
Zarządzenie nr 296/XVI R/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

określające procedurę wystawiania zaświadczeń dla studentów na potrzeby kredytu  

na studia medyczne 

Na podstawie art. 103a-103f ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Student odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach 

odpłatności może ubiegać się o kredyt na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na studiach 

niestacjonarnych, zwany dalej „kredytem na studia medyczne”.  

2. Student do wniosku o kredyt na studia medyczne dołącza zaświadczenie potwierdzające 

status studenta wydane i podpisane przez Rektora lub osobę działającą na podstawie 

upoważnienia Rektora. Wzór zaświadczenia dla studenta stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

3. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać następujący numer rachunku 

bankowego Uczelni, na który bank udzielający kredytu na studia medyczne dokonywać 

będzie wypłaty semestralnych/ej transz/y kredytu na studia medyczne: 41 1090 2402 0000 

0001 4934 7265. 

4. W celu weryfikacji wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 2, Dziekanat Wydziału 

Lekarskiego prowadzi ewidencję zaświadczeń, obejmującą numer zaświadczenia, datę jego 

wystawienia oraz dane: imię (imiona) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia studenta. 

Dane zawarte w ewidencji przechowuje się przez okres 15 lat od momentu ich 

wprowadzenia do ewidencji. 

5. Szczegółowe zasady w sprawie terminów, sposobów składania wniosków oraz sposoby 

zawierania umów i umarzania kredytów na studia medyczne określa odrębne 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia.  

§2 

Dział Spraw Studenckich przekazuje Rektorowi do podpisu informację dla ministra 

właściwego do spraw zdrowia o planowanej wysokości opłat za usługi edukacyjne w całym 

okresie studiów medycznych, przed rozpoczęciem rekrutacji na studia, nie później jednak niż 

do dnia 31 marca roku, w którym rozpoczynają się te studia. 



§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Z upoważnienia Rektora 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

Prorektor ds. Klinicznych 
prof. dr hab. Szymon Dragan 

 

Otrzymują: 
według rozdzielnika 
MC 


