Projekt 30.10.2009 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO1)
z dnia .................................... 2009 r.
w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów
i poŜyczek studenckich
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o poŜyczkach i kredytach
studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz
umarzania kredytów i poŜyczek studenckich, wysokość kredytu studenckiego i poŜyczki
studenckiej, warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek naleŜnych bankom od
kredytów studenckich oraz wysokość oprocentowania poŜyczki i kredytu studenckiego
spłacanego przez poŜyczkobiorcę lub kredytobiorcę.
§ 2.
1. Student lub doktorant, zwany dalej „studentem”, moŜe otrzymać jedną poŜyczkę
studencką, zwaną dalej „poŜyczką” albo jeden kredyt studencki, zwany dalej „kredytem”.
2. Student moŜe otrzymać poŜyczkę lub kredyt na okres studiów do czasu ich ukończenia,
przy czym okres ten nie moŜe przekroczyć 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – łącznie
10 lat, z wyłączeniem urlopów, o których mowa w § 11 ust. 5.
§ 3.
1. Pierwszeństwo w otrzymaniu poŜyczki lub kredytu ma student, którego wysokość
dochodu na osobę w rodzinie jest mniejsza lub równa wysokości dochodu ogłoszonego zgodnie
z § 6 ust. 3.
2. Student moŜe ubiegać się o pierwszeństwo w uzyskaniu poŜyczki lub kredytu, o ile
udokumentuje dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w § 4 ust. 6.
§ 4.
1. Student ubiegający się o udzielenie poŜyczki lub kredytu składa wniosek na formularzu
ustalonym przez bank.
2. Wniosek o udzielenie poŜyczki lub kredytu zawiera:
1) dane osobowe studenta:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyŜsze, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i
Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.
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c) serię i numer dowodu toŜsamości,
d) datę i miejsce urodzenia,
e) adres zamieszkania;
2) dane dotyczące studiów:
a) nazwę i adres uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych przez
inne jednostki niŜ uczelnie – nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej
studia doktoranckie zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U z 2003 r. Nr 65,
poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), zwanej dalej „jednostką organizacyjną
prowadzącą studia doktoranckie”,
b) poziom studiów,
c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich - dziedzinę nauki lub sztuki
oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną,
d) tryb studiów;
3) dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty
poŜyczki lub kredytu.
3. Do wniosku o udzielenie poŜyczki lub kredytu dołącza się:
1) zaświadczenie wystawione przez uczelnię stwierdzające, Ŝe ubiegający się o przyznanie
poŜyczki lub kredytu jest studentem, a w przypadku studiów doktoranckich - zaświadczenie
uczelni lub jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie stwierdzające, Ŝe jest
doktorantem, zwane dalej „zaświadczeniem o studiach”;
2) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3;
3) dokument potwierdzający dane studenta nieposiadającego obywatelstwa polskiego, o
których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o poŜyczkach i kredytach
studenckich, zwanej dalej „ustawą”.
4. Uczelnia lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie prowadzi
ewidencję wydanych zaświadczeń o studiach.
5. Wzór zaświadczenia o studiach wydawany przez:
1) uczelnię określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) uczelnię lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie określa załącznik nr 2
do rozporządzenia.
6. W przypadku gdy student ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu poŜyczki lub
kredytu, do wniosku o udzielenie poŜyczki lub kredytu dołącza się informacje o wysokości
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, o którym mowa w § 7, potwierdzone
dowodem określonym przez bank.
§ 5.
1. Wniosek o udzielenie poŜyczki wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3 i 6,
składany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w banku przez niego wskazanym.
2. Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3 i 6,
składany jest w oddziale wybranego przez studenta jednego banku, z którym Bank
Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu
PoŜyczek i Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 2 ustawy, zwanego dalej
„Funduszem”.
3. Termin składania wniosków o udzielenie poŜyczki lub kredytu upływa z dniem 15
listopada.
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4. Student ma prawo do korzystania z poŜyczki lub kredytu na studiach drugiego stopnia,
bez konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie poŜyczki lub kredytu, o ile
korzystał z poŜyczki lub kredytu na studiach pierwszego stopnia.
5. Student ma prawo do korzystania z poŜyczki lub kredytu na studiach doktoranckich, bez
konieczności ponownego składania wniosku o udzielenie poŜyczki lub kredytu, o ile korzystał z
poŜyczki lub kredytu studenckiego w trakcie jednolitych studiów magisterskich, studiów
pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, student przedstawia w banku zaświadczenie o
studiach.
§ 6.
1. Bank w terminie 10 dni od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3, przekazuje Bankowi
Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów ubiegających się o przyznanie kredytu, a w
przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6, równieŜ dane o wysokości dochodu na osobę w
rodzinie studenta. Zakres, tryb i formę informacji określa umowa, o której mowa w § 5 ust. 2.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego, niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w
ust. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyŜszego zbiorczą informację
o liczbie przyjętych wniosków o przyznanie poŜyczki lub kredytu, w podziale na poszczególne
przedziały dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz zawiadamia banki o przypadkach
naruszenia § 5 ust. 2.
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego, na podstawie informacji, o której
mowa w ust. 2, ogłasza maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
uprawniającego studenta do pierwszeństwa w uzyskaniu poŜyczki lub kredytu.
§ 7.
1. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane
przez:
1) studenta;
2) małŜonka studenta, a takŜe będące na utrzymaniu studenta lub jego małŜonka dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku Ŝycia, a jeŜeli 26. rok Ŝycia przypada w
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na
wiek;
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku Ŝycia, a jeŜeli 26. rok Ŝycia przypada w
ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na
wiek.
2. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów osób,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeŜeli student spełnia jeden z następujących warunków:
1) ukończył 25 rok Ŝycia;
2) zawarł związek małŜeński;
3) ma na utrzymaniu dziecko;
4) posiada stałe źródło dochodów w bieŜącym roku, przy czym miesięczny dochód nie jest
mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w miesiącu złoŜenia
wniosku,
chyba Ŝe student złoŜy oświadczenie, Ŝe pozostaje na utrzymaniu rodziców lub opiekunów
prawnych lub faktycznych.
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3. Do dochodów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się dochodów tego z rodziców, który
wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz studenta.
4. Za dochody, o których mowa w ust. 1-3, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na
rzecz innych osób, uwaŜa się:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,
naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o naleŜny zryczałtowany podatek
dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
a) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej
deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami
przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym równieŜ w
przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem
podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
na rzecz podmiotów, którym słuŜyć ma ta pomoc,
c) naleŜności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających
czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu
podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie
Kodeksu pracy,
d) naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uŜytych poza granicami państwa w
celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich
skutkom, a takŜe naleŜności pienięŜne wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i
pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji
międzynarodowych i sił wielonarodowych,
e) naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy
Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały
dochód,
f) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia
społeczne,
g) naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych połoŜonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia tych osób,
h) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
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i) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone
odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy
oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie
zdrowotne,
j) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
k) stypendia doktoranckie, o których mowa w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.3)) oraz w art.
40 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz.
1365),
l) alimenty na rzecz dzieci otrzymywane na podstawie wyroku lub ugody sądowej,
m) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
n) świadczenia pienięŜne otrzymywane w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów.
5. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni
uŜytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara
przeliczeniowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.4)). W przypadku uzyskiwania dochodów z
gospodarstwa rolnego oraz z dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.
6. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka
rodziny studenta w bieŜącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego
roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających
złoŜenie wniosku o poŜyczkę lub kredyt.
§ 8.
1. Miesięczny dochód rodziny studenta ustala się dzieląc przez liczbę 12 łączną kwotę
dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta w ostatnim roku podatkowym.
2. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ustala się dzieląc kwotę przeciętnego
miesięcznego dochodu rodziny studenta przez liczbę członków rodziny studenta.
§ 9.
1. W umowie poŜyczki Bank Gospodarstwa Krajowego, a w umowie kredytu bank
kredytujący, określają w szczególności:
1) okres i terminy wypłacania poŜyczki lub kredytu;
2) wysokość oprocentowania naleŜnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”;
3) terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty poŜyczki lub kredytu;
4) wysokości spłacanych rat naleŜnych od studenta.
3)

Zmiany wyŜej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr
180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z
2009 r. Nr 56, poz. 458.
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2. Umowy poŜyczki i umowy kredytu zawierane są do dnia 31 marca.
3. Bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty poŜyczki lub kredytu na podstawie danych,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, najpóźniej w terminie do dnia 15 lutego.
4. W przypadku negatywnej oceny, o której mowa w ust. 3, student moŜe w terminie do
dnia 28 lutego złoŜyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 4
ust. 3 i 6, w innym banku.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, student dołącza zaświadczenie potwierdzające, iŜ
wniosek o kredyt został złoŜony pierwotnie w terminie określonym w § 5 ust. 3 oraz Ŝe student
jest uprawniony do pierwszeństwa w uzyskaniu poŜyczki lub kredytu. Zaświadczenie zawiera
pieczęć i nr rozliczeniowy oddziału banku, w którym student pierwotnie złoŜył wniosek.
6. Bank w terminie do dnia 10 marca przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane
dotyczące studentów, którzy złoŜyli wnioski o udzielenie kredytu w innym banku.
7. Szczegółową treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, oraz zakres, tryb i formę
informacji, o której mowa w ust. 6, określa umowa, o której mowa w § 5 ust. 2.
§ 10.
1. PoŜyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, a w
przypadku studiów doktoranckich – maksymalnie przez okres 4 lat. Okresy wypłacania
poŜyczki lub kredytu sumuje się.
2. PoŜyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy, w miesięcznych ratach, przez okres 10
miesięcy w roku. Pierwsza rata przysługuje za październik.
3. PoŜyczka lub kredyt są wypłacane przez okres 5 miesięcy, jeŜeli w ostatnim roku
studiów nauka trwa zgodnie z regulaminem studiów tylko jeden semestr.
4. W przypadku ukończenia studiów przed terminem, wynikającym z regulaminu studiów,
raty poŜyczki lub kredytu są wypłacane w okresach określonych w ust. 2 i 3, nie dłuŜej jednak
niŜ do dnia 31 marca lub 31 października – odpowiednio do pierwszego z tych terminów, który
nastąpi po terminie ukończenia studiów.
5. Przez termin ukończenia studiów rozumie się datę określoną w art. 167 ust. 2 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym, zaś przez termin ukończenia studiów
doktoranckich – rozumie się datę wystawienia świadectwa ukończenia tych studiów.
6. Miesięczna rata poŜyczki lub kredytu jest przekazywana na rachunek bankowy
wskazany przez kredytobiorcę.
§ 11.
1. Kredytobiorca jest zobowiązany, w terminie do dnia 31 marca i 31 października kaŜdego
roku, do czasu ukończenia studiów, przedstawiać odpowiednio Bankowi Gospodarstwa
Krajowego lub właściwemu bankowi waŜną legitymację studencką, a w przypadku studiów
doktoranckich – waŜną legitymację doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich, zwane
dalej odpowiednio „legitymacją”.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeŜeli termin przedstawienia legitymacji przypada w
okresie urlopu od zajęć udzielonego przez uczelnię lub jednostkę organizacyjną prowadzącą
studia doktoranckie, o ile bank został wcześniej powiadomiony o terminie urlopu.
3. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia banku o:
1) udzielonym urlopie od zajęć w uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia
doktoranckie;
2) utracie statusu studenta lub doktoranta;
3) zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta;
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4) ukończeniu studiów.
4. Bank zaprzestaje wypłacania kredytu, a Bank Gospodarstwa Krajowego poŜyczki, jeŜeli
kredytobiorca:
1) nie przedstawił bankowi w wymaganym terminie waŜnej legitymacji; w przypadku
przedstawienia tej legitymacji w terminie późniejszym, wznowienie wypłat moŜe nastąpić
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedstawiono waŜną legitymację z tym,
Ŝe studentowi nie są wypłacane raty kredytu za miesiące, w których nie przedłoŜył tej
legitymacji;
2) korzystał z więcej niŜ jednej poŜyczki lub kredytu;
3) utracił status studenta lub doktoranta z innego powodu niŜ ukończenie studiów;
4) został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta na podstawie prawomocnego
orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wznowienie wypłat moŜe nastąpić w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym złoŜono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta
lub doktoranta;
5) wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania poŜyczki lub kredytu studenckiego.
5. Wypłatę kredytu lub poŜyczki zawiesza się na czas udzielonego kredytobiorcy urlopu od
zajęć w uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
§ 12.
1. Kapitał poŜyczki lub kapitał kredytu spłacane są przez kredytobiorcę w równych ratach
miesięcznych.
2. Liczba rat spłaty poŜyczki lub kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat
poŜyczki lub kredytu.
3. Liczba rat spłaty poŜyczki lub kredytu moŜe być:
1) większa, niŜ określona w ust. 2, jeŜeli kredytobiorca udokumentuje, Ŝe wysokość spłaty
poŜyczki lub kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym
mowa w ust. 4;
2) mniejsza, niŜ określona w ust. 2 - na wniosek kredytobiorcy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość miesięcznej raty spłaty poŜyczki
lub kredytu, na wniosek kredytobiorcy, zmniejsza się do 20% jego przeciętnego miesięcznego
dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku, ustalonego na
podstawie dowodu określonego przez bank.
5. Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawiania dowodu, o którym mowa w ust. 4, co
trzy miesiące.
§ 13.
1. Spłata poŜyczki lub kredytu, wraz z naleŜnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie
dwóch lat od terminu ukończenia studiów, określonego w § 10 ust. 5, nie później jednak niŜ w
dniu 1 października lub, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, w dniu 1
kwietnia, dwa lata po roku, w którym zgodnie z regulaminem studiów kredytobiorca powinien
ukończyć studia.
2. Na wniosek kredytobiorcy moŜe zostać ustalony wcześniejszy, niŜ określony w ust. 1,
termin rozpoczęcia spłaty kredytu. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozpoczęcie spłaty
kredytu w okresie studiów, kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić wraz z wnioskiem
waŜną legitymację.
3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 1, kredytobiorca rozpoczyna spłatę
poŜyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po
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miesiącu, w którym upłynął termin przedstawienia legitymacji, z uwzględnieniem przepisu § 14,
przy czym rata kapitałowa spłaty poŜyczki lub kredytu w pierwszym miesiącu spłaty jest
zerowa.
4. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2, właściwy bank wypowiada umowę
poŜyczki lub kredytu i Ŝąda spłaty poŜyczki lub kredytu z dniem upływu terminu
wypowiedzenia.
5. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 3, kredytobiorca rozpoczyna spłatę
poŜyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym kredytobiorca utracił status studenta, uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta.
6. W przypadku ujawnienia, Ŝe kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na
podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu poŜyczki lub kredytu, a takŜe o warunkach
spłaty i umorzenia, właściwy bank wypowiada umowę poŜyczki lub kredytu i z dniem upływu
terminu wypowiedzenia Ŝąda spłaty poŜyczki lub kredytu wraz z kwotą dopłat do odsetek
nienaleŜnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego lub częściowego
oprocentowania kredytu.
§ 14.
Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank kredytujący zobowiązane są do powiadomienia
kredytobiorcy o wysokości miesięcznej raty spłaty poŜyczki lub kredytu, wynikającej z kwoty
wypłaconej poŜyczki lub kredytu oraz liczby rat spłaty.
§ 15.
1. Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości 1,30 stopy
redyskontowej Narodowego Banku Polskiego począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu,
przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.
2. Odsetki od poŜyczki są naliczane w wysokości 1,30 stopy redyskontowej Narodowego
Banku Polskiego, począwszy od dnia spłaty pierwszej raty poŜyczki, przez okres równy
dwukrotności liczby wypłaconych rat poŜyczki.
3. Kredytobiorcy, na których ciąŜy obowiązek spłaty poŜyczki lub kredytu zgodnie z § 13
ust. 3 i 5, spłacają odsetki naliczone od dnia spłaty pierwszej raty poŜyczki lub kredytu w
wysokości 1,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.
4. W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
studenta, ustalona zgodnie z § 8 ust. 1 i 2, jest równa lub niŜsza niŜ suma kwot określonych w
art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
wskaźnik stopy redyskontowej, o którym mowa w ust. 1 i 2 wynosi 0,50.
5. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę poŜyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust.
4, spłacają odsetki w wysokości odsetek ustawowych, począwszy od dnia wypowiedzenia
umowy.
6. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę poŜyczki lub kredytu, zgodnie z § 13 ust.
6, spłacają odpowiednio poŜyczkę lub kwotę dopłat do odsetek od kredytów nienaleŜnie
wypłaconych ze środków Funduszu - powiększone o odsetki ustawowe naliczone od dnia
dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
7. W przypadku niespłacenia w terminie raty poŜyczki lub kredytu, Bank Gospodarstwa
Krajowego lub bank kredytujący nalicza odsetki od zadłuŜenia przeterminowanego w wysokości
odsetek ustawowych. Odsetki te są spłacane przez kredytobiorcę w pełnej wysokości.
8. Do okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, wlicza się okres:
1) odbywania przez kredytobiorcę słuŜby wojskowej;
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2) kształcenia na studiach doktoranckich, o ile kredytobiorca nie korzystał z poŜyczki lub
kredytu na studiach doktoranckich.
9. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej
wysokości oprocentowania kredytu, bez dopłat z Funduszu. Wysokość oprocentowania
określona jest w umowie kredytu.
§ 16.
1. PoŜyczka lub kredyt są umarzane w 30% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie
5% najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów doktoranckich w danym roku
akademickim. Umorzeniu podlega kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych
w tej grupie.
2. Umorzeń poŜyczki lub kredytu, o których mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio Bank
Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, na wniosek kredytobiorcy potwierdzony przez
dziekana lub inny jednoosobowy organ uczelni, a w przypadku studiów doktoranckich
kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
3. Kredytobiorca składa wniosek o umorzenie poŜyczki lub kredytu, o którym mowa w ust.
2, w Banku Gospodarstwa Krajowego lub we właściwym banku, w terminie 30 dni od dnia
uzyskania jego potwierdzenia.
4. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala i podaje
do wiadomości studentów sposób wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni.
5. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w porozumieniu z
organem samorządu doktorantów ustala i podaje do wiadomości doktorantów sposób wyłaniania
najlepszych absolwentów studiów doktoranckich.
6. PoŜyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji
Ŝyciowej, moŜe być umorzony w całości, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty
zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację
materialną. Wniosek zawiera oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na gromadzenie i
przechowywanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 7.
7. Podstawą umorzenia, o którym mowa w ust. 6, jest orzeczenie wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.5)) lub inne orzeczenie
traktowane na równi z tym orzeczeniem.
8. Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank umarza poŜyczkę lub kredyt w
całości przy braku prawnych moŜliwości dochodzenia roszczeń w przypadku śmierci
kredytobiorcy.
9. Spłatę kredytu objętego poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonym na
podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.6)) umarza
się w przypadku braku prawnych moŜliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa
Krajowego roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu. Umorzeń dokonuje minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyŜszego na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego.
10. Umorzeń, o których mowa w ust. 2 i 8, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego lub
właściwy bank, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących
podstawę umorzenia.
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802 i Nr 98, poz. 817.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545.
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11. PoŜyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy, moŜe być umorzony częściowo w
przypadku trudnej sytuacji Ŝyciowej kredytobiorcy.
12. Umorzeń, o których mowa w ust. 6 i 11, dokonuje minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyŜszego po zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw PoŜyczek i Kredytów
Studenckich.
13. Przez trudną sytuację Ŝyciową, o której mowa w ust. 6 i 11, rozumie się
udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego
rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu
pomocy społecznej albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego
powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby
kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym
członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez poŜar, powódź lub inną katastrofę.
§ 17.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom ze środków Funduszu:
1) całą kwotę odsetek od kredytu naleŜnych:
a) w okresie studiów i urlopów, o których mowa w § 11 ust. 5,
b) w okresie od zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym
mowa w § 13 ust. 1 i 2,
c) od kredytów umorzonych, naliczonych do dnia przekazania środków i dotychczas
niespłaconych,
d) w okresie odbywania przez kredytobiorcę słuŜby wojskowej,
e) w okresie do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 13 ust. 3 i 5;
2) część odsetek od kredytu stanowiącą róŜnicę między odsetkami wynikającymi z umowy
kredytu a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;
3) środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadkach określonych w § 16 ust.
1, 6, 8 i 11.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki Funduszu na pokrycie
odsetek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w okresach miesięcznych na podstawie
zapotrzebowania zawierającego:
1) kwotę odsetek podlegających spłacie ze środków Funduszu;
2) oświadczenie o wymagalności odsetek objętych zapotrzebowaniem;
3) oświadczenie o uprawnieniu kredytobiorców, których zadłuŜenie stanowi podstawę
naliczenia odsetek, do spłaty odsetek ze środków Funduszu;
4) oświadczenie o spłacie odsetek naleŜnych od kredytobiorców po rozpoczęciu spłaty
kredytu.
3. Banki przekazują Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w okresach kwartalnych,
rozliczenia udzielonych kredytów, wypłaconych rat kredytów, dokonanych przez
kredytobiorców spłat kredytów i odsetek oraz kredytów umorzonych.
4. Terminy składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2, i rozliczeń, o których
mowa w ust. 3, oraz ich szczegółową treść określa umowa, o której mowa w § 5 ust. 2.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki, o których mowa w ust. 1 pkt
3, po otrzymaniu:
1) oświadczenia od banku o nabyciu przez kredytobiorcę prawa do umorzenia kredytu, o
którym mowa w § 16 ust. 1 i 8;
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2) informacji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego o umorzeniu, o którym
mowa w § 16 ust. 6 i 11 i oświadczenia banku o kwocie kredytu umorzonego.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na własny rachunek
środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadku określonym w § 16 ust. 9.
§ 18.
Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku
studiów doktoranckich - kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w
porozumieniu z organem samorządu doktorantów, organizuje system informacji o poŜyczkach i
kredytach.
§ 19.
Wysokość miesięcznej raty poŜyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2010/2011 wynosi 600 zł.
§ 20.
1. Rata kredytu przyznanego przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia pozostaje w
dotychczasowej wysokości, jeŜeli student otrzymywał ratę kredytu w wysokości 400 zł w latach
ubiegłych.
2. Do umów kredytu zawartych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia,
stosuje się relację oprocentowania do stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego na
poziomie dotychczasowym.
§ 21.
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października
2006r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania
kredytów i poŜyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek
naleŜnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371, z 2007 r. Nr 159, poz.
1122, z 2008 r. Nr 145, poz. 920 oraz z 2009 r. Nr 118, poz. 991).
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2010 r.

MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO
W porozumieniu:

MINISTER FINANSÓW
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Załączniki do rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia
……………………... (poz. ….)

.....................................................

WZÓR

Załącznik nr 1

(pieczątka adresowa uczelni)

|___| |___|___|___| 1)
(kod uczelni)

ZAŚWIADCZENIE O STUDIACH

Zaświadcza się, Ŝe pan(i) ...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

|___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

(data urodzenia dd/mm/rrrr)

(PESEL)

|___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|
(data rozpoczęcia pierwszych studiów)

jest studentem(ką) ………….. roku ……………semestru
studiów jednolitych magisterskich / pierwszego stopnia / drugiego stopnia*
w roku akademickim ..…………………….
w trybie stacjonarnym / niestacjonarnym* |___| 1)
(kod trybu studiów)

na kierunku ……………………………….. |___|___|___| 1)
(kod kierunku studiów)

|___|___| - |___|___|___|___|
(data rozpoczęcia studiów mm/rrrr)

|___|___| - |___|___|___|___|
(planowana data ukończenia studiów mm/rrrr)

.....................................

................................................

(miejscowość, data)

Numer rejestru: ...................

(podpis osoby upowaŜnionej

pieczęć
urzędowa

do potwierdzania danych w zaświadczeniu)

___________________
* niepotrzebne skreslić
1)
wpisać kod ustalony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego
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Załączniki do rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia
……………………... (poz. ….)

.....................................................

WZÓR

Załącznik nr 2

(pieczątka adresowa jednostki organizacyjnej)

|___| |___|___|___| 1)
(kod jednostki organizacyjnej)

ZAŚWIADCZENIE O STUDIACH

Zaświadcza się, Ŝe pan(i) ...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

|___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

(data urodzenia dd/mm/rrrr)

(PESEL)

|___|___| - |___|___| - |___|___|___|___|
(data rozpoczęcia pierwszych studiów)

jest doktorantem(ką) ………….. roku ……………semestru
w roku akademickim ..…………………….
w trybie stacjonarnym / niestacjonarnym* |___| 1)
(kod trybu studiów)

…………………………………………….. |___||___|
(dziedzina nauki lub sztuki)

|___|___| - |___|___|___|___|
(data rozpoczęcia studiów mm/rrrr)

1)

(kod dziedziny)

……………………………….. |___||___|
(dyscyplina naukowa lub artystyczna)

(kod dyscypliny)

|___|___| - |___|___|___|___|
(planowana data ukończenia studiów mm/rrrr)

.....................................

................................................

(miejscowość, data)

Numer rejestru: ...................

1)

(podpis osoby upowaŜnionej

pieczęć
urzędowa

do potwierdzania danych w zaświadczeniu)

___________________
* niepotrzebne skreslić
1)
wpisać kod ustalony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego
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UZASADNIENIE
W stosunku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12
października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania
oraz umarzania kredytów i poŜyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu
pokrywania odsetek naleŜnych bankom od kredytów studenckich (Dz. U. Nr 186, poz. 1371, z
2007 r. Nr 159, poz. 1122, z 2008 r. Nr 145, poz. 920 oraz z 2009 r. Nr 118, poz. 991), nowe
rozporządzenie w tym zakresie wprowadza następujące zmiany:
1) znosi się warunek dokumentowania wpisu na kolejny wyŜszy rok studiów
Podobnie jak w dotychczasowym rozporządzeniu, student będzie mógł otrzymać kredyt na
okres studiów do momentu ich ukończenia, jak równieŜ będzie miał prawo do
kontynuowania pobierania kredytu na studiach drugiego stopnia i studiach doktoranckich.
Projekt rozporządzenia wprowadza uzaleŜnienie wypłat kolejnych transz kredytu jedynie od
statusu studenta, potwierdzonego waŜną legitymacją studencką lub doktorancką, a nie od
wpisu na kolejny semestr studiów. Maksymalny okres pobierania kredytu wynosi 6 lat, a w
przypadku studiów doktoranckich - 4 lata, z wyłączeniem urlopów od zajęć.
2) wprowadza się legitymację studencką lub doktorancką jako dokument potwierdzający
status studenta lub doktoranta
Dokumentem upowaŜniającym do otrzymywania raty kredytu będzie waŜna legitymacja
studencka lub doktorancka. Zaświadczenie o studiach student będzie zobowiązany
dostarczyć bankowi jedynie przy ubieganiu się o kredyt.
3) wprowadza się nową definicję dochodu na osobę w rodzinie studenta
Projekt rozporządzenia zakłada, iŜ przy wyliczaniu dochodu na osobę w rodzinie brane będą
pod uwagę dochody netto, obliczone w podobny sposób jak przy ubieganiu się o stypendium
socjalne w uczelni. Projekt zmienia równieŜ katalog osób uwzględnianych przy obliczaniu
dochodu na osobę w rodzinie.
4) zmienia się oprocentowania kredytu
W 1998 r., kiedy powstawał system poŜyczek i kredytów studenckich, stopa redyskonta
weksli NBP wahała się od 18,25 do 23,5%. Obecna stopa redyskonta weksli NBP (3,75%)
sprawia, iŜ oprocentowanie kredytu płacone przez studenta jest jednym z najniŜszych na
rynku i wynosi niespełna 1,9%. Ponadto z kredytu korzystają równieŜ osoby zamoŜne, które
inwestują środki na wysokooprocentowanych lokatach. Osoby, które podpisały umowę przed
dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia, zachowają dotychczasową relację oprocentowania do
stopy redyskontowej weksli NBP. Projekt rozporządzenia wprowadza oprocentowanie
kredytu w wysokości 1,30 stopy redyskonta weksli, a w przypadku osób, których wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 602 zł (tj.
sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych) - dotychczasowej wysokości 0,50 stopy redyskonta weksli NBP.
5) zwiększa się wysokość umorzenia spłaty kredytu dla najlepszych absolwentów uczelni
W dotychczasowym rozporządzeniu, kredyty były umarzane w 20% kredytobiorcy, który
ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub absolwentów studiów
doktoranckich w danym roku akademickim. Zdaniem środowiska studenckiego, wysokość
umorzenia jest zbyt niska. Projekt rozporządzenia zwiększa zatem wysokość umorzenia do
30%.
6) uregulowuje się kwestię utraty statusu studenta w trakcie studiów
W dotychczasowym rozporządzeniu brak było regulacji dotyczących sytuacji, gdy student
rezygnował ze studiów lub tracił status studenta lub doktoranta z innych powodów. Projekt
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zakłada wstrzymanie wypłat z chwilą utraty statusu studenta lub doktoranta i rozpoczęcie
spłaty w kolejnym miesiącu.
7) rezygnuje się z wydłuŜenia okresu spłaty kredytu o okres kontynuowania studiów na
innym kierunku studiów
Obecne przepisy powodują wydłuŜanie okresu kredytowania, w którym studentowi nie jest
juŜ wypłacany kredyt. Dotychczasowe rozwiązanie nakładało na bank dodatkowe obowiązki
związane z monitoringiem.
8) uregulowuje się kwestię zmniejszenia raty kredytu do 20% dochodów kredytobiorcy
Projekt rozporządzenia ustala, iŜ przy wyliczaniu raty kredytu nieprzekraczającej 20%
dochodu będą brane pod uwagę bieŜące dochody kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.
9) ustala się jedną wysokość miesięcznej raty kredytu na poziomie 600 zł
Z obniŜonej raty kredytu w wysokości 400 zł korzystało dotychczas nie więcej niŜ 5%
studentów pobierających kredyt. Rozwiązanie to jest uciąŜliwe dla banków kredytujących
pod względem administracyjnym. Studenci pobierający kredyt w wysokości 400 zł
miesięcznie często deklarują chęć podwyŜszenia tej raty, ale przepisy nie dopuszczają takiej
moŜliwości.
10) zmienia się wzór zaświadczeń o studiach
Wzory zaświadczeń o studiach zostały dostosowane do proponowanych wyŜej zmian.
Przewiduje się, iŜ przepisy projektowanego rozporządzenia wejdą w Ŝycie z dniem 1
października 2010 r. Regulacja ta pozwoli bankom na uruchomienie koniecznych procedur do
wypłacenia październikowych rat kredytu studentom, z którymi zostały podpisane umowy
kredytowe w poprzednich latach oraz wypłacenia rat kredytu w roku akademickim 2010/2011.
Wstępna opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje akt prawny
Rozporządzenie jest skierowane do studentów uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym, doktorantów oraz studentów i słuchaczy
cywilnych uczelni wojskowych i Szkoły Głównej SłuŜby PoŜarniczej, którzy będą korzystać z
kredytu studenckiego w roku akademickim 2010/2011. Rozporządzenie jest skierowane równieŜ
do kredytodawców, a więc do Banku Gospodarstwa Krajowego i banków kredytujących.
2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany w ramach konsultacji do Rady Głównej
Szkolnictwa WyŜszego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, NiezaleŜnego Zrzeszenia Studentów, Zrzeszenia
Studentów Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Rady Działalności PoŜytku
Publicznego, Banku Gospodarstwa Krajowego, banków kredytujących, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz do reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych:
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NiezaleŜnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Pracodawców
Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związku Rzemiosła
Polskiego, Business Centre Club.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), w
Biuletynie Informacji Publicznej, a takŜe udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego.
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budŜet
państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego
Z uwagi na malejącą stopę redyskonta weksli NBP, od której zaleŜy wysokość dopłat do
kredytów studenckich, regulacja nie spowoduje dodatkowych, w stosunku do dotychczas
ponoszonych, skutków finansowych dla budŜetu państwa i budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego. PowyŜsze skutki zostaną pokryte z Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich.
Ponadto, podniesienie oprocentowania kredytu dla nowych kredytobiorców z 0,50 do 1,30
stopy redyskontowej NBP jest planowane równolegle z podniesieniem maksymalnej wysokości
oprocentowania kredytów studenckich z 1,20 do 2,00 stopy redyskontowej NBP wprowadzanych
równocześnie z niniejszą regulacją, nowelizacją rozporządzenia MNiSW w sprawie zawierania
przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze
środków Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich.
4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w
tym funkcjonowanie przedsiębiorstw
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
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