
UCHWAŁA Nr 18/2013

okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: ud4i€|9liąD łrzki długoterminowei DolnośIaskiei Izbie Lekarskiei
z siedzibą we Wroclawiu

Na podstawi€ ań' 5 pkt. 23 w związku z ań' 25 pkt' 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o
izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708) po rozpatrzeniu wniosku
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej z siedzibą we wroclawiu o udzielenie pożryczki, okręgowa
Rada Lekarska w KatoEicacb. oos{adas ia:

sr

Udzielić Dolnośląskiej Łbie Lekarskiej z siedzibą we wroclawiu połczki
dlugoterminowej w wysokości 500.000 zlotych (slownie: pięóset tysięcy zlorych)
na walunkach ustalonych w projekcie umosT połczki stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwaĘ.
UŚtalić' że warunkiern wyplaty środków poĘczki na rzecz Dolnośląskiej Izby
Lekarski€j z siedzibą we Wrocławiu jeŚt łręczenie podpisanego przez
połczkobiorcę wekśla wlasnego in blanco.

s2

Upoważnió Prezesa Okęgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i skarbnika okręgowej
Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umo}vy połczki, której szczegółowa
treść stanowi zalącznik nr 1 do niniejszej uchwaĘ oraz do ptzyjpcia podpisanego przez
połczkobiorcę weksla własn€go in blanco.

s3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć slorbnikowi okĘgowej Rady Lekarskiej'

$4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek

)



d" *h*"ły oRL f1t81łłl!

UMowA PożYczK I " 
dnia 24.(M-20l3 .-

Zawarta w dniu . '. '. ' '. ' '' w Katowicach pomjędzy|

sIąŚĘ Izbą LekarsĘ z siedzibą przy uI. Grazyńskiego 49A, 40-126 Katowice, NIP: 634.10.07.704
Regon: 271540373, zwanądalej''Pożryczkodawcą'i

reprezentowaną przez:
Prczesa ORL - Jacka Kozakiewicz,
skarbnika oRL - JerzęBo Rdesa

działających na podstawie uchwaĘ '.''.....' okęgo\ł€j Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia
.......'. w sprawie udzielenia pożyczki dfugotęrminowej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą we
wrocławiu

a

Dolnośląską Izbą LekaBĘ z si€dzibą pfzy ul. Kazimierfa Wielkiego 45, 50-077 Wrocłau MP: ' ' ' ''
Regon...................
zwaną dalej,'Połczkobiorcd',

.eprezentowaną przez:
Prezesa DRL - 1gora chęcińskiego,
skarbnika DRL - Małgoffatę Niemiec

działających na podstawie uchwały Nr 82/2013 Dolnośląskiej.Rady Lekarskiej we Wrocławiu z dnia
14 marca 2013 W sprawie zawarcia umowy połczki od Sląskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w
Katowicach

o następującej treŚci:
$1

l. Połczkodawca udziela pożyczkobiorcy pozyczki w kwocie 500.000 złotych (słownie: pięćset

tysięcy fłotych)
2. Kwotę pożyczki pożyczkodawca przękaźr przelewęm na rachunek baŃoły Dolnośląskiej Izby

. Lekarskiej numęr 25 1680 1235 0000 3000 2153 4508 w ciągu 7 dni od dnia zawalcia umowy,
z zastrzeżeniem $6'

s2
i' Pożryczka udzielonajęst na okes 120 miesięcy.
2. oplocentowanie pozyczonej kwoty będzie miały charaktęr zmie ny i zostanie ustalone

w okesach kwartalnych na poziomie wskaŹnika MBoR z zzstzeżenięfi| dokonywania
rvaloryzacj i po każdym okesie'

3' w dniu poprzedzając}m dzień podpisania umowy stawka wIBoR wynosi ..'' , plzy czym dla
usta]enia stopy procentowej przyjmuje się sta*,kę w]BoR 3M
a. na p'erwsry trzymiesięcmy okes z dnia ..... ' '..
b' na następne trrymiesięcme okesy stawkę notowaną na pierwszy dzień loboczy

rozpocz}'nający kolejny trzymiesięcmy ok!.es.

4. oprocentowanie poĘczki na ózień zawatcia umowy w}tlosi '. ' '' w stosrrnku locmym'

!3
1. Pożyczkobiorca zobowi4zuje się dokonać w okesie objętym umową spłat} poilczki wraz

z odsetkami w ratach malejących, w terminach i kwotach zgodnie z hamonog.amem spłat



2.

.1.

2.

t.

4.

1.

Termin spłary pożycfki waża się za zachowany w przypadku umania rachunkll Pożyczkodawcy
należną kwotą najpóźniej w dniu wymaczonym do spłaty'
Kapitał Ędzie spłacany w okesach miesięczDych do ostatniego dnia każdego ńiesiąca
kalendarzowego w *ysokości okręślonej w załączonym harmonogramie począwszy od dnia

Wraf z kapitałem będą spłacane nal€źne odŚetki, Iiczone za rzecz}nvisty ok€s
$ykorzystania pozyczki.

s4
od rat poŹyczki wpłacanycb z opóŹIieniem w stosunku do teminów i wysokości ustalonych
w harmonogmmie spłaty' Pożyczkodawca naliczał będzie odsetki maksymalne, stosown;€ do ań'
359$21 Kodeksu Cywilnego.

$s
w razie uzgodnienia p.fez strony wcześni€jszego t€Iminu spłafy połczki w całości ]ub w części,
odsetki będą naliczanę za czas rzecfywistego kolzystania przez poryczkobiorcę z kapitału'

s6
1' Dla zabezpieczenia pełnej i terminowej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawi weksel własny

in blanco i upowaŹnia Pożycfkodawcę do jego w1pełnienia wedfug następującej deklaracji
wekslowej:

'Połczkodawca ma pmwo w każdym cfasie w)pełnió weksel na kwotę odpowiadającą
niespłaconemu w ustalonrn terminie zadłrżeniu z t}4ułu zaciągniętej poŻyczki wraf z odsetkami
kapitałowymi, odsetkami umownymi za opóŹnienia oraz innymi kosztami, w rym kosztami
dochodzenia na]emości. Pożyczkodawca ma prawo wypełnió weksel wedfug swego uznania
wskazaną prz€z siebie datą i miejŚce płamości omz klauzulą 

'.bez 
prot€Sfu, i przedstawić go

Połczkobiorcy do wykupu w terminie 7 dni od daty wezwania do wykupu.'.
2' PoŹyczkobiorca zobowiązanyjest wręczyó podpisany pżez siebie wekse] własny in b|anco wraf 2

załarciem ninięjszej umowy'
3. Pożyczkodawca zobowiązuje się zwrócić wystawcy weksel w cią8u 7 dni od całkowitej spłary

pożyczki wraz z odsetkami.

s7
w razie gdy Pożyczkobiorca opóźnienia się w Spłacie w całości lub części kórcjkolwiek z rat powyżej
30 dni' Pozyczkodawca moŹe w)?owiedzieć umowę f terninem 14-dniowym i zaĄdać
natychmiastowego zwrotu poŹyczki \łraz z odsetkami za cfas korĄ/stania f kapitafu.

Wszelkie koszfy zawarcia niniejszej umowy,
Pożyczkobiorca.

ustanowienia zabezpieczeń' ponosi

se
Wszelkie zmiany umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygoręm
niewa]iności'
W sprawach Dieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
C].wihego.
Ewentualne spory powstałe na tle \łykony.wania umo\ły stony poddają rozshzygnięciu przez sąd
właści}ły ze względu na siedzibę Pożyczkodawcy.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
k.rźdei ze stron.

stanowiącyn integralną część niniejszej umowy, na mchunek bankowy Pożyczkodawcy numer

s8
a także koszty

Poźrycfkodawca: Poż,Yczkobiorca:


