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MINISTERSTWO
NAUKI I S ZKOLNICTWAWYZSZEGO

Deparramen[ Buciżetu i Finarrsów 
ń

DBF.WPM.6312'.1o.2013.GW Warszawą 'I płŻdziemika 2013 r'

pod adresem http.://www.nauka. sov"pl/kredwy-stude

Jednocześnie Ministerstwo uprzejmie przypomina o wynikającym z $ 19 ww.

rozporządzenia obowią-zku zorganizowania *.uńlni systemu informacji o pożyczkach
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyzszego uprzejmie informuje, .iz w dniu

30 wrzęśnia 2013 r. zakotlczyła się procedura podpizu Przęz Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego w po,o''*i"ni,. " 
- 
Mini*t,"'n 

. 
Finansów rozpotządzenla zmieniającego

rozporządzenie w spra*,ie szczegótowych zasad, trybu i,Iłyteriów udzieł,ania, spłacania oraz

umarzania lrredytów*i j,,y",n[ stuienckich. Najwazniejsze zmiany przewidziane w t}'rn

r azp oruądzeni u obej muj ą w szcze gólności :

" umożliwienie skład aniaptzezosoby ubiegające sĘ o pozyczkę lub kredyt. oświadczęń

na potrzeby obli"'*ia wysokości miesięc}nego dochodu na osoĘ w rodzinie studenta

lub doktorantu * povp"aku ubiegania się o pierwszęństwo w otrzymaniu pożyczki

lub kredYu, - ,---rr--. zniesięnie konieczności aneksowania umów o kredyt w przypadku innego nź

planowany tęrminu ukończenia studióq
. modyfikację s|osobu ustalarria daty rozpoczęcia spłaĘ pożyczki lub kedytu,
r uproszczenie i zmianę nazwy rłlystawianych przez uczęlnię raświadęzęit

pbtrvierdzaj ących stafu s studenta lub doktoranta.

od nowego roku akademickiego zaświadczenia o studiach nie będą już zawierały

kodÓw uczelni, rońv studiów, kięrunku lub dziędziny studiów. Zaświadczenia będą

Ęń;;"" jedynie w p,zypadlcu ubiegania się o pożyczkę lub kredy! kontynuowania wypłat

na studiach drugień .iop,,lu lub studiach 
- 

doi<toranckich, występowania do banku

z wnioskiem o *ydtó.nie olsresu kedyowaniapozaplanowany tęrmin ukończenia studiów,

a takŹę gdy kredytobiorca przeb3rła .za granióą i i tego powodu nie moze przedstawić

w banku łażnej legitymacj i studenckiej lub doktoranckiej .

Aktualne inforrnacje na temat systemu potyczęk i kredytów studenckich,:ł tym nowe

wzory zaśvłiadczęn o oJuy*'aniu studió*, 
"nuidu.1ą 

st"ę.na stronie intemetowej Ministerstwa

i kredymch studenckich.
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