BRAŃSK

Kwiecień - Czerwiec 2012

Rok (XIX)

Nr 71

Bank Spółdzielczy w Brańsku ma nowego prezesa
13 marca 2012 p. Zdzisława Maksymiuk złożyła rezygnację
z funkcji prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dniem
30 czerwca 2012r. Wobec powyższego Rada Nadzorcza Banku
na posiedzeniu 26 czerwca 2012r. przyjęła rezygnację p. Zdzisławy
Maksymiuk i powołała na stanowisko prezesa Zarządu Banku
Spółdzielczego w Brańsku p. Stanisława Bachurka z dniem 1 lipca
2012r. Pan Stanisław Bachurek 3 kwietnia 2012r. uzyskał zgodę
Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji prezesa Zarządu
Banku. Na tym posiedzeniu Rady rezygnację złożyli społeczni
członkowie Zarządu: p. Waldemar Kosiński i p. Zbigniew Szcześniak.
W związku z tym na członka Zarządu Banku został powołany przez
Radę p. Edward Karpiesiuk - dyrektor O/BS w Wyszkach.
Obecnie skład nowego Zarządu Banku przedstawia
się następująco:
p. Stanisław Bachurek - prezes Zarządu BS
p. Ewa Zajkowska - wiceprezes Zarządu BS
p. Edward Karpiesiuk - członek Zarządu BS
Pan Stanisław Bachurek absolwent Politechniki Białostockiej
i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
jest związany z sektorem bankowości spółdzielczej od 1997 r. Od roku
1999 zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Obsługi Klienta
w Centrali Banku. W 2009 r. został powołany przez Radę Nadzorczą
na stanowisko Członka Zarządu BS. Od roku 2010 pracował jako
wiceprezes Zarządu Banku ds. ekonomiki i analiz.
Pan Stanisław Bachurek jest osobą z dużym doświadczeniem
zawodowym w zakresie bankowości. Posiada odpowiednie
przygotowanie niezbędne do kierowania bankiem. Jest osobą znaną
i cieszącą się dużym autorytetem zarówno wśród pracowników,
samorządu jak i klientów Banku.
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Trzy pytania do prezesa Zarządu BS
Czy planuje Pan zmiany w strategii BS w Brańsku?
Strategia Banku Spółdzielczego w Brańsku na lata 2011-2015
została przyjęta przez Radę Nadzorczą. Byłem jej współautorem,
w związku z tym strategia będzie realizowana zgodnie z przyjętym
planem. „Bank ma być liderem w zakresie usług finansowych dla
środowisk lokalnych, promotorem przedsiębiorczości, inicjatorem
przedsięwzięć rozwojowych gmin i środowiska wiejskiego.
Być sprawdzonym i godnym zaufania partnerem finansowym
w realizacji celów gospodarczo-społecznych Regionu”.
Czy lokalne środowisko nadal będzie mogło liczyć na wsparcie?
Misją Banku jest budowa silnego, przyjaznego Banku,
sprawnie zarządzanego, odpowiadającego potrzebom klientów
i członków, specjalizującego się w finansowaniu i obsłudze rolnictwa,
małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów a także gospodarstw
domowych, aktywnie wspierającego środowiska lokalne w realizacji
celów gospodarczo-społecznych Regionu. Wspieraliśmy i wspierać
będziemy finansowo i organizacyjnie wszelkie inicjatywy,
które wpływają na rozwój naszego środowiska zgodnie z hasłem
„Miejscowy pieniądz na potrzeby miejscowego środowiska”
Jakie są najbliższe plany na przyszłość?
Planujemy dalszy dynamiczny rozwój, budowę sieci placówek,
poszerzanie oferty produktowej np. leasing, factoring oraz
ubezpieczenia w szerszym zakresie. Dalsze inwestowanie
w bezpieczeństwo, informatykę. Rozpoczęliśmy starania w kierunku
pozyskania nowych, tańszych środków z programów UE dla rozwoju
rolnictwa i przedsiębiorstw z terenu naszego działania.
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