Projekt 13.06.2011 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO1)
z dnia .................................... 2011 r.
zmieniające rozporządzenie 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. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i poŜyczek
studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560 i Nr 241, poz. 1619) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Wysokość miesięcznej raty poŜyczki lub kredytu, w tym raty kredytu
poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2011/2012 wynosi
600 zł”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2011 r.

MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO

W porozumieniu:
MINISTER FINANSÓW

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 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).
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, z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654.
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UZASADNIENIE
Przepis art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o poŜyczkach i kredytach
studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.) nałoŜył na ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyŜszego obowiązek określania wysokości miesięcznej raty kredytu studenckiego
na dany rok akademicki.
Projekt rozporządzenia pozostawia miesięczną wysokość raty kredytu na rok akademicki
2011/2012 na poziomie 600 zł. Wprowadzone w 2010 r. zmiany w systemie poręczeń kredytu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego spowodowały zmniejszenie odsetka osób, które spełniły
kryterium dochodu, ale nie otrzymały kredytu z powodu braku poręczenia, z 12,2 % w roku
akademickim 2009/2010 do 9,4 % w roku akademickim 2010/2011. PodwyŜszenie raty kredytu
mogłoby spowodować ponowny wzrost liczby decyzji odmownych banków, gdyŜ od wysokości
tej raty zaleŜy ogólna kwota zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana przez banki kredytujące.
Przewiduje się, iŜ przepisy rozporządzenia wejdą w Ŝycie z dniem 1 października 2011 r.
Proponowany termin wejścia w Ŝycie aktu wynika z konieczności uruchomienia przez banki
właściwych procedur do wypłacenia październikowych rat kredytu studentom, z którymi zostały
podpisane umowy kredytowe w poprzednich latach oraz wypłacenia rat kredytu w roku
akademickim 2011/2012.
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 2011/2012. Rozporządzenie jest skierowane
równieŜ do kredytodawców, a więc do Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego
SA, PEKAO SA i innych 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 Młodych Naukowców, 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
Regulacja nie spowoduje dodatkowych, w stosunku do dotychczas ponoszonych, skutków
finansowych dla budŜetu państwa i budŜetów jednostek samorządu terytorialnego.
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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