
 
 

Zarządzenie Nr 202/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 23 grudnia 2021 roku 

 

 w sprawie zasad postępowania w przypadku ubiegania się przez studentów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o kredyt na studia medyczne 

 

 

 

Na podstawie art. 103a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 

478, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

26 czerwca 2019 roku, zarządzam, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Niniejsze zasady stosuje się w przypadku ubiegania się przez studenta Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie o przyznanie kredytu na pokrycie opłat za usługi edukacyjne na 

studiach na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności, zwanego  

w dalszej części „kredytem na studia medyczne”. 

 

 

§ 2 

Wzór wydawanego na podstawie art. 103a ust. 6-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce zaświadczenia potwierdzającego, że wnioskodawca jest studentem, stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 3  

Zaświadczenia, o których mowa w § 2 z upoważnienia Rektora podpisuje Dziekan Wydziału 

Lekarskiego.  

 

 

§ 4 

W celu weryfikacji wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 2, Kierownik Dziekanatu 

Wydziału Lekarskiego prowadzi ich ewidencję obejmującą: 

1) numer zaświadczenia,  

2) datę jego wystawienia, 

3) imię (imiona) i nazwisko studenta, 

4) datę i miejsce urodzenia studenta. 

 

 

§ 5 

Dane zawarte w ewidencji, o której mowa w § 4, przechowuje się przez okres 15 lat  

od dnia ich wprowadzenia do ewidencji. 

 

 

 

 



§ 6 

1. Informację o planowanej wysokości opłat za usługi edukacyjne w całym okresie studiów 

na kierunku lekarskim, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia, 

Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego przekazuje Prorektorowi ds. Kształcenia  

i Dydaktyki do dnia 24 marca roku, w którym rozpoczynają się te studia. 

2. Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki przekazuje informację, o której mowa w ust.1 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, przed rozpoczęciem rekrutacji na studia na 

kierunek lekarski, nie później niż do dnia 31 marca roku, w którym rozpoczynają się  

te studia. 

3. Informację, o której mowa w ust. 1, w roku akademickim 2021/2022 Prorektor  

ds. Kształcenia i Dydaktyki, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do dnia 

28 grudnia 2021r. 

 

 

§ 7 

Bank przekazuje transze kredytów na rachunek bankowy Uczelni wskazany  

w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2. 

 

 

§ 8 

1. W przypadku pobrania transzy semestralnej kredytu na studia medyczne nienależnie  

w wyniku działania albo zaniechania podczas weryfikacji statusu studenta, Uczelnia 

zobowiązana jest do zwrotu na rachunek banku środków w wysokości tej transzy,  

w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez bank lub Uczelnię, nienależnie pobranej 

transzy. 

2. Dziekan przekazuje Kwestorowi dyspozycję zwrotu nienależnie pobranej transzy 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez bank lub 

Uczelnię, że transza została pobrana nienależnie. 

3. Kwestor dokonuje realizacji dyspozycji zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie  

7 dni od dnia otrzymania dyspozycji. 

4. Zwrot przez Uczelnię nienależnie pobranej transzy kredytu następuje w terminie 14 dni od 

dnia stwierdzenia przez bank lub Uczelnię, ze transza została pobrana nienależnie. 

 

 

§ 9 

1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie dokonuje zwrotu studentowi kwoty opłaty za usługi 

edukacyjne, wniesionej przez niego na rachunek bankowy Uczelni, w przypadku gdy 

okres, za który została wniesiona ta opłata podlega finansowaniu z kredytu na studia 

medyczne i do wysokości transzy kredytu. 

2. Student, któremu przysługuje prawo do zwrotu opłaty lub jej części, przedstawia  

w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego obowiązującą umowę kredytu na studia medyczne. 

3. Dziekan przekazuje Kwestorowi, dyspozycję zwrotu opłaty lub jej części wraz  

z kopią umowy kredytu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia  

przedstawienia umowy przez studenta. 

4. Kwestor dokonuje realizacji dyspozycji zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie  

7 dni od dnia otrzymania dyspozycji. 

5. Zwrot przez Uczelnię opłaty lub jej części następuje w terminie 14 dni od dnia 

przedstawienia przez studenta obowiązującej umowy kredytu na studia medyczne. 

 

 

§ 10 

1. W przypadku złożenia do Uczelni przez bank udzielający kredytu, wniosku o udzielenie 

niezbędnych informacji w zakresie przyczyn zawieszenia wypłaty semestralnych transz 

kredytu na studia medyczne oraz ich ustania, Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego 



przedstawia wyżej wymienioną informację Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku. 

2. Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki udziela odpowiedzi najpóźniej w terminie 14 dni  

od dnia otrzymania wniosku z banku. 

 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor 

                Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

                                                                              Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 

 


