
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu Komisji Socjalnej  

....................................................... 
(imię i nazwisko) 
....................................................... 
(miejsce pracy, telefon) 

Komisja Socjalna 
Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Lekarskiej w Olsztynie 
...................................................... 
...................................................... 
(adres domowy) 

 
P O D A N I E 

 
Uprzejmie proszę o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczek w wysokości 

..............................zł, słownie ....................................................................................... 

................................................., którą zobowiązuję się spłacić w ...........ratach, począwszy 

od najbliższego miesiąca wpłacając na konto Kasy: 

BRE BANK S.A. 12 1140 1111 0000 3048 4600 1010 

 
 
 
.................................................. 
(data, podpis i pieczątka) 

 
 
Jako poręczycieli wskazuję dwóch członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej 
w Olsztynie: 
 
1. ................................................................................................................................................................. 

 

..................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, miejsce pracy, adres domowy, telefon, numer dowodu osobistego) 

2. ................................................................................................................................................................. 

 

..................................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, miejsce pracy, adres domowy, telefon, numer dowodu osobistego) 

 
 
 
 

....................................................                           .................................................... 
(data, podpis i pieczątka poręczyciela)                      (data, podpis i pieczątka poręczyciela) 

  



Decyzja Komisji Socjalnej 
 
 

Przyznano (odmówiono) pożyczkę zwrotną w kwocie ............................................................... 

słownie.................................................... płatną w .......................... ratach poczynając od dnia 

................................................................... 

 
 

Podpis członków  Komisji Socjalnej 
 

.................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

 
 
 
 
Olsztyn, dnia .............................................. 
 
 
 
 

 
 
Proszę o przelanie na konto: 
 
.................................................................................................................................................................. 
( imię i nazwisko posiadacza konta) 
 
.................................................................................................................................................................. 
( pełne brzmienie nazwy banku) 
 
.................................................................................................................................................................. 
(nr konta) 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
      (podpis i pieczątka pożyczkobiorcy) 

  



Załącznik Nr 2 
do Regulaminu Komisji Socjalnej  

 
 

Umowa pożyczki 
 
 
zawarta w dniu ……………………. . w Olsztynie pomiędzy: 
 
Warmińsko-Mazurską Izbą Lekarską w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 16C; 10-561 
Olsztyn, reprezentowaną przez: 
 
1. Annę Lella – Prezesa ORL 
2. Leszka Cichowskiego – Skarbnika ORL 
 
zwaną w dalszej części umowy „Pożyczkodawcą” 
a 
 
Panem/Panią lek. / lek. dent ……………………………………................ zamieszkałą  
 
w ..................................................................... , przy ul. .........................................................,  
 
numer dowodu osobistego ......................................................................................................,  
 
zatrudnionym/ą w  
 
................................................................................................................................................... 
/prowadzącym/ą działalność gospodarczą w formie 
 
............................................................................., zwanym/ą w dalszej części umowy 
„Pożyczkobiorcą” 
 

§ 1 
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy, na jego wniosek z dnia ........................, 
na warunkach określonych w niniejszej umowie, pożyczki w kwocie ...........................zł. 
(słownie: ................................................................................) 
2. Pożyczka udzielana jest na okres od dnia ................................. do dnia 
.................................. 
3. Wysokość oprocentowania pożyczki wynosi ............ kwoty pożyczki. 
 

§ 2 
1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową spłaty pożyczki wraz 
z odsetkami w ratach, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Harmonogram spłat stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 
2. Spłaty rat pożyczki, Pożyczkobiorca będzie dokonywał osobiście lub za pośrednictwem 
zakładu pracy Pożyczkobiorcy, na poniżej wskazany rachunek bankowy Pożyczkodawcy: 
12 1140 1111 0000 3048 4600 1010 
3. Strony ustalają, iż w przypadku nie dotrzymania przez Pożyczkobiorcę terminów spłaty 
pożyczki ustalonych w harmonogramie, Pożyczkodawca ma prawo naliczać odsetki 
ustawowe za okres opóźnienia w spłacie poszczególnych rat. 
 



§ 3 
1. Pożyczkobiorca ustanawia prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami 
w formie poręczenia udzielonego zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego 
przez: 
 
1. .............................................................................................................................................. 
 
zam. .......................................................................................................................................... 
 
2. .............................................................................................................................................. 
 
zam. ......................................................................................................................................... 
 
2. Umowa poręczenia stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 4 
Zmiana treści niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 5 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy kodeksu 
cywilnego oraz Regulaminu Komisji Socjalnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej 
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 149/2016/VII ORL W-MIL w Olsztynie 
z dnia 15 czerwca 2016 r. 
2. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych spraw spornych wynikających 
z niniejszej umowy, jest sąd powszechny ustalony według siedziby Pożyczkodawcy. 
 

§ 6 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 

 
 

......................................................                               ................................................... 
Pożyczkobiorca                                                            Pożyczkodawca 

  



Załącznik Nr 3 
do Regulaminu Komisji Socjalnej  

Umowa poręczenia 
 
zawarta w dniu ............................... w Olsztynie pomiędzy: 
 
Warmińsko-Mazurską Izbą Lekarską w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 16C, 10-561 Olsztyn, 
reprezentowaną przez: 
 
1. Annę Lella – Prezesa ORL 
2. Leszka Cichowskiego – Skarbnika ORL 
 
zwaną w dalszej części umowy „Wierzycielem” 
a 
1. Panem/Panią lek. / lek. dent. ........................................................................................., zamieszkałą 
w .......................................... przy ul. .........................................................., numer dowodu osobistego 
............................................, 
 
2. Panem/Panią lek. / lek. dent. ........................................................................................, zamieszkałą 
w .......................................... przy ul. ........................................................., numer dowodu osobistego 
..........................................., 
 
zwanymi w dalszej części umowy „Poręczycielami” 
 

§ 1 
Poręczyciele oświadczają, iż zostali poinformowani o fakcie zawarcia w dniu ..................... przez 
Wierzyciela i Pana/ią ..................................................................... zwanego/ną dalej Pożyczkobiorcą 
umowy pożyczki, na mocy której Pożyczkobiorca otrzymał pożyczkę w kwocie .................. 
i zobowiązał się do spłacenia jej, wraz z odsetkami w wysokości ....................w stosunku rocznym, 
w terminie do dnia ............. 
 

§ 2 
1. Poręczyciele niniejszym udzielają Wierzycielowi solidarnego poręczenia z tytułu umowy pożyczki, 
o której mowa w § 1 powyżej. 
2. Poręczenie obejmuje wszelkie zobowiązania Pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia 
niniejszego poręczenia oraz mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania spłaty pożyczki, 
a w szczególności odsetek i kosztów postępowania. 
3. Poręczyciele oświadczają, że zobowiązanie z tytułu niniejszego solidarnego poręczenia wykonają 
niezwłocznie po zawiadomieniu przez Wierzyciela o opóźnieniu lub zwłoce w spłacie pożyczki, 
poprzez zapłatę sumy zadłużenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, lub 
w terminach i w sposób podany przez Wierzyciela. 
 

§ 3 
Zmiana treści niniejszej umowy, wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

§ 4 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego 
oraz Regulaminu Komisji Socjalnej  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 149/2016/VII ORL W-MIL w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2016 r. 
  § 5 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

...............................................                     ............................................................ 
Wierzyciel                                                       Poręczyciele 


