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Szanowni Studenci, 

w związku z wątpliwościami uczelni związanymi z uruchomieniem w dniu 18 lipca br. procedury 

składania wniosków o kredyt na studia medyczne poniżej przekazujemy garść uzyskanych informacji  

z Ministerstwa Zdrowia RP. 

 

1. Kto podpisuje zaświadczenie do kredytu na studia medyczne? Czy może Pani z Dziekanatu? 

 

Na Uniwersytecie Opolskim zaświadczenie może podpisać rektor uczelni oraz dziekan. 

 

2. Kwestia terminu wnioskowania o kredyt na studia medyczne. 

 

Co do zasady, wniosek o kredyt na studia medyczne student może złożyć w terminie 21 dni od dnia 

rozpoczęcia danego semestru studiów na uczelni, na której wnioskodawca studiuje (datą rozpoczęcia 

danego semestru, od której liczony jest 21-dniowy termin, jest dzień wynikający z harmonogramu 

organizacji roku akademickiego danej uczelni). 

Wyjątek od ww. reguły stanowią terminy składania wniosków o kredyt na studia medyczne w roku 

2022, w których studenci będą mieli możliwość składania wniosków o kredyt na studia medyczne w 

dwóch okresach: 

1) Pierwszy okres składania wniosków w roku 2022: 

Wniosek o kredyt na studia medyczne obejmujący rok akademicki 2021/2022 studenci mogą złożyć do 

dnia 30 września 2022 r. 

2) Drugi okres składania wniosków w roku 2022: 

Wniosek o kredyt na studia medyczne dotyczący finansowania opłat za studia począwszy od 

pierwszego semestru roku akademickiego 2022/2023 studenci będą mogli złożyć w terminie 21 dni od 

dnia rozpoczęcia tego semestru studiów. 

 

3. Jak długo zaświadczenie jest ważne?  

 

W stosunku do zaświadczeń wydanych przez uczelnie w roku akademickim 2021/2022 do 30 września 

2022 r. są one ważne i nie ma konieczności ich ponownego wydania w związku z datą ich wydania, 

dłuższą niż 30 dni od momentu wydania zaświadczenia. 

W przypadku zaświadczeń, które będą wydane począwszy od 1 października 2022 r. należy zaznaczyć, 

że będą one ważne przez okres 30 dni od daty wystawienia. 

 

4. Czy i jaka kwota powinna być wskazywania w zaświadczeniu? 

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego wykazuje wszystkie opłaty za usługi edukacyjne, jakie student 

powinien ponosić w okresie kształcenia na Uniwersytecie Opolskim. Taka praktyka jest dopuszczalna, 

zważywszy, iż student ma również wpisaną informację o aktualnym semestrze studiów.  
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5. Co w przypadku kiedy osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia dot. kredytu na studia 

medyczne, kontynuująca kształcenie, była potraktowana indywidualnie co do wysokości opłat 

za studia i w czasie trwania roku akademickiego wysokość ta uległa obniżeniu np. z powodu 

trudnej sytuacji materialnej, dobrych wyników w nauce, itp. 

 

Zmiana wysokości opłat za usługi edukacyjne pokrywane z kredytu na studia medyczne, w trakcie 

trwania studiów związana np. z udzieleniem zniżki studentowi, nakłada określone obowiązki na: 

studenta, uczelnię oraz bank kredytujący. 

Do obowiązków studenta w zaistniałej sytuacji należy: 

- niezwłoczne poinformowanie banku o zmianie wysokości opłat za usługi edukacyjne; 

- zawarcie aneksu do umowy o kredyt na studia medyczne z bankiem, jeżeli aneks jest konieczny. 

 

6. Kwestia możliwości wydawania zaświadczeń osobom zakwalifikowanym na studia medyczne 

nieposiadającym statusu studenta. 

 

Zaświadczenia mogą być wydawane studentom, a nie osobom zakwalifikowanym na studia, którzy nie 

posiadają statusu studenta. 

 

 

 

Szczegółowe informacje pod linkami: 

https://w-ww.gov.pl/web/zdrowie/kredyt-na-studia-medyczne  

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki.html#section-4  

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-
medyczne.html  

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-

fksm/  

 

Kredytujący bank uruchomił również infolinię, gdzie każda osoba zainteresowana kredytem na studia 

medyczne może uzyskać informację na jego temat. 

Numer infolinii banku: 

 +48 22 59 12 232 

 oraz 801 365 365 
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