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2. Przedmiot działania 

 
§ 58 

 

1. Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego 

terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 
2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 
3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zamieszkującym 

lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub  osobom prawnym 
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność 
prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku, 

4) udzielanie, w zakresie i trybie uzgodnionym z SGB-Bank SA9, gwarancji bankowych i poręczeń 
osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania 
Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 
prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na 
terenie działania Banku, 

5) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 
6) operacje czekowe i wekslowe, 
7) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 
8) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 
9) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek 

sejfowych, 
10) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 

     11) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie  
             dewizowym10. 
2. Bank wykonuje następujące czynności bankowe w imieniu i na rzecz SGB-Bank S.A.11: 

1) wydawanie kart płatniczych, 
2) udzielanie kredytów12. 

3. Ponadto Bank wykonuje następujące czynności: 
1) obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przy czym każdorazowe objęcie lub nabycie z 
wyłączeniem objęcia lub nabycia akcji, praw z akcji lub udziałów banków wymaga uzyskania 
zgody SGB-Bank S.A13., 

2) dokonuje obrotu papierami wartościowymi, 
3) dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki 

majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym 
niż: 
a) 5 lat od daty nabycia – w odniesieniu do nieruchomości, 
b) 3 lata od daty nabycia – w odniesieniu do pozostałych składników majątku, 

4) świadczy usługi konsultacyjno – doradcze w sprawach finansowych, 
5) świadczy inne usługi finansowe w zakresie: 

a) pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie działalności agencyjnej14, 
b) wykonywania w imieniu i na rzecz SGB-Bank S.A15. określonych w pełnomocnictwie tego 

                                                           
8 Uchwała Nr 7/ZP/2014 z dnia 20.05.2014r. 
9 Uchwała Nr 7/ZP/2014 z dnia 20.05.2014 r. 
10 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
11 Uchwała Nr 7/ZP/2014 z dnia 20.05.2014 r. 
12 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
13 Uchwała Nr 7/ZP/2014 z dnia 20.05.2014 r. 
14 Uchwała Nr 7/ZP/2016 z dnia 17.06.2016 r. 
15 Uchwała Nr 7/ZP/2014 z dnia 20.05.2014 r. 
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Banku operacji związanych z pośrednictwem w dokonywaniu przekazów pieniężnych za 
granicę, 

c) działalności faktoringowej16, 
d) pośrednictwa w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego17 
e) pośrednictwa w skupie i sprzedaży wartości dewizowych18. 

6) nabywa i zbywa nieruchomości19. 
4. Obowiązek sprzedaży, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 nie spoczywa na Banku jeżeli przejęte 

składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej. 
5. Bank nieodpłatnie pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków w ramach 

programu „rodzina 500 plus”.20 
6. Bank może prowadzić działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków 

i ich środowiska.21 
7. Bank może prowadzić działalność poza terenem działania Banku, o którym mowa w § 3 ust. 2 

Statutu, w przypadku:22 
1) gdy Bank jest stroną umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego, o ile siedziba 

kredytobiorcy znajduje się w zakresie działania przynajmniej jednego z uczestników 
konsorcjum, 

2) udzielania kredytów jednostkom podporządkowanym SGB-Bankowi S.A.. w rozumieniu art. 
3 ust. 1 pkt. 42 Ustawy o rachunkowości lub jednostkom, na które SGB-Bank S.A. wywiera 
znaczący wpływ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 Ustawy o rachunkowości, 

3) wykonywania czynności bankowych z członkami Banku, 
4) wykonywania czynności bankowych ze Spółdzielczym Systemem Ochrony SGB. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bank może wykonać czynność bankową z osobą 
fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a 
posiadającą zdolność prawną, mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terenem jego 
działania, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.23 

 

 

                                                           
16 Uchwała Nr 7/ZP/2007 z dnia 27.04.2007 r.  
17 Uchwała Nr 10/ZP/2017 z dnia 26.06.2018r. 
18 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
19 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
20 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
21 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
22 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
23 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 


