
Informacja o przedsiębiorcach, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 Prawa bankowego, którzy posiadają dostęp do informacji 

chronionych tajemnicą bankową. 

Bank Spółdzielczy w Brańsku zawiadamia, iż działając zgodnie z art. 111b Ustawy prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach 

zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych 

czynności. 

 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Siedziba Zakres powierzonych czynności 

1. PHU Andrzej Kamiński 

 

17-120 Brańsk 

ul. Słowackiego 7 
Kredyty ratalne na zakup towarów oferowanych przez sprzedawcę 

2. Sklep Wielobranżowy Krzysztof Brzozowski     17-120 Brańsk 

 ul. Kościuszki 42            
Kredyty ratalne na zakup towarów oferowanych przez sprzedawcę 

3. PW „ELHAN” Elżbieta Adamczyk                       17-120 Brańsk  

ul. Armii Krajowej 12 A 
Kredyty ratalne na zakup towarów oferowanych przez sprzedawcę 

4. PPHU AKO Artur Kosiński  17-120 Brańsk  

ul. Binduga 80A  
Kredyty ratalne na zakup towarów oferowanych przez sprzedawcę 

5. FHU ELEKTROTEX Piotr Godlewski   17-120 Brańsk  

ul. Sienkiewicza 11           
Kredyty ratalne na zakup towarów oferowanych przez sprzedawcę 

6. „IWO”  Janusz Adamczuk                           17-120 Brańsk 

ul. Jagiellońska 42          
Kredyty ratalne na zakup artykułów i usług do produkcji rolnej 

oferowanych przez sprzedawcę 

7. Gminna Spółdzielnia”SCH”   17-120 Brańsk  

ul. Rynek 8 
Kredyty ratalne na zakup towarów oferowanych przez sprzedawcę 

8. „ROLMAX” Wojciech Maksymiuk                     17-120 Brańsk 

ul. Armii Krajowej 4B 
Kredyty ratalne na zakup towarów oferowanych przez sprzedawcę 

9. Usługi Weterynaryjne Kazimierz Zbigniew 

Maksymiuk                     

17-120 Brańsk  

ul. Jana Pawła II 5         
Kredyty ratalne na zakup artykułów i usług do produkcji rolnej 

oferowanych przez sprzedawcę 

10. „DAR BUD” Dariusz Charkiewicz 15-663 Białystok 

ul. Skrajna 15/28 

Dokonywanie  kontroli prawidłowości wykonania poszczególnych etapów 

przedsięwzięcia deweloperskiego w stosunku do harmonogramu 

zawartego w dokumentacji oraz audyt zgodności dokumentacji 

deweloperskiej z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego. 

11. Andrzej Stadnicki „AS CONSULTING I 

WYKONASTWO” 

ul. Kryniczna 8 lok.21 

17-100 Bielsk Podlaski 

Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 

ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 

konsumenckiego. 

12. Katarzyna Konobrodzka 16-020 Czarna Białostocka 

Kosmaty Borek 17 

Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 

ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 



konsumenckiego. 

13. Katarzyna Konobrodzka 16-020 Czarna Białostocka 

Kosmaty Borek 17 

Przedstawianie klientom ogólnej oferty Banku w zakresie kredytu 

hipotecznego w celu zapoznania się z ogólną ofertą Banku zakresie 

kredytu hipotecznego i pozyskania finansowania zakupu nieruchomości 

mieszkaniowej. 

14. Sebastian Uryn ul. Wesoła 80 

18-400 Pniewo 

Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 

ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 

konsumenckiego. 

15. Paweł Drejer 

 

16-001 Księżyno  

ul. Niedźwiedzia 3 

Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 

ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 

konsumenckiego. 

16. Pośrednictwo Finansowe „BASA KREDYT” 

s.c. 

15-879 Białystok 

ul. Św.Rocha 11/1 lok.506 

Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 

ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 

konsumenckiego. 

17. CONSOLATOR Adam Piotr Chociej ul. Łąkowa 9 lok. 38 

15-017  Białystok 

 

Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 

ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 

konsumenckiego. 

18. Małgorzata Kowalewicz „AJM” 18-100 Łapy 

ul. Gliniana 51 

Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 

ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 

konsumenckiego. 

19. EXPERT CONSULTING 

Agnieszka Dębicka 

ul. Transportowa 13 lok. 63 

15-339 Białystok 

Przedstawianie klientom ogólnej oferty Banku w zakresie kredytu 

hipotecznego w celu zapoznania się z ogólną ofertą Banku zakresie 

kredytu hipotecznego i pozyskania finansowania zakupu nieruchomości 

mieszkaniowej. 

 

Stan na dzień 02.03.2020r. 


