
UCHWAŁANr 35l2o|2

okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie:

okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie ań. 5 pkt. 19 i 23 w zw. z art.25
pt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r., nr 219 poz,
1708) oraz w ce|u udzie|enia doraźnej pomocy |ekarzom - członkom Ś|ąskiej Izby
Lekarskiej, którry nie otrryma|i należnego im rrynagrodzenia za pracę z przyczyr
|ezących po stroni€ pracodawców, postanawia:

s1
Utworzyć w ciężar ofiZ specja|ny fundusz pomocowy w wysokości 200.000 zł (słownie:
dwieście tysigcy złoĘch 00/100)' przeznaczony na udzie|anie preferencyjnych pożyczek
członkom Sląskiej lzby Lekarskiej, którzy nie otrzymują na|eżnego im wynagrodzenia
za pracę z przycryn leżących po stronie ich pracodawców.

s2
t. Przyjąć regulamin przyznawania pożyczek preferenryjnych członkom ŚĘskiej

Izby Lekarskiej ze środków funduszu.
2. Regu|amin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

s3
Upoważnić Prezydium oRL do dysponowania środkami funduszu na udzielanie
preferencyjnych poĘczek członkom SIL zgodnie z przyjętym Regu|aminem.

s4
Zobowiązaó Skarbnika oRL do sk|adania okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach
sprawozdań z gospodarowania funduszem w okresach półrocznych.

ss
Uchwała wchodziw Ęcie z dniem podjęcia.

Zastępca Sekretarza
okręgowej Rady Lekprskiej
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Krystian Frey I

im wynagrodzenia za prace.
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Załączntk
do uchwały oRL Nr 3512012

z dnia 27 .06 .2012r .

REGULAMIN
przyznawania preferencyjnych poĘczek d|a członków ŚIL

ze środków specjalnego funduszu pomocowego

1. Członkowi Śląskiej Izby Lekarskiej, który z przyczyn |eŻących po stronie pracodawcy nte
otrzynuje naleŹnego mu wynagrodzenia za pracę może Zostaó udzielona jednorazowo
poŻyczka na warunkach określonych w niniejszym regulaminie .

2. Z wnioskiem o udzielenie poŻyczki może wystąpić członek ŚIL. gdy:
a) nie otrzynywał należnego wynagrodzerlia za pracę z przyczyn lezących po stronie

pracodawcy przez okres dwóch miesięcy,
b) regularrrie opłaca w Sląskiej Izbie Lekarskiej składki członkowskie;

3. Wymogi opisane w pkt. 2 lit. a, b zosĘą stwierdzone na podstawie pisemnego
oświadczenia lekarza ubiegającego się o pożyczkę.

4' PoŻ;czkę przyznaje Prezydium SlL na pisemny wniosek człoŃa. spełniającego |ącznie
warunki podane w punkcie 2.

5. Wysokośó plzyznanej poiyczki jest uzależniona od czasu pozostawania bez
wynagrodzenia:

- w przypadku dwóch miesięcy - 5.000 zł
- w przypadku trzech miesięcy . 8'000 zł
. powyżej trzech miesięcy - 10.000 zł

6. Maksymalna kwota udzielanej pożyczki nie moie przekra czać kwoty 10.000 złotych.

7. Poiyczka jest nieoprocentowana.

8. okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 12 rat miesięcznych.

9. okres spłaty poŹyczki nie moŹe pŻekroczyć 2 |at od daty jej otrzymania.

10. Pożyczkobiorca zobowią"zalry jest rozpocząÓ spłatę pożyczki, bez odrębnego węzwania ze
Strony Pożyczkodawcy, w terminie do sześódziesięciu dni od otrzymania lub
wyegzekwowania zaległego wynagrodzenia od jego pracodawcy. Prezydium oRL w
uzasadnionych puypadkach może odroczyć termin rozpoczęcia spłaty poiyczki lub termin jej
zwrotu.

1 1. Wzór umowy poŹyczki oraz oświadczenia o spełnianiu wymogów określonych w
punkcie 2 stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.



Katowice. dnia

PREZYDIUM ORL

WNIOSEK

1. Imię i nazwisko

2. Miejsce pracy

3. Miej sce zurieszkania

4. Telefon kontaktowy

Zwracam się z prośbą o udzięlenie poĘczki preferencyjnej z funduszu Sląskiej Izby

Lekarskiej w Katowicach dla lekarzy, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pIacę

z ptzyczyn leżących po stronie pracodawcy w wysokości .. (słownie:

.. .. ...............), którą zobowią7uję się spłacić w ............... ratach.

Poniżej składam dane osoby, która poręczy spłatę zaciągniętej ptzeze mnie pożyczki:

o udzie|nie pożyczki preferenryjnej z funduszu Sląskiej Izby Lekarskiej Katowicach

Katowice
data czyelny podpis i pieczątka pozyczkobiolcy

1. IIWAGA

PORĘCZYCIELEM może być wyłącznie członek ŚIL regularnie opłacający składki
członkowskie na rzecz S|ąskiej Izby Lekarskiej.



Ja' niżej podpisana'/y oświadczam, że jestem zatrudniona/y w

I

przez okres nie otrzynałam/em należnego mi wynagrodzenia za pracę z

przycfyn leżących po stronie pracodawcy,

Podpis osoby składającej oświadczenie



T]MOWA P O ZY CZKT PREFERENCYJNEJ
z funduszu pomocowego SIL

zawarta w dniu ..... w Katowicach pomiedzv:

l.
(imię i nazwisko osoby ofzymującej poŻyczkę, data urodzenia)

zwan{ym dalej,,Pożyczkobiorcą''

a

^ Ar r
2. Sląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grazyńskiego 49a
Ieprezentowaną przez:
a) Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL,
b) Jerzego Rdesa - Skarbnika ORL,
zwaną dalej ,' PoĘczkodawcą ''

s1

1' PoŹyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy z dnia
poiyczkę preferencyjną w kwocie:

3.

3.

5.

A

2-

(słownie:........... ................................).

Pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać kwotę udzielonej pożyczki określonej
w ust. 1 na konto Pożyczkobiorcy znajdujące się w Bantu
ff ......................
Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwróciÓ pożyczkę w tetminach okeślonych treścią
niniej szej umowy.

s2

Z zastrzeieniem ust. 6 pożyczka jest nieoprocentowana.
Z zastrzeŻeniem ust. 4 spłata poŹyczki nastąpi w ..........'... (podaÓ ile rat) miesięcznych
ratach w wysokości ...'..'.'.............. PLN kaida
Miesięczne raty, o których mowa w ust. 2 Poiyczkobiorca zapłaci 17a tzecz
Pożyczkodawcy do 20 - go dnia każdego miesiąca .

PoŹyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić poĄczkę, bez odrębnego wezwania, w
terminie 60 dni od daty otrzynania lub wyegzekwowania od pracodawcy należnego
mu za1egłego wynagrodzenia za pracę.
Z dniem skeślenia Pożyczkobiorcy z listy członków SIL pożyczka
wymagalna.
PoŻyczka nie zwrócona w terminach określonych w ustępach 2,
oprocentowana w wysokości odsetek maksymalnych, stosownie

$2'kodeksu cyrvilnego.

1.

2.

4.

jest w całości

4 albo 5 jest
do art. 359

9r

1' Zabezpieczenie kwoty udzielonej poŻyczki stanowi poręczenie wedtug prawa cywilnego,
obejmujące kwotę kapitału, koszty udzielone przez niiej wymieniona osoba:



a) .....................
2. W razie śmierci Pożyczkobiorcy zobowiązania poręczyciela wygasają.

$4

Spłata poŹyczki dokonywana będzie na rachunęk Pożyczkodawcy:
PKO BP S.A. I O/Katowice 69 1020 2313 0000 3202 0024 0275

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują
przepisy kodeksu cywilnego

$5

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

$6

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniej szej umowy stony
postanawiają poddaó pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby
Pożyczkodawcy.

$7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzachpo jednym dla kazdej
ze s on.

PoĄczkobiorca PołcZkodaWca



1. Sląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grazyńskiego 49a
repreZentowaną przeZ:
Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL.
Jerzego Rdesa

a

2.

- Skarbnika ORL,

(imię i nazwisko, adres poręczyciela)

1. ,,Poręcrycielem''

o następuj ącej heści:

$1

Niniejszym Poręczyciel udzie1a poręczenia umowy pożyczki nr

z dnia udzielonej Panu /i/

(imię i nazwisko' imię ojca ora'z datę i mięjsce urodzonia pożyczkobiorcy)

w kwocie PLN (słownie:
wraz zkosztatr'i istniejącymi Zarówno w dacie udzielenia poręczenia j ak i mogącymi powstać
W przyszłości z t1Ąttl pożyczki ptzyznanej przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach.

$2
W ramach udzielonego poręczenia' Poręczyciel zobowiązuje spłacić poŻyczkę wtaz z
kosztami, w przypadku gdyby Pożyczkobiorca nie spłacił rat spłaty zgodnie z zasadarni
określonymi w umowie poŻyczki ff z dnia

6.

sr
Poręczyciel oświadcza, Że znana jest mu treśó umowy pożyczki i zobowiązania z
tytułu niniejszego poręczenia wykona niezwłocznie po zawiadomieniu przez Śląską
Izbę Lekarską w Katowicach o braku zapłaty ze strony pożyczkobiorcy.
Zawiadomienię będzie zawierało oznaczenie kwoty niespłacone1 poŻyczki wraz z
wezwaniem do jej zapłaĘ.
Sląska Izba Lekarska w Katowicach zastrzega sobie prawo wyznaczenia w wezwaniu
terminu' w którym oczekiwać będzie zapłaty, w braku wyznaczenia takiego terminu
Poręczyciel zobowiązuje się spłacić kwotę poŹyczki niezwłocznie po otrzymaniu
wezwanla.

$4
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy Zastosowanie znajdują przeplsy
kodeksu cl.wilnego



Q)
Wsze1kie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŹności.

$6
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień nińejszej umowy strony
postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych d1a siedziby
Pożyczkodawcy.

67
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|atzachpo jednym dla każdej
ze s on.

Pan /i/

imiona rodziców

data i miejsce urodzenia

dowód osobisty nr i seria

wydany dnia

ptzez

Podpis poręczyciela


