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Załącznik do pisma  

KRAUM.08.12.2021 

z dnia 3.12.2021 r. 

 

 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne 

 

Lp. 
Pomiot 

zgłaszający 

uwagę 

Przepis, którego  

dotyczy uwaga 
Treść uwagi 

1. KRAUM  § 2  

Wartym rozważenia wydaje się dodanie możliwości złożenia wniosku o kredyt 

na studia medyczne kandydatowi na studia na kierunku lekarskim. Nierzadko o 

ostatecznej decyzji podjęcia studiów na kierunku lekarskim w trybie 

niestacjonarnym decyduje możliwość pozyskania zewnętrznego źródła ich 

finansowania. Uzasadnionym wydaje się więc, żeby kandydat na studia na 

kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym, po uzyskaniu wpisu na listę 

studentów miał możliwość złożenia wniosku o kredyt i jego wstępnej 

weryfikacji, by mając informację o możliwości sfinansowania studiów ze 

środków kredytu na studia medyczne mógł podjąć decyzję dot. podjęcia 

kształcenia. Oczywiście przed podpisaniem umowy kredytowej kandydat ( a 

wtedy już student ) dostarczyć powinien zaświadczenie wydane przez rektora 

potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem 

2. KRAUM  § 3. ust. 3 
Jeżeli w ust. 3 jest mowa jest o zaświadczeniu wydanym przez Rektora winien 

być wskazany  art. 103a ust. 6 ustawy.  

3. KRAUM  § 5. ust. 2 

Umowa kredytu na studia medyczne winna zawierać oprócz wymienionych 

elementów także: wartość udzielonego kredytu, ilość transz,  termin wypłaty 

transz kredytu, o których mowa w art. 103b ust. 1 ustawy; rachunek bankowy 

uczelni, o którym mowa w art. 103b ust. 1 ustawy.  

4. KRAUM  § 6. ust. 2 
Maksymalny termin wypłaty transz określony w art. 103b ust. 1 ustawy  powinien 

być przywołany również w ust. 2  tego paragrafu.  
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5. KRAUM   § 8. ust. 1 Czy nie zasadnym jest dodanie: „zgodnie z zapisami art. 103d ustawy” 

 

Pytania ogólne: 

1. Czy mimo, że   uczelnia ustala różną wysokość opłat na poszczególnych latach/semestrach studiów   kredyt będzie wypłacany w 

równych transzach – Art. 103b ustawy? 

2. Czy wartość kredytu zostanie zmieniona, jeśli  uczelnia podniesie opłaty w trakcie trwania procesu kształcenia na podstawie przepisów 

prawa – trwa procedowanie wniosku o wprowadzenie zmian  w ustawie umożliwiających wzrost opłat o wskaźnik inflacji. 




