
 

Projekt 30.10.2009 r. 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA NAUKI  I  SZKOLNICTWA WY śSZEGO1) 

 
z dnia ……………………….. 2009 r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania  

przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających  
zasady korzystania ze środków Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich 
 
 

Na podstawie art. 5 ust. 2 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 27 kwietnia 2007 r. 

w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających 
zasady korzystania ze środków Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich (Dz. U. Nr 87, 
poz. 583) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2) maksymalnej wysokości oprocentowania kredytów studenckich, która nie moŜe 
przekroczyć 2,00 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego;”. 

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2010 r. 
 
 
 

MINISTER 
NAUKI  I  SZKOLNICTWA WY śSZEGO 

 
 
 
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 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. 



 

UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia określa maksymalną wysokość oprocentowania kredytów 
studenckich, która nie moŜe przekroczyć 2,00 stopy redyskontowej Narodowego Banku 
Polskiego. 

Spadek stopy redyskonta weksli NBP na przestrzeni ostatnich lat spowodował, Ŝe  
6 spośród 10 banków zrezygnowało z udzielania kredytów, z uwagi na ich małą opłacalność. 
W opinii banków kredyt studencki jest produktem czasochłonnym i pracochłonnym, 
wymagającym ciągłego monitoringu. Mniejsza sieć banków, a takŜe zminimalizowana, ze 
względu na niską rentowność kredytów studenckich, akcja promocyjna, przyczyniły się do 
ograniczenia dostępności do kredytów.  

Podniesienie maksymalnej wysokości oprocentowania kredytów studenckich wpłynie na 
zwiększenie zainteresowania banków tym produktem, a tym samym przyczyni się do wzrostu 
dostępności kredytów dla studentów. 

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%. Osoby, które podpisały umowę przed dniem wejścia w Ŝycie 
rozporządzenia, zachowają dotychczasową relację oprocentowania do stopy redyskonta weksli 
NBP. 

 
Wstępna opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 
 
Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 



 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt prawny 
 

Projekt rozporządzenia jest skierowany do obecnych i przyszłych 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 
 

W pierwszych dwóch latach funkcjonowania, regulacja spowoduje dodatkowe skutki 
finansowe w wysokości 3,4 mln zł w 2010 r., a 9,8 mln zł w 2011 r. Skutki finansowe zostaną 
pokryte w całości ze środków Funduszu PoŜyczek i Kredytów Studenckich. W ostatnim czasie 
zauwaŜalne było znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na ww. środki, związane ze 
zmniejszaniem się dostępności kredytów w wyniku wycofywania się banków. Efektem było 
zmniejszające się finansowanie 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. 


