
Inform acja o przed siębiorcach , o których mow a  w art. 6a ust.1 i 7 Praw a bank ow ego , którzy posiadają dostęp do inform acji 

chron ionych tajem nicą bankow ą. 

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. Nazw a przedsiębiorcy Siedzib a Zakres powierzon ych czynn ości 

1. PHU Andrze j Kam iński 

 

17-120 Brańsk 

ul. Słow ackiego 7 

Kredyty ratalne na zakup towarów oferow anych przez sprzedaw cę  

2. Sklep Wielobranżow y Krzysztof Brzozow ski     17-120 Brańsk 

 ul. Kośc iuszki 42            

Kredyty ratalne na zakup towarów oferow anych przez sprzedaw cę  

3. PW „ELH A N ” Elżbieta Adam czyk                       17-120 Brańsk  

ul. Armi i Krajow ej 12 A 

Kredyty ratalne na zakup towarów oferow anych przez sprzedaw cę  

4. PPHU AKO Artur Kos ińsk i  17-120 Brańsk  

ul. Binduga 80A  

Kredyty ratalne na zakup towarów oferow anych przez sprzedaw cę  

5. FHU ELEK TR O TE X Piot r Godlew ski   17-120 Brańsk  

ul. Sienkiew icza 11           

Kredyty ratalne na zakup towarów oferow anych przez sprzedaw cę  

6. „IWO ”  Janusz Adam czuk                           17-120 Brańsk 

ul. Jagiellońska 42          

Kredyty ratalne na zakup artykułów i usług do produkcji rolnej 

oferow anych przez sprzedaw cę  

7. Gminna Spółdzieln ia”SC H ”   17-120 Brańsk  

ul. Rynek 8 

Kredyty ratalne na zakup towarów oferow anych przez sprzedaw cę  

8. „ROL M A X ” Wojc iech Maksym iuk                     17-120 Brańsk 

ul. Armi i Krajow ej 4B 

Kredyty ratalne na zakup towarów oferow anych przez sprzedaw cę  

9. Usługi Weterynary jne Kazim ierz Zbigniew 

Maksym iuk                     

17-120 Brańsk  

ul. Jana Pawła II 5         

Kredyty ratalne na zakup artykułów i usług do produkcji rolnej 

oferow anych przez sprzedaw cę  

10. Andrze j Stadnick i „AS CON SU LT IN G I 

WYK ON A ST W O ” 

ul. Kryniczna 8 lok.21 

17-100 Bielsk Podlask i 

Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 

ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 

konsum enckiego . 

11. Katarzyna Konobrodzka 16-020 Czarna Białostocka 

Kosm aty 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 

konsum enckiego . 

12. Katarzyna Konobrodzka 16-020 Czarna Białostocka 

Kosm aty 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 

mieszkaniow ej. 

13. Sebast ian Uryn ul. Wesoła 80 Udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o Produktach oraz 



18-400 Pniew o ułatwianie nawiązywania kontaktu Potencjalnego klienta z BS w Brańsku, 

za wyjątkiem czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz kredytu 

konsum enckiego . 

14. Paweł Dreje r 

 

16-001 Księżyno  

ul. Niedźw iedz ia 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 

konsum enckiego . 

15. Pośrednictw o Finansow e „BAS A KRED Y T” 

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 

konsum enckiego . 

16. CON SO L A T O R Adam Piotr Chociej ul. Łąkow a 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 

konsum enckiego . 

17. Małgorzata Kowalew icz „AJM ”  18-100 Łapy 

ul. Glin iana 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 

konsum enckiego . 

18. EXP ER T CON SU L TIN G  

Agnieszka Dębicka  

ul. Transportow a 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 

mieszkaniow ej. 

 

Stan na dzień 02.01.2022r . 


