
UZASADNIENIE 

Przepis art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach 

studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198) nakłada na ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego obowiązek określenia wysokości miesięcznej raty kredytu 

studenckiego i pożyczki studenckiej na dany rok akademicki. 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu 

i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich określa 

cztery wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu udzielanych w roku akademickim 

2016/2017 – 600 zł dla raty podstawowej, 800 zł albo 1000 zł dla raty podwyższonej i 400 zł 

dla raty obniżonej. Dotychczas studenci lub doktoranci mogli otrzymać kredyt z ratą  

w wysokości 600 zł albo 800 zł. Zaproponowana zmiana jest odpowiedzią na zgłoszony przez 

środowisko studenckie postulat uelastycznienia wysokości miesięcznej raty pożyczki lub 

kredytu, pozwalającego na finansowe dopasowanie do kosztów utrzymania się podczas 

studiowania w określonym ośrodku akademickim. Natomiast wprowadzenie obniżonej 

wysokości raty pożyczki lub kredytu wynoszącej 400 zł jest zasadne ze względu na 

ograniczoną zdolność kredytową części studentów i doktorantów. 

Projekt rozporządzenia daje także możliwość zmiany dotychczasowej wysokości miesięcznej 

raty kredytu udzielonego w poprzednich latach akademickich (pożyczki studenckie nie były 

dotychczas udzielane). Zmiana wysokości miesięcznej raty będzie jednak wymagała złożenia 

przez kredytobiorcę wniosku, a w przypadku wnioskowania o podwyższenie wysokości raty – 

dokonania przez bank ponownej oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. 

Zgodnie z postulatami zgłoszonymi przez środowisko studenckie, projekt rozporządzenia 

przewiduje także przyspieszenie terminu przyznawania pożyczki lub kredytu o trzy miesiące, 

jak również możliwość składania wniosków nie tylko przez studentów i doktorantów, ale 

także przez kandydatów na studia albo studia doktoranckie.  

W związku z powyższym, projekt rozporządzenia przewiduje następujące zmiany w stosunku 

do dotychczasowego stanu prawnego: 

1)  w § 1 pkt 1 projektu – wprowadzenie możliwości składania wniosków o pożyczkę lub 

kredyt przez kandydatów na studia albo studia doktoranckie;  

2) w § 1 pkt 2 projektu – dostosowanie treści wniosku do możliwości ubiegania się o 

pożyczkę lub kredyt przez kandydatów na studia oraz uregulowanie, iż po uzyskaniu 

statusu studenta, osoby te są obowiązane dostarczyć do banku zaświadczenie o 

odbywaniu studiów;  

3) w § 1 pkt 3 projektu – wprowadzenie przepisu umożliwiającego stosowanie do 

wnioskodawców, będących osobami ubiegającymi się o przyjęcie na studia, rozwiązań 

przyjętych w odniesieniu do studentów i doktorantów; 
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4) w § 1 pkt 4 projektu – określenie terminu składania wniosków o udzielenie pożyczki albo 

kredytu od dnia 15 lipca do dnia 31 października; zgodnie z propozycją nastąpi 

przesunięcie z dnia 15 listopada na dzień 31 października ostatecznego terminu składania 

wniosków, co pozwoli na skrócenie procedury ubiegania się o pożyczkę lub kredyt, a 

jednocześnie w wystarczającym stopniu umożliwi studentom i doktorantom zapoznanie 

się z ofertą oraz złożenie wniosku; 

5) w § 1 pkt 5 projektu: 

– przesunięcie z dnia 25 listopada na dzień 5 listopada terminu przekazania przez banki 

do BGK danych dotyczących studentów ubiegających się o przyznanie pożyczki lub 

kredytu; 

– ustalenie na dzień 10 listopada terminu przekazania przez BGK ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego zbiorczej informacji o liczbie przyjętych 

wniosków; 

– określenie przez ministra wysokości progu dochodu uprawniającego do otrzymania 

pożyczki lub kredytu niezwłocznie po uzyskaniu informacji z BGK o liczbie 

złożonych wniosków; w celu skrócenia procedury odstąpiono przy tym od 

konieczności publikacji wysokości tego progu w formie komunikatu ministra; minister 

poinformuje o wysokości progu dochodu na stronie internetowej ministerstwa;  

6) w § 1 pkt 6 projektu:  

– przesunięcie z dnia 15 lutego na dzień 15 listopada terminu dokonania przez bank 

oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu; skrócenie tego terminu oznacza, iż 

bank będzie dokonywał oceny zabezpieczenia spłaty jeszcze przed określeniem przez 

ministra wysokości progu dochodu uprawniającego do otrzymania pożyczki lub 

kredytu, a nie – jak dotychczas – po ustaleniu tego progu; tak więc w okresie od 

złożenia wniosku do dnia 15 listopada bank poinformuje studenta, jaka miesięczna 

kwota raty kredytu jest możliwa do udzielenia przy danym zabezpieczeniu spłaty; po 

zapoznaniu się z dokonaną przez bank oceną zabezpieczenia spłaty pożyczki lub 

kredytu (dla każdej z możliwych wysokości raty) student dokona wyboru miesięcznej 

wysokości raty pożyczki lub kredytu, dla której ocena jest pozytywna; 

– przesunięcie z dnia 28 lutego na dzień 25 listopada terminu ewentualnego złożenia 

wniosku w innym banku, w przypadku gdy ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki lub 

kredytu dla wnioskowanej wysokości raty pożyczki lub kredytu jest negatywna; 

– przesunięcie z dnia 10 marca na dzień 1 grudnia terminu przekazania przez banki do 

BGK danych studentów, którzy, w związku z negatywną oceną zabezpieczenia spłaty 

kredytu, złożyli wnioski o udzielenie kredytu w innym banku; 

7) w § 1 pkt 7 projektu –  przesunięcie z dnia 31 marca na dzień 31 grudnia ostatecznego 

terminu zawierania umów pożyczki lub kredytu; 
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8) w § 1 pkt 8 projektu – zmiana terminu rozpoczęcia wypłaty rat kredytu po zawarciu 

umowy kredytu lub aneksu do umowy wydłużającego okres kredytowania; uprzednio 

wypłata następowała w miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy lub aneksu 

do umowy; proponowana zmiana umożliwi zatem wcześniejsze korzystanie z pożyczki 

lub kredytu, zarówno po podpisaniu umowy pożyczki lub kredytu, jak i aneksu do tej 

umowy; 

9) w § 1 pkt 9 projektu – określenie miesięcznej raty pożyczki lub kredytu w wysokości 600 

zł (rata podstawowa), 400 zł (rata obniżona) oraz 800 albo 1000 zł (raty podwyższone), 

co umożliwi studentom dokonanie wyboru odpowiedniej wysokości, w zależności od ich 

potrzeb oraz zdolności kredytowej; 

10) w § 1 pkt 10 projektu – uchylenie § 21 nowelizowanego rozporządzenia utrzymującego w 

dotychczasowej wysokości kredyt z miesięczną wysokością raty 400 zł udzielony przed 

wejściem w życie tego rozporządzenia;  

11) w § 2 projektu – umożliwienie zmiany wysokości raty kredytu kredytobiorcom, którym 

kredyt został udzielony przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia; 

12) w § 3 projektu – określenie terminu, od którego w roku 2016 mogą być składane wnioski 

o udzielenie pożyczki lub kredytu, na dzień 15 sierpnia. 

Przewiduje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 15 sierpnia 2016 r. 

Proponowany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia jest związany z 

wprowadzeniem możliwości ubiegania się o pożyczkę lub kredyt w roku 2016 od dnia 15 

sierpnia oraz z obowiązkiem określenia wysokości miesięcznej raty kredytu studenckiego i 

pożyczki studenckiej na rok akademicki 2016/2017 – zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 


