzystów
ufundowaliśmy nagrody finansowe w
postaci specjalnych certyfikatów. W ten
sposób nagrodzono 235 uczniów na łączną
kwotę 13,2 tys. dolarów. Na zdjęciu poniżej:
pracownice oddziału PSFCU Garfield w
trakcie zakończenia roku szkolnego w
Polskiej Szkole św. Michała w Lyndhurst,
New Jersey. 

PSFCU dla Polonii
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