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Publikację dedykuję

tym wszystkim, którzy z powodu 

trudnej sytuacji materialnej 

musieli zrezygnować ze studiów...
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WSTĘP

Wraz z rozwojem serwisu KredytStudencki.com.pl, wraz z pojawiającymi 

się  pytaniami  od  studentów,  problemami  (jeszcze  w  2006  roku), 

dostrzegłem  potrzebę  napisania  ogólnodostępnego  poradnika  nt. 

Preferencyjnego Kredytu Studenckiego i... oto jest!

Wiedza zawarta w tym ebooku, jest przede wszystkim praktyczna – oparta 

została  na  doświadczeniach  wyniesionych  z  ponad  rocznego 

funkcjonowania serwisu, forum internetowego (1500 postów), ponad 300 

maili wymienionych ze studentami. Zawarte są tutaj również moje własne 

doświadczenia  (tak,  ja  również  pobierałem  Preferencyjny  Kredyt 

Studencki),  jak i doświadczenia 125 studentów, którzy zgodzili  się wziąć 

udział w moich badaniach.

Rzeczywistość  wygląda  w  ten  sposób,  że  ustawę  o  Preferencyjnych 

Kredytach  Studenckich  oraz  Rozporządzenia  Ministra  mało  kto  czyta. 

Pracownicy  banków  w  wielu  przypadkach  nie  znają  przepisów 

dotyczących  Kredytu  Studenckiego  (wystarczy  poczytać  forum 
dyskusyjne).  Na  uczelniach  jednostki  informujące  studentów  na  ogół 

nie działają.  Organizacje  studenckie,  promujące  kredyt,  przeprowadzają 

informujące akcje pewnymi zrywami, co kilka lat.

W  międzyczasie  młodzi  ludzie,  dla  których  Preferencyjny  Kredyt 

Studencki, mógłby być szansą na studia nie wiedzą o jego istnieniu...

Zdaję sobie sprawę z tego,  iż Kredyt  Studencki  nie pokona wszystkich 

problemów  finansowych,  każdego  z  blisko  dwóch  milionów  studentów 
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w Polsce.  Nie rozwiąże  on  również  problemów  200  000  studentów. 

Ale z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest w stanie rokrocznie 

pomóc ok. 30'000 - 40'000 studentów.

Inteligentne  zarządzanie  pomocą  jaką  państwo  oferuje  każdemu 

studentowi,  który  spełnia  określone  warunki  (czyli  umiejętne 

dysponowanie  pieniędzmi  otrzymywanymi  w  postaci  Preferencyjnego 

Kredytu Studenckiego), daje Młodym Ludziom szansę pchnięcia swojego 

życia na nowe, lepsze tory.

Drogi Studencie!

Pomyśl  o  przyszłości,  pomyśl  o  momencie  kiedy  odbierzesz  dyplom 

ukończenia  szkoły  wyższej.  Odpowiedz  sobie  na  pytanie  „Kim  wtedy 

będę?  Co  będę  robił?  Czy  również  będę  zmuszony  szukać  szczęścia 

po za granicami kraju?”

Życzę Ci podejmowania mądrych decyzji

Jakub

p.s.

Niedawno  na  rynku  pojawiła  się  pozycja  „Bogaty  Student” 
(wydawnictwo wyceniło publikację na ok. 40 zł). 
Niniejszego ebooka dostajesz za darmo! Co więcej, radzę Ci: 

Podziel się nim z innymi studentami – daję Ci do tego prawo.  
Prześlij go     do swoich znajomych, a     zyskasz ich     wdzięczność!  

p.p.s.
Nie odkładaj lektury! Termin składania wniosków o Preferencyjny 
Kredyt Studencki upływa 15 listopada...
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PODZIĘKOWANIA

W pierwszej kolejności gorąco dziękuję Małgorzacie (goga na forum). 

Jej  bezinteresowna  postawa,  chęć  niesienia  pomocy  oraz  precyzyjne 

odpowiedzi,  w dużej mierze sprawiły,  że ten ebook przybrał taką, a nie 

inną  postać.  Dziękuję  Ci,  Małgorzato,  za uwagi  przekazane  w trakcie 

pisania tego ebooka!

Na swój  sposób to  niesamowite,  że  chociaż  nigdy nie  widzieliśmy się, 

ani nawet  nie rozmawialiśmy  telefonicznie,  to  wspólnie  pomagamy 

Studentom  w rozwiązywaniu  problemów  dotyczących  KS.  Doceniam 

wszystko  co  zrobiłaś  i  robisz.  Tym  bardziej,  że  niejednokrotnie  Twoja 

pomoc odbywa  się  kosztem  rodziny  –  w  pracy  nie  masz  czasu,  więc 

czytasz przepisy w domu, wyjaśniasz, odpowiadasz... Dziękuję Ci!

Dziękuję  również  125  wspaniałym  studentom,  którzy  bezinteresownie 

wypełnili  bardzo  długą  ankietę  (30 pytań).  Dziękuję  Wam!  Ten ebook 
to, również Wasze dzieło!!!

Podziękowania  również  należą  się  Panu  Tomaszowi  Szymańskiemu 

(www.szymsoft.pl),  który  stworzył  logo  serwisu  oraz  okładkę 

do niniejszego ebooka.

Na koniec chciałbym podziękować Tobie, drogi czytelniku, za sięgnięcie 

po tą pozycję. Chciałbym też przy okazji prosić Cię o  przekazanie dalej 
wieści  nt. Preferencyjnego Kredytu Studenckiego.  Być może w ten 
sposób  pomożesz  komuś,  kto  nie  zna  (lub  obawia  się)  tej  formy 
pomocy finansowej skierowanej dla studentów!
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WSTĘP NR 2

Myślisz  sobie:  „Hmmm...  wstęp  numer  dwa?  Pierwszy  raz  widzę 

coś takiego...”

Tak! Wstęp numer dwa - w końcu to mój ebook, który daję Ci za darmo 

i ja decyduję o jego kształcie  ;)  A tak na poważnie,  to  chciałbym w tej 

części publikacji przekazać Ci niezmiernie istotne przesłanie.

Głównym celem tego poradnika  jest,  przekazanie  Ci  informacji  nt.  KS. 

Pragnę również zachęcić Cię do działania, w celu osiągnięcia Podstaw 
Finansowej Niezależności już w trakcie studiów.

Żyjemy  w  dobie  globalizacji  –  w  erze  informacji,  którymi  jesteśmy 

zasypywani w kosmicznych ilościach. Czy zastanawiałeś się kiedyś z ilu 

informacji nie skorzystałeś, z ilu jeszcze nie skorzystasz?

Nawet najbardziej godna polecenia książka nie jest warta więcej niż papier 

z jakiego została wykonana, jeżeli leży bezużytecznie na półce. Podobnie 

może być z tym ebookiem, który będzie zajmował ok. 0,7 MB na Twoim 

twardym dysku. Jeżeli zignorujesz zawartą w nim wiedzę, pewnego dnia 

możesz żałować, że nie zdecydowałeś się wcześniej na jego przeczytanie.

Jednak  nie  traktuj  tego  poradnika  jak  wyroczni.  Czytaj  z  odrobiną 

dystansu,  analizuj  i  konsultuj  się  z  innymi  osobami.  Zarządzaj  swoimi 

pieniędzmi  z  głową,  ponieważ  nikt  nie  jest  i  nie  będzie  bardziej 
zainteresowany Twoją Sytuacją Finansową od Ciebie samego!

Zaczynamy...
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Preferencyjny 
Kredyt Studencki 

– 
„pieniądze za 

darmo”?
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KREDYT STUDENCKI, BRAĆ, CZY NIE BRAĆ? 
OTO JEST PYTANIE...

Preferencyjny  Kredyt  Studencki  jest  kredytem  udzielanym  na  bardzo 

atrakcyjnych  warunkach,  przyznawanym  studentom  uczelni  wyższych, 

którzy  rozpoczęli  studia  przed  25  rokiem  życia  i  spełniają  określone 

(w ustawie oraz rozporządzeniach) kryteria. Kredyty studenckie udzielane 

są przez wybrane banki komercyjne. Kredyt studencki jest więc kredytem 

komercyjnym,  ale  jego  oprocentowanie  jest  niskie  –  wynosi  nie  mniej 

niż połowa stopy redyskontowej NBP (tzn. 2,5% - październik 2007). Mały 

procent wynika z dofinansowania odsetek przez budżet państwa.

1. Dlaczego PREFERENCYJNY? Dlaczego ATRAKCYJNY?
PREFERENCYJNY Kredyt Studencki jest atrakcyjny ponieważ:

✔ w trakcie jego pobierania nie są naliczane żadne odsetki,

✔ spłatę kredytu rozpoczynasz dopiero po 2 latach 

od momentu ukończenia studiów, a okres spłaty trwa 

minimum 2 razy dłużej niż okres pobierania kredytu,

✔ oprocentowanie (naliczane dopiero w 2 lata po ukończeniu 

studiów) wynosi zaledwie połowę stopy redyskontowej 
NBP (czyli obecnie 2,5%),

✔ kredyt wypłacany jest przez cały okres studiów, przez 

10 miesięcy w roku otrzymujesz transzę w wysokości 

600 zł lub 400 zł, zatem np. w ciągu pięciu lat studiowania 

otrzymasz 30'000 zł lub 20'000 zł,
✔ w przypadku ukończenia studiów w gronie 5% najlepszych 

studentów Twojej uczelni, umorzone zostanie 20% z całej 

kwoty otrzymanego kredytu,
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✔ można wnioskować (w uzasadnionych przypadkach) 

o częściowe umorzenie kredytu,

✔ Z kredytu od 1998 roku skorzystało i korzysta nadal w sumie 

ok. 290'000 studentów...

✔ Istnieje możliwość dostosowania okresu spłaty kredytu 

do możliwości kredytobiorcy,

✔ Brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu.

Interesujące?

Dalsza lektura dostarczy Ci szczegółowych informacji, dzięki którym sam 

odpowiesz sobie na pytanie „brać KS, czy nie brać”?..

 1.1 Trochę historii
Rok akademicki 2007/2008 jest już dziesiątym rokiem funkcjonowania 
systemu  Preferencyjnych  Kredytów  Studenckich. Projekt  ustawy 

o pożyczkach  i  kredytach  studenckich  powstał  na  początku  1998  r. 

Z inicjatywy  Prof.  Leszka  Balcerowicza –  wówczas  wicepremiera 

i Ministra  Finansów,  jako  element  rozszerzenia  dostępu  do szkolnictwa 

wyższego.  Opracowała go grupa złożona z przedstawicieli  Ministerstwa 

Finansów,  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  nauczycieli  akademickich 

oraz przedstawicieli Parlamentu Studentów RP. 

2. Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni 

(publiczna,  niepubliczna)  i  tryb  studiów  (stacjonarny,  niestacjonarny), 

pod warunkiem,  że  rozpoczną  studia  przed  ukończeniem  25  roku 
życia.

 

W wyniku zmian w przepisach dokonanych w 2004 roku, o kredyt mogą 

się ubiegać także:
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• uczestnicy studiów doktoranckich, 

• słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej 

Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii 

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami 

cywilnymi, 

• słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami 

cywilnymi.

Studencie,  sprawdź  swoją  uczelnię. Czy  masz  prawo  do  ubiegania 

się o Kredyt Studencki? Kliknij: Lista uczelni dla Studentów

Doktorancie, sprawdź swoją uczelnię. Czy możesz ubiegać się o Kredyt 

Studencki? Kliknij: Lista uczelni dla Doktorantów

UWAGA OSOBY STUDIUJĄCE 2 KIERUNKI i WIĘCEJ!

Student może otrzymać kredyt  studencki  na okres studiów definiowany 

jako sumę okresów studiowania, w tym kształcenia w innych uczelniach 

i na innych kierunkach studiów.

Zgodnie  z  §  2  ust.  3  Rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa 

Wyższego do okresu studiów nie wlicza się okresu: 

1) kolejnych jednolitych studiów magisterskich, po złożeniu egzaminu 
dyplomowego na tym poziomie studiów;

2) kolejnych  studiów  pierwszego  stopnia,  po  złożeniu  egzaminu 
dyplomowego na tym poziomie studiów;

3) kolejnych  studiów  drugiego  stopnia,  po  złożeniu  egzaminu 
dyplomowego na tym poziomie studiów. 

Student,  który  złożył  egzamin  dyplomowy na studiach  pierwszego 
stopnia,  nie  może  otrzymać  kredytu  na kolejnych  studiach 
pierwszego stopnia.
Preferencyjny  Kredyt  Studencki  jest  udzielany  na  pierwsze  studia 
danego stopnia. Im wcześniej się zdecydujesz, tym więcej otrzymasz.
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3. Na jaki okres udzielane są kredyty?

Kredyt  studencki  jest  udzielany  na okres  studiów,  w tym studiów 
doktoranckich. Jest  on  wypłacany  maksymalnie  przez  okres  6  lat, 
a w przypadku  studiów  doktoranckich  -  przez  4  lata  (zatem  łącznie 

max 10 lat). Miesięczne transze wynoszą  600 zł lub 400 zł (do wyboru). 

Kredyt wypłacany jest przez   10     miesięcy   w     roku.  

Student  składając  w  banku  wniosek  o  KS  dokonuje  wyboru  wartości 

miesięcznej  transzy  600  zł  lub  400  zł.  Niższa  transza  jest  szansą 

dla studentów  mających  problemy  z  zabezpieczeniem  kredytu. 

W minionych latach studenci (którzy nie mieli poręczycieli z odpowiednio 

wysokimi  dochodami)  nie  otrzymywali  kredytu  studenckiego.  Teraz 

zabezpieczenie  przy  transzy  400  zł  jest  niższe,  dzięki  czemu  więcej 

biednych osób otrzyma kredyt. 

Zatem  przez  okres  5  lat studiów  otrzymasz  30  000  zł (w  drugim 
przypadku 20 000 zł).

4. Co z odsetkami?

W  okresie  studiów  oraz  w  2  lata  po  ich  ukończeniu  kredytobiorca 
nie spłaca odsetek od kredytu.  Odsetki  te  pokrywa BGK ze środków 

Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Spłatę  odsetek  kredytobiorca  rozpoczyna  wraz  ze  spłatą  kredytu. 

Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi  połowę stopy 

redyskontowej NBP (  obecnie zaledwie 2,5%  ).   

5. Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?

Spłata kredytu rozpoczyna się  dwa lata od daty ukończenia studiów 
i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. 
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Zatem  pobierasz kredyt 5  lat  (50  miesięcy),  2  lata  trwa  karencja, 
a spłacasz go aż przez 8 lat i 4 miesiące (100 miesięcy)!

Na wniosek kredytobiorcy  bank może zmniejszyć  wysokość raty  spłaty 

kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

Zobacz jak będzie wyglądała spłata kredytu! Skorzystaj z Kalkulatora  KS 
wpisując dane dotyczące Ciebie, np.:

● Kwota kredytu: np. 30'000 zł (przez 5 lat),

● Stopa procentowa: obecnie 2,5%,

● Ilość  rat  miesięcznych:  100  (dla  osób,  które  otrzymają  w  sumie 
np. 30'000 zł przez 5 lat).

6. W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?

Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia 
w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Pomyśl! Czy już sam 
ten  fakt  nie  zmotywuje  Cię  do  jeszcze  wydajniejszej  nauki? 
20% z 30'000 zł to 6'000 zł!

Jeżeli jesteś bardzo dobrym studentem, albo takim studentem jest Twój 

Przyjaciel - poinformuj go o tym fakcie!

W  szczególnych  przypadkach  kredyt  może  być  umorzony  częściowo 

lub w całości,  z  uwagi  na  trudną  sytuacja  życiową (choroba,  wypadek) 

lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).

7. Które banki udzielają kredytów studenckich?

Banki,  z  którymi  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  podpisał  umowę 

określających  zasady  korzystania  ze  środków  Funduszu  Pożyczek 
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i Kredytów Studenckich, to:

1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 

2. Bank PEKAO S.A., 

3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, 

4. Bank Zachodni WBK S.A., 

5. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 

6. Kredyt Bank S.A., 

7. PKO Bank Polski S.A.

8. Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?

Wnioski  o  kredyt  składa  się  tylko  w  jednym,  dowolnym,  wybranym 
z powyższych  banku. Student  może  złożyć  tylko  i  wyłącznie  jeden 
wniosek! Tylko i wyłącznie w jednym banku! 

Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2007/2008 
upływa 15 listopada 2007 r.

9. Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?

Pierwszeństwo  w  otrzymaniu  kredytów  mają studenci,  słuchacze 

i doktoranci,  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej.  Corocznie 

Minister  Edukacji  Narodowej  ustala  maksymalną  wysokość  dochodu 

na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt 

studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie 
możliwy  do  oszacowania  dopiero  w  połowie  grudnia  2007  r., 
po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt.

Wspomniany próg będzie kalkulowany na podstawie:

• przekazanych  przez  banki  danych  na  temat  liczby  złożonych 

KredytStudencki.com.pl Twój pierwszy krok na drodze ku Finansowej Niezależności! 16

http://www.kredytstudencki.com.pl/


wniosków  kredytowych  i  wysokości  dochodu  studentów 

ubiegających się o kredyt, 

• liczby kredytów kontynuowanych i nowych, możliwych do udzielenia 

przy określonej wysokości środków Funduszu Pożyczek i Kredytów 

Studenckich i aktualnych w końcu roku wysokości bankowych stóp 

procentowych. 

W roku akademickim 1999/2000 dochód na osobę w rodzinie studenta 

uprawniający  do  otrzymania  kredytu  nie  przekraczał  550  zł.,  w  roku 

akademickim 2000/2001 - 750 zł, w roku akademickim 2001/2002 - 850 zł, 

w  roku  akademickim  2002/2003  -  1.150  zł.,  w  roku  akademickim 

2003/2004 - 1.400 zł, w roku akademickim 2004/2005 jak i 2005/2006 – 

1.600 zł, a w roku 2006/2007 aż 1.900 zł (brutto, bez tzw. składek ZUS).

Analizując  te  wartości  oraz  biorąc  pod  uwagę  stan  polskiej 
gospodarki,  można  wysnuć  wniosek,  że  w  roku  obecnym  kwota 
ta na pewno  nie  powinna  zmaleć.  Mogę  pokusić  się  nawet 
o prognozę mówiącą o kwocie przekraczającej 2.000 zł...

Jednak  tak  naprawdę  -  nie  można  być  niczego  pewnym.  Ponieważ 

wartość ta wyliczana jest na podstawie danych zawartych we wnioskach 

o KS, które składane są do 15 listopada 2007 roku.  

10. Do kiedy należy dostarczyć zaświadczenie o studiowaniu i jakie 
konsekwencje niesie za sobą zlekceważenie tego obowiązku?

Każdy  student,  który  pobiera  Kredyt  Studencki,  musi  2  razy  w  roku 

dostarczyć  do  banku  zaświadczenie,  że  nadal  jest  studentem. 

W przeciwnym razie wypłata kredytu zostaje wstrzymana.
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Terminy te przypadają po zaliczonej sesji maksymalnie do:

• 31 października

• 31 marca

Bank  zaprzestaje  wypłacania  rat  kredytu  jeśli  student:  nie  zaliczył 

semestru,  nie  przedstawił  w  terminie  bankowi  zaświadczenia 

potwierdzającego,  że  jest  studentem lub  został  zawieszony w prawach 

studenta  (wypłaty  mogą  być  wznowione  w  miesiącu  następującym 

po miesiącu, w którym złoży zaświadczenia uprawniające do korzystania 

z kredytu).

Wypłacenie rat kredytu nie ulega zawieszeniu, jeżeli brak wpisu na wyższy 

semestr  (rok  studiów)  wynika  z  niezaliczenia  semestru  (roku  studiów) 

z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych, potwierdzonych 

przez  szkołę  wyższą  lub  jednostkę  organizacyjną  prowadzącą  studia 

doktoranckie.

Zatem jeżeli zaśpisz stracisz 600 zł! Ale nie musisz o tym pamiętać...

Jeżeli  zapiszesz  się  na  mojego  Newslettera  na  pewno 
o zaświadczeniu  nie  zapomnisz!  Ponieważ  przypomnę 
Ci o nim odpowiednio wcześniej :) 
Dlatego  nie  czekaj,  zapisz  się  teraz  -  formularz  znajduje 
się na podstronach serwisu www.KredytStudencki.com.pl  

11. Co się stanie jeżeli przerwę studia lub nie zaliczę sesji?

W  przypadku  przerwania  studiów  spłata  kredytu  następuje  miesiąc 

po terminie,  w  którym  kredytobiorca  był  zobowiązany  złożyć 

zaświadczenie potwierdzające, że jest studentem (1 maja lub 1 grudnia). 

W  tym  dniu  zaczynają  być  naliczane  odsetki  od  pobranego  kredytu 

i wynoszą  75%  stopy  redyskonta  weksli  NBP  (a  nie  50% 
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jak po ukończeniu studiów), czyli obecnie 3,75%.
 

Liczba  rat  spłaty  wynosi  dwukrotność  wypłaconych  rat.  
 

Zatem  nawet  w  przypadku  przerwania  studiów  spłata  kredytu  nie  jest 

olbrzymim ciężarem finansowym - miesięczna rata wynosi w takiej sytuacji 

ok. 330 zł.
 

UWAGA!  Wielu  studentów  zapomina,  iż  nawet  w  przypadku 
niezaliczenia  sesji,  bądź  wzięcia  warunku,  nadal  ma  obowiązek 
dostarczać do banku zaświadczenie o studiowaniu!!!  W przypadku 
braku takiego zaświadczenia - bank wezwie Cię do spłaty kredytu. 
 

Jeżeli otrzymasz warunek - bank nadal wypłaca kredyt (nie interesuje 
go  na  jakich  zasadach  studiujesz,  ale  czy  w  ogóle  studiujesz 
i czy jesteś na wyższym semestrze studiów). 
 

Natomiast  jeżeli  powtarzasz  rok  lub  semestr  -  bank  zaprzestanie 
"tylko"  wypłat  transz  KS  do  momentu,  w  którym  poprawisz 
niezaliczony rok lub semestr.
 

ALE W OBYDWU PRZYPADKACH MUSISZ DOSTARCZAĆ DO BANKU 
ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU!!!!!

12. Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie 

zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie 
udzielane  przez  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  z  Funduszu 
Poręczeń Kredytowych. Obecnie poręczenie BGK wynosi 70% kredytu 

(kapitału), a w przypadku sierot - 100%. Poręczenie BGK można uzyskać 

w jednym z banków kredytujących.

Poręczeń  z  BGK  udziela  6  z  7  banków  jakie  mają  prawa  do  obsługi 
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Preferencyjnego Kredytu Studenckiego. 

Jedynym  bankiem,  który  nie  ma  podpisanej  umowy  z  BGK  jest 

BZ     WBK SA  .

Poręczenie  BKG  jest  limitowane.  W  przypadku  ubiegania  się  o  takie 

poręczenie zbyt dużej  grupy studentów może okazać się,  że nie każdy 

student poręczenie otrzyma. Liczy się data złożenia wniosku w oddziale 

i w przypadku spełnienia warunków (wymaganych do poręczenia), o jego 

otrzymaniu decyduje data złożenia wniosku – kto pierwszy ten lepszy...

W  2001  roku  wprowadzono  wspierane  przez  resort  edukacji  zmiany 

w przepisach,  dające  możliwość  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 

Rolnictwa  udzielanie  poręczeń  spłaty  kredytów  studenckich. 

O poręczenie  Agencji  mogą  ubiegać  się  studenci  zamieszkujący 
na obszarze  wsi. W  zależności  od  wysokości  dochodu  na  osobę 

w rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej 

kwoty  kredytu.  Poręczenie  Agencji  w  wysokości  100%  mogą  uzyskać 

studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do wykorzystania 

ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ubiegając się o uzyskanie poręczenia Agencji  należy w oddziale banku 

współpracującego z Agencją przedłożyć następujące dokumenty:

• wniosek o udzielenie poręczenia przez ARiMR na wzorze 

określonym przez ARiMR, 

• dokumenty świadczące o dochodach w rodzinie, 

• zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi, 

• zaświadczenie z gminnego ośrodka pomocy społecznej o 

wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, kwalifikującego 

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dla studentów 

ubiegających się o poręczenie Agencji w wys. 100%) 
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W zakresie  udzielania  poręczeń  ARiMR zawarła  umowy  o  współpracy 

z dwoma bankami:

• Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,   

• Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.     
  

Jeżeli  masz  problemy  z  poręczycielami  –  możesz  poręczyć  kredyt 

pod zastaw  hipoteki  (rodzice/rodzina)  mieszkania,  ale  nie  pod  ziemię. 

Jednak  ta  forma  wiąże  się  z  kosztami  oraz  przesunięciem  sprawy 

w czasie.  Bank zażąda wyciągu z księgi  wieczystej  oraz ubezpieczenia 

mieszkania w zakładzie akceptowanym przez bank.

O szczegóły dopytaj w banku. 

A  może  masz  jakiegoś  wujka,  ciocie?  Może  ktoś  z  dalszej  rodziny 

ma jakieś lokaty,  obligacje  itp.  i  mógłby je  zastawić.  Zabezpieczeń jest 

wiele w zależności od możliwości...
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Przepisy:

• ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U.   
Nr 108, poz. 685 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12   
października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów 
udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz 
warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom 
od     kredytów studenckich (PDF 766,7 kB).  

• Informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. Kredytu   
Studenckiego

Czy rozważasz ubieganie się o Kredyt Studencki? Zatem dowiedz się...
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JAK OTRZYMAĆ KREDYT STUDENCKI? 
PROCEDURA KROK PO KROKU...

Przyjmijmy  zatem,  że  wiesz  już  wystarczająco  dużo  o  wielu  plusach 

i nielicznych  minusach  jakie  są  związane  z  kredytem  studenckim. 

Załóżmy,  że  podejmujesz  decyzję  o  ubieganiu  się  o  kredyt  studencki. 

Co musisz zrobić i w jakiej kolejności?

 

Można wyróżnić 5 etapów:
1. Musisz wybrać bank w którym złożysz podanie o kredyt oraz 

posiadać konto bankowe (może być założone w dowolnym banku).

2. Musisz zdobyć zaświadczenie z Twojej uczelni, że jesteś 

studentem/doktorantem i zaświadczenie o dochodach na osobę 

w gospodarstwie domowym (Urząd Skarbowy lub Urząd Gminy). 

3. Musisz wypełnić i złożyć wniosek w banku kredytującym wraz 

z szeregiem wymaganych dokumentów (w zależności od procedur 

danego banku).

4. Musisz znaleźć wiarygodnych w oczach banku poręczycieli.
5. Musisz pamiętać, że po otrzymaniu KS masz obowiązek 2 razy 

w roku dostarczać do banku zaświadczenie o byciu studentem. 

BANK W KTÓRYM ZŁOŻYSZ PODANIE O KREDYT

Obecnie  jest  7  banków,  które  mogą  udzielać  kredytu  studenckiego 

na zasadach preferencyjnych. Są to w kolejności alfabetycznej:

1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 
2. Bank PEKAO S.A., 
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, 
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4. Bank Zachodni WBK S.A., 
5. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 
6. Kredyt Bank S.A., 
7. PKO Bank Polski S.A.

Starając się o kredyt nie możesz zapomnieć o tym, że w banku muszą 

się stawić  osobiście  poręczyciele  Twojego  kredytu  studenckiego  – 

zazwyczaj  rodzice.  Zatem jeżeli  studiujesz  w Szczecinie,  a  pochodzisz 

z Zakopanego, lepiej dobrze rozważ kwestię wyboru banku. Czy ma to być 

placówka w Szczecinie, czy może lepiej w Zakopanem? Czy łatwiej jest 

dojechać Tobie  do  banku,  czy  poręczycielom? A jak  wygląda  sytuacja 

z bankomatami  danego  banku?  Dostępem  do  konta  przez  internet, 

telefon?  Ile  placówek  jest  w  mieście  w  którym studiujesz  i  jak  daleko 

są one od miasteczka akademickiego/stancji?

Te kwestie musisz rozważyć teraz! Potem będzie za późno. 

Pamiętaj! O kredyt studencki możesz ubiegać się tylko w jednym banku, 

tylko od 1 października do 15 listopada danego roku!

UWAGA! W razie problemów z poręczeniem KS, do 28 lutego można 
przenieść złożony wniosek z jednego banku do innego!

ZAŚWIADCZENIE O BYCIU STUDENTEM

W tym celu musisz udać się do dziekanatu wydziału na którym studiujesz 

(w  niektórych  uczelniach  funkcjonują  tzw.  PUNKTY  INFORMACJI 

O KREDYTACH  STUDENCKICH).  Uzyskasz  tam  niezbędne 

przy ubieganiu  się  o  KS  zaświadczenie  potwierdzające  fakt,  że  jesteś 

studentem  szkoły  wyższej  i  otrzymałeś  wpis  na  kolejny  semestr/rok 

studiów.
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PONIŻEJ DO ŚCIĄGNIĘCIA WŁAŚCIWE DRUKI: 
 

    STUDENCIE, kliknij aby pobrać druk zaświadczenia
instrukcja wypełnienia zaświadczenia dla Studentów - PDF  

    DOKTORANCIE, kliknij aby pobrać druk zaświadczenia
instrukcja wypełnienia zaświadczenia dla Doktorantów - PDF 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM ZA UBIEGŁY ROK

Wniosek o Preferencyjny Kredyt Studencki powinien zawierać informację 
o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. 

Do wniosku należy dołączyć:

    1) oświadczenie studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie,

    2) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o dochodach 
studenta oraz członków jego rodziny, uzyskanych w ostatnim roku 

podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

    3) informacje o dochodach studenta i dochodach członków jego rodziny, 

potwierdzone innym dowodem określonym przez bank;

    4) informacje o wysokości renty lub emerytury członka rodziny studenta, 

potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający 

złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt;

    5) zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości 

miesięcznego dochodu w bieżącym roku, zaświadczenie powinno być 

wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia 

wniosku o pożyczkę lub kredyt.
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Uwaga! Studenci z rodzin rolniczych, bądź "półrolniczych" (gdzie jedno 

z rodziców jest rolnikiem, a drugie pracuje, bądź prowadzi własny biznes) - 

w Waszym przypadku należy uwzględnić  dochód liczony w hektarach 
przeliczeniowych.  Określany  on  jest  na podstawie  ustawy  o  podatku 

rolnym. Jeżeli  jedno z rodziców jest  rolnikiem, a drugie "nierolnikiem" - 

dochody rzecz jasna sumuje się! Zaświadczenie o dochodzie otrzymacie 

w Urzędzie Gminy.

Załóżmy,  że  dokonałeś  wyboru  banku  i  wyrwałeś  z  „paszczy  lwa” 

zaświadczenie  oraz  uzyskałeś  dane  nt.  dochodu na os.  w  gosp.  dom. 

Możesz zatem udać się do wybranego przez Ciebie banku.

WNIOSEK  WRAZ  Z  SZEREGIEM  DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH 
PRZEZ BANK KREDYTUJĄCY

W przypadku jednego banku zestaw niezbędnych dokumentów będzie się 

różnił  od  dokumentów wymaganych  przez  inny  bank.  Dlatego  najlepiej 

udać się do wybranej placówki i na miejscu uzyskać wszystkie informacje.

Poniżej  podam  ustawowo  wymagane  dokumenty,  o  które  poprosi  Cię 

każdy z 7 banków.

Wniosek o kredyt zawiera:

    1) dane osobowe studenta:

    a) imię i nazwisko,

    b) numer PESEL,

    c) serię i numer dowodu tożsamości,

    d) datę i miejsce urodzenia,

    e) adres zamieszkania;
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    2) dane dotyczące studiów:

    a) nazwę i adres szkoły wyższej, a w przypadku studiów doktoranckich - 

nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,

    b) poziom studiów,

    c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich - dziedzinę 

nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną,

    d) system studiów;

    3) dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej 

i zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu.

 

Uwaga!  Jeżeli  masz  niskie  dochody  na  osobę  w  gospodarstwie 
domowym - zaznacz na wniosku "Chcę uzyskać poręczenie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego"!

Jeżeli tego nie zrobisz - po złożeniu wniosku będzie już za późno - tym 

samym możesz (z powodu braku wiarygodnych dla banku poręczycieli) 

nie uzyskać Kredytu. 

Niestety,  nie  we  wszystkich  bankach  biedni  i  średniozamożni 
Studenci są o tym fakcie informowani!

Załączniki do wniosku:

    1) zaświadczenie o byciu studentem, bądź doktorantem,

    2) informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub 

studiach doktoranckich;

    3) w przypadku studiów doktoranckich - oświadczenie o korzystaniu lub 

niekorzystaniu z pożyczki lub kredytu studenckiego w trakcie studiów 

wyższych;

    4) oświadczenie studenta o innych kontynuowanych kierunkach 
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studiów, a w  przypadku studiów doktoranckich o innych kontynuowanych 

studiach doktoranckich.

OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ...

Ufff!  Sporo  tej  biurokracji,  ale  uwierz  mi  -  inaczej  się  nie  da.  Teraz 

pozostaje  Ci  tylko  czekać  do  grudnia  na  decyzję  Ministra  Edukacji 

Narodowej w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, 

kwalifikującą do uzyskania kredytu...

p.s.

Pamiętaj:

SKŁADAJĄC PODANIE O PREFERENCYJNY KREDYT STUDENCKI 
NIC NIE RYZYKUJESZ, NIE PONOSISZ ŻADNYCH KOSZTÓW.

NIE SKŁADAJĄC WNIOSKU – POZBAWIASZ SIĘ SZANSY 
OTRZYMANIA „PIENIĘDZY ZA DARMO”.

Być może teraz zastanawiasz się...
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KTÓRY BANK WYBRAĆ? RANKING BANKÓW

Z  poniższym  zestawieniem  oferty  banków  udzielających  Kredyty 
Studenckie  powinieneś  się  zapoznać  na  długo  przed  tym  zanim 
podejmiesz decyzję o ubieganiu się o kredyt. To najważniejsza faza 
procesu zdobywania kredytu.

Dlatego  zapamiętaj! O  kredyt  studencki  możesz  ubiegać  się  tylko 
w jednym banku,  tylko  od  1  października  do  15  listopada  danego 
roku! Powinieneś zatem dokonać bardzo dobrego wyboru...

Po  roku  działalności  forum nt.  kredytu  studenckiego  (1500  postów). 

Po wymienieniu kilkuset  maili  i  przeprowadzeniu kilkudziesięciu  rozmów 

ze studentami. Po badaniach ankietowych na grupie 125 osób... Wiem, 

że bank który Ci polecam jest po prostu najlepszy (oczywiście w aspekcie 

Preferencyjnego Kredytu Studenckiego). 

Jednak,  nawet  gdyby  (jakimś  cudem)  okazało  się,  że  zarówno 

ja, jak i studenci pobierający kredyt studencki w ubiegłym roku, nie mamy 

racji - nic złego się nie stanie, ponieważ:

UWAGA! W  przypadku  problemów  z  poręczeniem  kredytu  można 

przenieść  złożony  wniosek  z  jednego  banku  do  drugiego  .  Bank 

ma obowiązek  poinformowania  Cię  do  15  lutego,  czy  przy  danych 

dochodach otrzymasz kredyt studencki! A Ty do 28 lutego musisz wybrać 

nowy bank. Umowę możesz najpóźniej podpisać 31 marca.

Kiedyś było gorzej...
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Weźmy  przykład  Studenta,  którego  mało  kompetentna  Pani  w  banku 

wprowadziła w błąd zaniżając dochody poręczycieli oraz ich liczbę. Kiedy 

doszło  do  podpisywania  umowy,  dochody  (wcześniej  zaakceptowane 

przez Panią w banku) okazały się niewystarczające. Rodzice nie spełnili 

wymagań banku, a Student nie znalazł innych poręczycieli. W ten sposób 

pożegnał  się z  Preferencyjnym  Kredytem  Studenckim!!!!!  Dzisiaj 

to Ci nie grozi.

Możesz  zmienić  wybrany  bank  przed  podpisaniem  umowy.  Tylko 

po co to robić?  Po  co  biegać  po  mieście  z  papierami?  Stresować  się, 

zamartwiać czy się zmieścisz w terminie... Skoro możesz już teraz wybrać 

ten  najlepszy  dla  Ciebie?  Skoro  możesz  otrzymać  pieniądze  już  pod 

koniec grudnia, na początku stycznia!?

OK, sprawdźmy zatem z jakich ofert możesz wybierać!

Obecnie  jest  7  banków,  które  mogą  udzielać  studentom  kredytu 

studenckiego  na  zasadach  preferencyjnych.  Są  to  w  kolejności 

alfabetycznej (po kliknięciu nazwy danego banku przeniesiesz się na jego 

stronę www dotyczącą Kredytu Studenckiego w danym banku):

1. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.   - BGŻ, 

2. Bank PEKAO S.A.  - PEKAO, 

3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A   - BPS, 

4. Bank Zachodni WBK S.A.   - BZWBK, 

5. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A  . - GBW, 

6. Kredyt Bank S.A.  - KB, 

7. PKO Bank Polski S.A.   - PKO BP
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Abyś  nie  musiał  szukać  na  każdej  ze  stron  informacji  i  przekopywać 

się przez  zawiłe  bankowe  tabele  –  dokonałem  w  dalszej  części  tej 

publikacji, specjalnie dla Ciebie, zestawienia kont studenckich. 

W  rankingu  pod  uwagę  wziąłem  informacje  najistotniejsze  z  punktu 

widzenia studenta.

Wybierając  bank  nie  możesz  zapomnieć  o  tym,  że  w  danej  placówce 

muszą się stawić osobiście poręczyciele Twojego kredytu studenckiego – 

zazwyczaj rodzice (chyba że poręczycielem jest BGK lub ARMiR). Zatem 

jeżeli studiujesz w Gdańsku, a pochodzisz z Nowego Sącza, lepiej dobrze 

rozważ  kwestię  wyboru  banku.  Czy  ma  to  być  placówka  w  Gdańsku, 

czy może  lepiej  w  Nowym  Sączu?  Czy  łatwiej  jest  dojechać  Tobie 

do banku,  czy  poręczycielom?  A  jak  wygląda  sytuacja  z  bankomatami 

danego banku? Dostępem do konta przez internet, telefon? Ile placówek 

jest  w mieście  w którym studiujesz i  jak daleko są one od miasteczka 

akademickiego/stancji?  Czy  rodzice  mają  już  konto  w  którymś  z  tych 

7 banków?  Jeżeli  tak  to  sporo  zaoszczędzą  na  co  miesięcznych 

(a w przypadku wielu studentów częstszych) przelewach na Twoje konto.

Tego typu kwestii nie rozstrzygnie mój ranking. Takie wątpliwości musisz 

rozwiać sam i to teraz, jak najszybciej! Później będzie za późno. 
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Tabela 1. Zestawienie najbardziej popularnych kont studenckich w bankach udzielających 
Preferencyjne Kredyty Studenckie.

Źródło – opracowanie własne.
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Bank BGŻ BZ WBK KB PEKAO SA PKO BP

Nazwa konta Student Konto<30

0,1 0 1 0,01 0,01
Otwarcie rachunku 0 0 0 0 0

4 0 4

TAK TAK TAK TAK

1 0,50 0,40 0,50 lub 1 0,50

0 0 0 0 0

5 4 4 4 4

0 0 0 0 0

dowolne dowolne dowolne dowolne dowolne

NIE NIE TAK TAK TAK

- - 500 – 2000 500 500

MAESTRO – 0 0 0 MAESTRO – 0 VISA – 0

24 rocznie 12 rocznie 0 10 rocznie

2,5% min 5 zł 5 2% min 4 zł 4% min 4,50 zł 3% min 5 zł

3% min 8 zł 5 2% min 4 zł 4% min 4,50 zł 3% min 10 zł

Ekstrakonto 
Student

Eurokonto 
Akademickie

Superkonto 
Student

Oprocentowanie 
rachunku [%]

Prowadzenie konta 
[PLN/miesiąc]

2 / Stawka w 
programie 

„RAZEM” - 0,99

2,50 / 0,00 - dla 
dzieci posiadaczy 

Rachunku 
PLATINIUM 

Dostęp do konta przez 
internet

TAK koszt 1 
zł/miesięcznie

Przelew przez internet do 
innego banku [PLN]
Przelew przez internet do 
tego banku [PLN]
Przelew do innego banku 
w placówce [PLN]
Przelew do tego banku w 
placówce [PLN]
Minimalne wpływy na 
konto [PLN/miesiąc]
Możliwość uruchomienia 
karty kredytowej jeżeli 
student nie pracuje
Średniomiesięczna 
wartość operacji [PLN] 
(UWAGA-dane 
szacunkowe, ulegają 
częstym zmianom,  mogą 
się różnić od obecnych)
Opłata za wydanie karty 
płatniczej [PLN]

Opłata za użytkowanie 
karty płatniczej [PLN]

Za pierwsze 
dwa lata 0 lub 
15; za kolejne 
dwa lata 25

Bankomaty 
bezprowizyjne

BGŻ, KB, 
Banki 

Spółdzielcze
Sieć 

BZWBK24

KB, Cash4You, 
EURONET, BGŹ, 

Banki 
Spółdzielcze

PEKAO, BPH i 
EURONET

PKO BP (ponad 
1800)

Wypłaty z bankomatów 
krajowych
Wypłaty z bankomatów 
za granicą
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Który bank wygrał?

No cóż...  Jeżeli  mam być  szczery,  to  konta  oferowane (automatycznie 

każdemu  niezorientowanemu  Studentowi  do  Preferencyjnego  Kredytu 

Studenckiego) przez powyższe banki są "mało studenckie". Można nawet 

stwierdzić,  że  są  nastawione  na  zysk...  zysk  na  Studencie!?  Zgodzisz 

się chyba ze mną, że trzeba być naiwnym, aby w dobie internetu oferować 

Studentom konta za 4 zł! (Za chwilę dowiesz się co z tym fantem zrobić.)

OK - zapoznałeś się już z moim zestawieniem? I jakie wyciągasz wnioski? 

Ja,  gdybym  osobiście  miał  wybierać  pomiędzy  ofertą  zestawionych 

powyżej 7 banków, długo zastanawiałbym się:

"BZ  WBK?  Czy  może  lepiej  KB?"  Chociaż,  jak  wiesz  -  uczciwie 

przyznałem,  że  żadne  z  tych  kont  nie  jest  optymalnym rozwiązaniem. 

Cóż zatem począć? Okazuje się, że nie jesteśmy skazani na jeden bank 

i jedno konto... 

Ostatecznie zdecydowałbym się na kredyt studencki w PKO BP!

Dlaczego? Jest jeden główny powód:

PKO BP nie  ma zbyt  wygórowanych wymagań co do poręczycieli 
w przeciwieństwie  do  pozostałych  banków.  A  rokrocznie  tysiące 

Studentów  musi  niestety  zrezygnować  z  Preferencyjnego  Kredytu 

Studenckiego,  ponieważ  nie  może  pozyskać  wiarygodnych  w  oczach 

banku poręczycieli! Co nie jest takie proste, np. niektóre banki wymagają 

aby aż 4 osoby poręczały KS! 

W  PKO  BP  jest  inaczej,  lepiej.  I  tak  w  ubiegłym  roku  wystarczało, 

że ŁĄCZNY  dochód  2  poręczycieli  wynosił  średnio  ok.  2’600  zł  brutto 

(należy oczekiwać,  iż  w roku obecnym kwota ta wzrośnie).  Oczywiście 
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nie jest to regułą, ponieważ każda osoba jest analizowana indywidualnie. 

Jeśli  np. rodzice mają 5 dzieci,  kredyty długoterminowe i  tylko 2’600 zł, 

wtedy na pewno będzie wymagany dodatkowy poręczyciel. M.in. w wyniku 

przeprowadzonych  badań  okazało  się,  iż  w  pozostałych  bankach 

wymagania wobec poręczycieli są o wiele większe niż w PKO BP. 

Zatem jeszcze raz to podkreślę – PKO BP = najniższe zabezpieczenia 
dla  Preferencyjnego  Kredytu  Studenckiego.  Co  jak  się  okazuje  jest 

kluczowe dla jego uzyskania. 

Oczywiście,  jeżeli  Twoi  rodzice  odpowiednio  dużo  zarabiają,  nie  mają 

zadłużenia itp. możesz wybrać inny bank. Jednak popatrz na statystyki, 

zobacz ile osób bierze Kredyt Studencki w PKO BP, a ile w pozostałych 

bankach.

Wykres 1. Udzielone kredyty w podziale na banki w roku akademickim 2006/2007.

Źródło: dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W  zasadzie  to  mógłbym  już  nic  więcej  nie  dodawać  -  niemal 

3 na 4 studentów wybiera PKO BP!

KredytStudencki.com.pl Twój pierwszy krok na drodze ku Finansowej Niezależności! 34

http://www.kredytstudencki.com.pl/


UWAGA!  Studentom  z  terenów  wiejskich (głównie  biednym  oraz 
średniozamożnym) polecam banki BGŻ lub BPS. Tylko te dwa banki 
posiadają  podpisaną  umowę  z  ARMiR  w  sprawie  poręczania 
Preferencyjnych  Kredytów  Studenckich.  ARMiR  poręcza  nawet 
do 100% kredytu najuboższym studentom z terenów wiejskich!

Jeżeli zdecydujesz się na inny bank - sprawdź wymagania w stosunku 
do  poręczycieli zanim  złożysz  WNIOSEK!!!!!!  Jest  to kluczowa 
sprawa dla pozyskania Preferencyjnego Kredytu Studenckiego.

Co jeszcze przemawia za tym, iż polecam Ci PKO BP?

Przemawia możliwość posiadania konta w innym banku! Tak, możesz 

mieć konto w dowolnym banku, a PKO BP przeleje Twoją transzę kredytu 

co miesiąc za darmo.

Konto  bankowe  założysz  dzięki  serwisowi KredytStudencki.com.pl 
w dziale  Finanse  Studenckie,  możesz  wybierać  spośród  najlepszych 
kont studenckich na rynku. 

Podsumowując, stwierdzam, iż Kwestia konta jest ważna, jednak liczą 
się również składniki poniższego równania:

Limit dochodu na osobę w gospodarstwie domowym 
(mniejszy bądź równy temu który podaje rokrocznie Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w połowie grudnia 2007 roku) 
+ 

mocni poręczyciele 
(od ok. 2'800 zł brutto łącznie na 2 rodziców - w zależności od banku) 

= 
Preferencyjny Kredyt Studencki
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   ZAKOŃCZENIE:     

Polecam Ci z  czystym sumieniem bank  PKO BP wraz z  internetowym 

kontem młodzieżowym tego banku: Inteligo. 

Co do konta bankowego, to jeżeli zdecydujesz się na PKO BP, możesz 

mieć konto w dowolnym banku. W dziale  Finanse Studenckie możesz 

śmiało porównywać parametry kont i samodzielnie zdecydować, które jest 

dla Ciebie optymalne. Kiedy wybierzesz już to najlepsze, klikasz "załóż 

konto" i wypełniasz formularz - to wszystko! 

Czas ucieka - działaj!

Wybierz i złóż wniosek o konto teraz,  gdyż  najpóźniej w momencie 
podpisywania  umowy  o  kredyt  musisz  je  posiadać!  W przeciwnym 

wypadku  "otrzymasz  na  siłę"  (niejednokrotnie  mniej  atrakcyjne pod 

względem  finansowym,  jak  i  funkcjonalnym)  konto  standardowo 

oferowane przy Kredycie Studenckim.

p.s.

Część  dochodów  z serwisu  przeznaczam  na  cele  charytatywne. 

Zakładając konto za pośrednictwem działu  Finanse Studenckie serwisu 

KredytStudencki.com.pl wspomagasz  zdolnych  i  biednych  studentów 

z małych  miejscowości,  objętych  programem  stypendialnym  Fundacji 

im. Jana Pawła II „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
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Preferencyjny Kredyt Studencki – wnioski z badań, 
korespondencji ze studentami oraz forum 

dyskusyjnego.

Kiedy  w  wakacje  2006  roku  zbudowałem  pierwszą  wersję  strony 

internetowej o Preferencyjnym Kredycie Studenckim, nie podejrzewałem, 

że  przyciągnie  ona  tak  wielu  studentów  z  tak  wieloma  problemami. 

Stosunkowo szybko podjąłem decyzję o przeprowadzeniu badań nt. KS 

wśród studentów. Badania ankietowe zostały przeprowadzone od 21 lipca 

2007 roku do 21 września 2007 roku.

1. Grupa badawcza – charakterystyka osób ubiegających się o KS

W badaniu ankietowym (przeprowadzanym po przez stronę internetową) 

wzięło  udział  125  osób  -  77  (61,6%)  z  nich  stanowili  mężczyźni, 

a 48 (38,4%)  stanowiły  kobiety.  Ankieta  powinna  być  jeszcze dostępna 

pod adresem:

 http://www.ankietka.pl/ankieta/pokaz/id/3365/preferencyjny_kredyt_studencki.html

Na wstępnie muszę zaznaczyć, iż mimo, że ankieta skierowana została 

do studentów  pobierających  już  preferencyjny  kredyt  studencki, 

to wypełniło ją kilka osób dopiero ubiegających się o tę formę wsparcia. 

Ponieważ badanie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu internetu 

(na serwerze do którego nie mam dostępu), nie sposób stwierdzić, która 

ankieta  jest  wypełniona  przez  taką  osobę.  Jednak  po  dogłębnym 

przeanalizowaniu  udzielonych  odpowiedzi,  z  całą  odpowiedzialnością 

mogę stwierdzić, iż nie ma ich zbyt dużo.

KredytStudencki.com.pl Twój pierwszy krok na drodze ku Finansowej Niezależności! 37

http://www.kredytstudencki.com.pl/
http://www.ankietka.pl/ankieta/pokaz/id/3365/preferencyjny_kredyt_studencki.html


Dlatego  m.  in.  z  tego  powodu  wyników  badania  nie  należy  traktować 

dosłownie, czy też biorąc pod uwagę wszelkie kryteria badawcze, jakimi 

powinien kierować się badacz. Chciałbym, aby to opracowanie stanowiło 

swego  rodzaju  pomoc,  pełniło  funkcję  informacyjną,  czy  też  rodzaj 

wsparcia, dla studentów w procesie ubiegania się o KS.

Ankietowani to głównie osoby w wieku 20-21 lat – 47,2% oraz 22-23 lata – 

28,8%,  a  następnie  w  wieku  18-19  lat  –  14,4%.  Zatem  w  90,4% 

odpowiedzi  udzielali  studenci  w wieku  18-23  lat.  Warto  zaznaczyć, 

iż ankiety nie wypełniła ani jedna osoba po 26 roku życia.

Badanie  swym  zasięgiem  objęło  całą  Polskę  skupiając  się  głównie 

na największych  ośrodkach  akademickich  (odpowiedzi  udzielali  także 

studenci  z mniejszych miast).  Najczęściej  byli  to  studenci  z  Warszawy 

(14,4%), Krakowa (12%), Wrocławia (11,2%) oraz Lublina (9,6%). Spoza 

„wielkiej  dwunastki”  (12 największych ośrodków akademickich w Polsce) 

ankietę wypełniło  aż 26 studentów (czyli  20,8% badanych z  mniejszych 

ośrodków akademickich). 

2. Kto ubiega się o Kredyt Studencki najchętniej?

KS jest najbardziej popularny wśród przyszłych ekonomistów– aż 20,8% 

badanych oraz inżynierów – 20% ankietowanych. Analizując wyniki badań 

można dojść do wniosku, iż na skorzystanie z tej formy pomocy decyduje 

się stosunkowo niewielu  humanistów.  Być  może dzieje  się  tak  dlatego, 

że studenci,  nie mając odpowiedniej  wiedzy finansowej,  nie dostrzegają 

wszystkich  zalet  tej  formy  pomocy  ze  strony  państwa.  Mam  nadzieję, 

że niniejsze  opracowanie,  jak  i  serwis  internetowy 

www.KredytStudencki.com.pl, ułatwią  dotarcie  do  szczegółowych 

informacji nt. KS wszystkim zainteresowanym, również humanistom.
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Kredyt Studencki jest najbardziej popularny wśród studentów pierwszego, 

drugiego i trzeciego roku (75,81%) oraz zdecydowanie wśród studentów 

dziennych (aż 79,2%).

Osoby  pobierające  Kredyt  Studencki,  to  ludzie  zdecydowanie 

przedsiębiorczy  –  połowa  z  ankietowanych  studiując,  wykonuje 

równocześnie pracę zarobkową. Można zatem stwierdzić, iż zdobywanie 

doświadczenia zawodowego już na początku studiów, powinno przełożyć 

się na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy po ukończeniu studiów. 

A co za tym idzie, tacy studenci nie powinni mieć problemów ze spłatą 

zaciągniętego kredytu.

Największą grupę ankietowanych stanowią studenci z terenów wiejskich 

oraz dużych miast powyżej 400 tys. mieszkańców. 

Studenci  pobierając  kredyt  planują  otrzymywać  go  przez  okres  całych 

studiów,  tylko  nieliczni  myślą  o  skorzystaniu  z tej  pomocy  przez  okres 

krótszy  niż  3-5  lat.  Dzieje  się  tak  zapewne  dlatego,  iż studenci 

optymistycznie  oceniają  swoje  szanse  na  wysokie  zarobki  zaraz 

po studiach. Tylko 27% ankietowanych spodziewa się, że po ukończeniu 

studiów będzie  zarabiać  poniżej  2  000  zł/mies.  (netto).  Z  danych  tych 

można wysnuć wniosek, iż studenci oczekując wysokich zarobków, mają 

nadzieję,  że  spłata  kredytu  w wysokości  ok.  300-350  zł  mies.  (netto) 

nie będzie stanowiła zbyt dużego obciążenia dla ich budżetu.

Zdecydowana  większość,  ponad  70% ankietowanych,  otrzymała  kredyt 

studencki  już  przy  pierwszej  próbie  ubiegania  się  o  niego 

i już na pierwszym roku studiów.
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3. Młodzi ludzie, którzy pobierają kredyt studencki swoje życiowe 
plany wiążą z Polską! 

Taki  wniosek  można  wysnuć  na  podstawie  przeprowadzonych  badań. 

Postrzeganie,  przez  kredytobiorców  KS,  własnego  miejsca 

we współczesnej  Polsce  napawa  optymizmem.  Szczególnie  wobec 

docierających  zewsząd  danych,  mówiących  o  chęci  opuszczenia  kraju 

zaraz po studiach... 

Tylko  8,06%  ankietowanych  zadeklarowało,  iż wyjedzie  z  kraju. 

Czy można  zatem  wysnuć  wniosek,  iż  osoby  otrzymujące  co  miesiąc 

transzę  preferencyjnego  kredytu  studenckiego  bardziej  utożsamiają 

się z Polską,  albo  są większymi  patriotami? Czy też boją się  wyjechać? 

A może to właśnie kredyt  studencki stwarza im szanse, jakich nikt nie jest 

w  stanie  zaoferować?  Albo  studenci  czują  się wdzięczni  państwu? 

Na pewno  te  pytania  są  interesujące  i  warto  byłoby  przeprowadzić 

dokładniejsze badania, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

4. Czy transza w wysokości 600 zł miesięcznie jest odpowiednia?

Obecna  miesięczna  transza  kredytu  studenckiego  wynosi  600  zł 

lub 400 zł.  Na pytanie:  Czy  istnieje  potrzeba  zwiększania  transz 

miesięcznych wypłacanych studentom? 53,6 % ankietowanych stwierdziło, 

że  tak,  a transze powinny wynosić  nawet  1000 zł  i  więcej.  Oczywiście 

zwiększenie  transzy  wiązałoby  się z podwyższeniem  zabezpieczeń 

wymaganych  przez  banki  w  stosunku  do  osób  poręczających  kredyt. 

A to sprawiłoby bardzo wielu osobom trudności w znalezieniu poręczycieli 

z  odpowiednio  wysokimi  dochodami.  Ten fakt należy  mieć  na uwadze 

i zapewne  część  z  ankietowanych  (ci  którzy  odpowiedzieli  „nie”)  zdaje 

sobie z tego sprawę.

KredytStudencki.com.pl Twój pierwszy krok na drodze ku Finansowej Niezależności! 40

http://www.kredytstudencki.com.pl/


Podsumowując – wyższa transza? Może i tak, ale wzrost transzy oznacza 

równoczesny  wzrost  zabezpieczeń  wymaganych  przez  banki! 

Co w efekcie ograniczyłoby dostęp do Kredytu uboższym studentom.

5. Preferencyjny Kredyt Studencki, czyli bank kontra student...?

Układając ankietę (po roku działalności serwisu KredytStudencki.com.pl, 
setkach wymienionych maili  ze studentami oraz po ponad 1000 postów 

na forum dyskusyjnym) liczyłem na dużą liczbę zgłaszanych problemów 

pojawiających się na linii bank-student. 

Jednak  przeprowadzone  badania  okazały  się  nie  potwierdzać  tych 

przypuszczeń. Tylko 4,03% ankietowanych oceniło wiedzę i kompetencje 

pracowników banku (w zakresie  KS)  jako  bardzo niskie,  a  8,87% jako 

niskie,  podczas  gdy  34,68%  na  poziomie  wysokim  oraz  8,87% 

na poziomie  bardzo  wysokim.  Jakość  obsługi  i  podejście  do studenta 

również  ocenione  zostały  na  wysokim  poziomie  (co bardzo  cieszy)! 

Jedynie 15,32% ankietowanych oceniło, że poziom obsługi i traktowanie 

studentów  pobierających  preferencyjny  kredyt  studencki  jest  na  niskim 

(8,87%) i bardzo niskim poziomie (6,45%).

6. Kredyt Studencki, a konto bankowe

Z  badań  wynika  kolejny  ciekawy  wniosek.  Okazuje  się,  że  aż  70% 
ankietowanych ma konto w banku w którym ubiegało się o kredyt 
studencki. Dlaczego stanowi to tak duży odsetek?

Otóż,  jak  się  okazuje,  bardzo  często  pracownicy  banku  wymuszają 

założenie konta przy składaniu podania o KS. Dzieje się tak pomimo tego, 

że student ma już konto w innym banku i nie chce mieć drugiego. Dotarły 
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też do mnie informacje, że pracownicy banków wręcz „grożą” studentom 

niemożnością  ubiegania  się  o  KS  w  ich  placówce,  jeżeli  nie  otworzą 

wskazanego konta bankowego. 

Takie działanie jest niezgodne z prawem! Student, jeżeli tylko chce, może 

mieć  konto  w dowolnym  banku  i  na  to  konto  musi  być  przelewana 

miesięczna  transza.  Podkreślmy  to  jeszcze  raz:  nie  ma  wymogu 
posiadania  konta  w  banku  w  którym  student  ubiega 
się o preferencyjny kredyt studencki. To na pewno dobra wiadomość, 

tym  bardziej,  że  większość  banków  każe  sobie  słono  płacić  za konto 

studenckie, które z samej nazwy powinno być tańsze, czy wręcz (w dobie 

internetu) darmowe.

7. Najpopularniejszy bank...

Kredyt  Studencki,  co  pokazują  również  oficjalne  statystyki,  jest 
najchętniej  zaciągany  w  banku  PKO  BP –  głównie  ze  względu 

na stosunkowo  niskie  w  porównaniu  z  innymi  bankami  wymagania 

w stosunku  do  poręczycieli.  Znacząca  jest  wielkość  banku  i  ilość 

oddziałów PKO BP, jak i duże doświadczenie pracowników w udzielaniu 

preferencyjnych  kredytów  studenckich.  Co  ciekawe  stosunkowo  mało 

zastrzeżeń  jest  kierowanych  pod  adresem  PKO  BP,  mimo  iż  bank 

ten udzielił prawie ¾ spośród wszystkich kredytów studenckich. Zebrane 

dane dobrze świadczą nie tylko o PKO BP, ale i o innych bankach, które 

pomagają studentom przejść przez żmudny proces uzyskiwania Kredytu 

Studenckiego.  Chociaż  na  linii  bank  –  student  nie  jest  idealnie, 

to nie można powiedzieć, że jest tragicznie! 

Problemy wszędzie się zdarzają:
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8. Najczęstsze PROBLEMY związane z Kredytem Studenckim

Oto  zestawienie  problemów  z  jakimi  spotkali  się  Studenci  pobierający 

KS (wybrałem  tylko  najciekawsze,  zachowałem  równocześnie,  w  miarę 

możliwości,  pisownię  oryginalną  oraz  dodałem własne  komentarze  – 
pogrubioną czcionką). Warto zapoznać się z poniższymi punktami:

1. zapomniałem przynieść zaświadczenie z uczelni w terminie a to z 

pozniejsza data sprawialo podobno wilekie problemy w banku i 

musialem zmusic dziekanat do wystawienia zasw. z data sprzed 

tego terminu, co w koncu okazalo sie niepotrzebne (No proszę... 
próba złamania prawa, a w zasadzie jego złamanie!)

2. problem z odpowiednimi wierzycielami

3. wymóg posiadania konta w pko bp mimo, że mialem wczesniej 

konto w innym banku oraz niejasne wymagania odnosnie 

poreczycieli, podawanie sprzecznych informacji w tej kwestii (Banki 
nie mają prawa żądać założenia konta! Student może posiadać 
dowolne konto, w dowolnym banku, a bank musi przelać 
transzę na wskazany numer rachunku bankowego! Co prawda 
czasami wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale np. w PKO 
BP takowych kosztów za przelew do innego banku nie ma! 
Dlatego też m. in. Polecam ten bank oraz konto Inteligo, które 
można założyć na tej stronie serwisu KredytStudencki.com.pl: 
konto inteligo)

4. wszystkie formalności załatwiane zawsze na ostatnią chwilę, kredyt 

zacząłem otrzymywać dopiero w kwietniu (Często banki 
podchodzą po macoszemu do KS – ich pracownicy 
koncentrują się na innych, bardziej dochodowych usługach. 
Jednak na pewno dużo zależy tutaj od studenta – jeżeli 
potrafisz walczyć o swoje, powinieneś znaleźć sposób aby 
wywrzeć wpływ na pracownikach banku i otrzymać to co Ci się 
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należy.)
5. udzielono mi kredytu tylko na 3 lata (wnioskowane 5 lat) ze względu 

na wiek poręczycieli (po raz kolejny to o czym często piszę – 
mocny, wiarygodny w oczach banku poręczyciel, jest na wagę 
złota!)

6. sprzeczne informacje, będące przyczyną wielokrotnych wypraw 

(każda po 260km) po coraz to nowe dokumenty (warto na pewno 
wcześniej skorzystać z serwisu  www.KredytStudencki.com.pl 
oraz forum dyskusyjnego)

7. problem z wypłatą transz (3 miesięczne opóźnienie po rozpoczęciu 

wypłat) 

8. problem z udzielaniem odpowiedzi 

9. problem z terminem podpisania umowy 

10. problem z otrzymaniem studenckiej karty kredytowej (wtedy nie 

zarabiałam) - pracownicy twierdzili, ze powinnam mieć inne wpływy 

niż kredyt studencki, zrezygnowalam z dochodzenia czy mają rację 

czy nie (zatem polecam zajrzeć tutaj: Karta Kredytowa)
11.problem z kredytem studenckim polega właśnie na tym, że choć 

cała kwota udzielanego kredytu byłaby dla mnie satysfakcjonująca, 

wypłacany jest on w ratach które nijak nie sa w stanie mi się 

przydać. gdybym otrzymał jednorazowo ok. 10.000zł wiedziałbym 

co zrobić z tymi pieniędzmi, w jaki sposób je pomnożyć. 

zaciągnąłbym zwykły kredyt, ale niestety choć wiem że byłbym w 

stanie spłacać taki kredyt, nie mam zdolności kredytowej i żaden 

bank mi go nie udzieli.... dodatkowo za ks przemawiają niskie 

odsetki i dogodny system spłat. (kredyt studencki to pomoc 
finansowa państwa skierowana do studentów (osób uczących 
się i nie mogących przez to zapracować na swoje utrzymanie), 
ma on na celu zaoferowanie wsparcia najbardziej 
potrzebującym studentom. Nie jest to zatem kredyt 
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inwestycyjny/mieszkaniowy itp. Jednak rozsądnie zarządzany 
KS, w długim horyzoncie czasowym, np.  po 5 latach studiów, 
może przekształcić się w pokaźny kapitał...)

12.podczas podpisania umowy pracownik dal mi nieaktualny weksel 

do podpisania, w związku z czym musialam wraz z poręczycielami 

przyjechać w niewygodnym dla nas terminie (mieliśmy na to jeden 

dzień do południa) (Niestety nikt nie jest nieomylny. Tylko jak to 
było możliwe?)

13.oczekiwanie na decyzję powyżej 2 tyg z winy pracowników 

14.niewystarczające poręczenie rodziców i osób które mają pracę na 

umowę terminową  

15.niekompetencja pracowników, sprzeczne informacje, podpisanie 

umowy po terminie itp. (po raz kolejny przykład na łamanie 
prawa...?!)

16.nie terminowo przedstawiono mi dokumenty do podpisu 

17.mimo wysokich zarobków ojca i spełnienia wszystkich warunków 

dotyczących pobrania KS, bank upierał się abym znalazła drugiego 

żyranta, co było niezwykle trudne, ale sie udało!! 

18.miałem problem ze znalezieniem poręczycieli. 

19.kredyt dla studentów z biednych rodzin a oczekujecie (hmmm... 
czy to uwaga skierowana do mnie? Zatem przypominam - ja 
nie jestem pracownikiem banku! Wszystko co robię w celu 
promowania KS jest non-profit. Chociaż pojawiają się już 
pierwsze osoby, które sprzedają informacje nt. KS i próbują 
zarobić na studentach...) poręczycieli to jakaś paranoja wiadomo 

że takie rodziny biedne są biedne przeważnie z problemem 

patologicznym i nie mają nikogo na tyle z zarobkiem aby mógł 

poręczyć. dlaczego bank jest wstanie poręczyć tylko 70% a nie 

100% skoro student zobowiązuje się do spłaty 70% to i 100% spłaci 

bezsensu. dlatego większość studiujących osób biednych 
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zrezygnowało na korzyść tych których normalnie stać na studia 

gdzie obydwoje rodziców pracuje. jestem zbulwersowana tym 

kredytem i sposobem obsługi.  (Niestety. Kredyt Studencki, 
chociaż w nazwie ma słowo „preferencyjny”, tak naprawdę jest 
kredytem komercyjnym. W obecnym kształcie kredyt 
skierowany jest albo do osób bardzo biednych, które mogą 
liczyć na 100% poręczenia KS przez Państwo, albo do 
średniozamożnych studentów. Dlaczego? Ponieważ uzyskanie 
tego kredytu, tak naprawdę rozbija się o poręczenie, 
wymagane przez banki. Studenci „nie dość biedni”, lub „nie 
dość bogaci”, którzy zmieścili się w limit dochodu na osobę 
(ustalany w połowie grudnia) jednak bez mocnych poręczycieli, 
po prostu nie mają szans na uzyskanie KS.)

20.długi czas oczekiwania na zweryfikowanie umowy w centrali banku i 

wypłatę pierwszej transzy. 

21.brak kompetentnych osób, brak podstawowych informacji u 

bankowców o kredycie 

22.brak kompetencji osób zajmujących sie kredytem, brak 

zainteresowania, poważne opóźnienia brak informacji ze strony 

banku 

23.brak informacji dokładnej o kredytach. Niekompetencja 

pracowników 

24.bank wymagał drugiego poręczyciela ze względu na 

niewystarczające zabezpieczenie w przypadku jednego 

poręczyciela  (Na koniec chciałoby się, już po raz koleiny, rzec: 
„Eh to nieszczęsne poręczenie!!!”)

25. źle wykonywane przelewy z konta na konto gdy robiłem to przy 

pomocy druczków i pani z okienka, odkąd robię to przez internet 

jest ok (Warto założyć sobie konto internetowe – oferta banków 
jest dostępna na tej stronie Konta Studenckie )
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9. Problemy z poręczeniami – z czego wynikają, jak je rozwiązać?

Ankietowani wskazali, że w momencie składania wniosku o KS, aż w 56% 

(!)  nie  zostali  poinformowani  przez  pracownika przyjmującego wniosek, 

o możliwości poręczenia części lub całości KS przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

To  rażący  błąd  pracowników  obsługujących  kredyt  studencki.  Spośród 

ponad 300 maili jakie wymieniłem ze studentami w ostatnim roku nt. KS, 

były  też  takie,  których  autorzy  nie  zaznaczyli  w  październiku  (przy 

składaniu  wniosku),  że  chcą  się  ubiegać  o  poręczenie  z  Banku 

Gospodarstwa Krajowego. A kiedy w styczniu udali się do banku w celu 

podpisania umowy – uzyskali  informację, że:”trzeba było w październiku 

na wniosku zaznaczyć,  iż  student  wnioskuje o poręczenie BGK...  teraz 

lista jest zamknięta i nie ma możliwości uzyskać takowego poręczenia... 

Dziękujemy, zapraszamy za rok!”

Co prawda istnieje wyjście z tej sytuacji – zapisanie się na listę rezerwową 

i  oczekiwanie  (z  dusza  na  ramieniu)  aż  ktoś,  kto  jest  już  na  liście 

zrezygnuje  z  KS,  zwolni  miejsce  i  w  ten  sposób  uda  się  uzyskać 

poręczenie BGK.

Jednak  o  wiele  prościej  byłoby,  gdyby  wszyscy  pracownicy  banku, 

przyjmując wniosek,  zwracali  uwagę na tą  pozycję...  Tak wiem,  jestem 

niepoprawnym optymistą! Zatem niech każdy sam dba o swój interes!!!

ŻEBY  DOSTAĆ  PORĘCZENIE  Z  BGK  TRZEBA  MIEĆ  DOCHÓD 
NA OSOBĘ  W  RODZINIE  NIE  WYŹSZY  NIŻ  40%  LIMITU 
USTALONEGO  PRZEZ  MINISTRA  CZYLI  NP.  W  ROKU  UBIEGŁYM 
1'900 ZŁ*0,4=760 ZŁ 
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Jeżeli  Twój  dochód na  osobę w rodzinie  jest  w  tych granicach  – 
pamiętaj,  aby  już  w  momencie  składania  wniosku  o  KS  ubiegać 
się o poręczenie BGK (poręczeń tych nie udziela bank BZ WBK)!

Jeżeli  masz  problem  z  pozyskaniem  wiarygodnych  w  oczach  banku 

poręczycieli, możesz uzyskać kredyt np. pod zastaw hipoteki mieszkania 

(rodzice/rodzina), ale nie pod ziemię. O szczegóły dopytaj w banku!

Na pocieszenie jeszcze dodam, że z badań wynika iż tylko w niespełna 

9% badani wskazali, że bank wymagał poręczniejsza więcej niż 2 osób.

10. Problemy z otrzymaniem pierwszej transzy – kto zwleka, banki 
czy studenci oraz jak szybko otrzymać pieniądze?

W przypadku 41,6% badanych nie było problemu z szybkim przelewem 

pierwszej  transzy  na  konto  bankowe  (do  15  dni  roboczych).  Jednak 

równocześnie  prawie  20%  ankietowanych  stwierdziło,  że  na  pierwszą 

transzę kredytu musieli czekać ponad 60 dni! Spróbujmy to wyjaśnić.

Pamiętać należy o tym, że rokrocznie udzielanych jest ok. 20-30 tysięcy 

kredytów studenckich, tym bardziej w największych bankach największych 

miast w Polsce. Pracownicy obsługujący KS mają jeszcze wiele innych 

zadań i nie są w stanie obsłużyć szybko wszystkich studentów.

Dlatego studenci, którym zależy na jak najszybszym otrzymaniu pierwszej 

transzy  KS  powinny  jak  najszybciej  (od  momentu  ukazania 

się KOMUNIKATU  MINISTRA  NAUKI  I  SZKOLNICTWA  WYŻSZEGO 

w sprawie  maksymalnej  wysokości  miesięcznego  dochodu  na  osobę 

w rodzinie,  uprawniającego studenta do ubiegania się  o pierwszeństwo 

w uzyskaniu kredytu studenckiego w roku akademickim 2007/2008) udać 

się do banku wraz z poręczycielami i podpisać umowę.
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11. Problemy z rodzicami – dlaczego nie wyrażają zgody na KS?

Jak  wynika  z  badań,  tylko  68%  studentów  kredyt  studencki  poręczali 

rodzice,  a  20%  ankietowanych  przyznało,  iż  miało  problemy 

z przekonaniem  rodziców  do  ubiegania  się  o  Preferencyjny  Kredyt 

Studencki.

Niestety  jest  to  poważny  problem wielu  młodych  ludzi.  Nie  każdy  jest 

samodzielny finansowo1. Nie każdy ma bogatego wujka, czy ciotkę, którzy 

mogliby poręczyć kredyt studencki.  A jak już ma taką ciotkę lub wujka, 

to np. współmałżonek nie wraża zgody na poręczenie... 

Dla  sporej  liczby  studentów  jedyną  nadzieją  na  otrzymanie  kredytu 

studenckiego  są  rodzice.  Czy  ten  problem dotyczy  Ciebie?  Jeżeli  tak, 

to odpowiedz sobie na pytanie:

Dlaczego rodzice nie chcą abyś ubiegał się o kredyt studencki?

To pytanie kieruję właśnie do Ciebie.

1 Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące 
warunki:

-  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2006),
-  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (2007),
-  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa wyżej, nie jest mniejszy od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w 
przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu 
złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2006 
to 899,10 zł brutto natomiast od 01 I 2007 r. kwota ta wynosi 936 zł brutto.

-  nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź 
jednym z nich. W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo, 
według powyższej definicji, jego sytuacja materialna będzie ustalana również z 
uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa.

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie zostanie uznany za samodzielnego finansowo 
według powyższej definicji, jego sytuacja materialna będzie ustalana z uwzględnieniem 
dochodów jego rodziców i rodzeństwa.
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Zastanów  się,  czy  są  to  przyczyny  natury  zewnętrznej  (poza  Tobą), 

czy natury wewnętrznej (bezpośrednio związane z Twoją osobą)?

Czy Twoi rodzice nie zgadzają się na zaciągnięcie przez Ciebie kredytu 

studenckiego, ponieważ są w trudnej sytuacji finansowej? Nie posiadają 

zdolności  kredytowej?  A  może  mają  takie,  a  nie  inne  przekonania 

odnośnie zaciągania jakichkolwiek kredytów?

Być  może  jest  tak,  że  rodzice  nie  pozwalają  swoim  dzieciom ubiegać 

się o kredyt  studencki  ponieważ  widzą,  że  są  one  nieodpowiedzialne. 

Nie pracują, a ciągle żądają od nich pieniędzy, niewiele im się chce robić, 

mają  słabe  oceny,  ciągle  imprezują,  może  nawet  piją,  albo  używają 

narkotyków...

Nie możesz zrozumieć dlaczego Twoi rodzice nie chcą się zgodzić?

A dlaczego mieliby to zrobić? Postaw się na ich miejscu i przez chwilę 

popatrz  na  siebie  ich  oczami...  TYLKO  SZCZERZE!  BEZ  ŻADNEGO 

UPIĘKSZANIA!!!

A gdybyś Ty sam był rodzicem, to czy zgodziłbyś się? Czy zignorowałbyś 

tę oto prawdę życiową:

NIE MA nic gorszego niż popadnięcie w spiralę długów!

To  zapewne  głównie  przed  tym  chcą  chronić  własne  dzieci  rodzice. 

Problem  ten  jest  bardzo  dotkliwy  w  państwach  wysoko  rozwiniętych, 

głównie USA..

Zapewne  wiesz  o  tym,  że  zarówno  przyczyny  natury  zewnętrznej, 
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jak i wewnętrznej, można pokonać. Można je przełamać – tak jak karateka 

za  pomocą  jednego  ruchu  ręką  przełamuje  stos  desek.  Tak  samo 

do przełamania obaw Twoich rodziców wystarczyć może jedna rozmowa. 

A jeśli za pierwszym razem się nie uda – próbuj dalej, w końcu prawdziwy 

mistrz karate tak łatwo się nie poddaje!

Do takiej rozmowy musisz się bardzo dobrze przygotować, podejść do niej 

jak do jedynej okazji na uzyskanie zgody. 

Czy słyszałeś o teście windy2? 

Nie  będę  Ci  tutaj  udzielał  rad  –  co  i  jak  mówić.  Przecież  doskonale 

to wiesz! W końcu kto lepiej zna Twoich rodziców od Ciebie? Oczywiście 

możesz  wykorzystać  do  tego  celu  informacje  zawarte  w  serwisie 

KredytStudencki.com.pl, na forum dyskusyjnym, czy w tym ebooku.

Nie  zapomnij  powiedzieć  o  wszystkich  korzyściach  związanych 

z uzyskaniem  KS.  Pokaż,  że  nie  przejesz  go,  udowodnij, 

że nie zmarnujesz otrzymanych pieniędzy...

Wierzę, że Ci się uda! Powodzenia!!!

2Termin "test windy" to tylko metafora. Nazwa wzięła się z pewnej praktyki, która podobno była 
bardzo często stosowana w czasach hossy internetowej na przełomie XX i XXI wieku. Legenda 
głosi,  że  jedynym  miejscem,  w  którym  zapracowany  inwestor  mógł  się  wówczas  spotkać 
z ewentualnym przedsiębiorcą i poświęcić mu odrobinę czasu, były windy wysokich biurowców. 
Przedsiębiorca musiał się więc sprężać, żeby w ciągu kilkudziesięciu sekund przekonać inwestora 
do swojego projektu. Jeśli nie potrafił się w tym czasie "sprzedać", nie miał już drugiej szansy.
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CZYM JEST NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA?
 

Niezależność Finansowa (NF) to…

Na  początek  zapomnijmy  o  definicji  Niezależności  Finansowej,  gdyż 

dla każdego oznacza ona co  innego.  Różni  się  tak  bardzo,  jak  bardzo 

różnią się ludzie.

 

Dziecko z podstawówki chciałoby mieć własny komputer, własne zabawki, 

albo  codziennie  kilka  złotych  na  colę  i  chipsy,  aby  uniezależnić 

się od dorosłych.

 

Licealista  marzy  o  kilkudziesięciu  lub  kilkuset  złotych  miesięcznie, 

aby móc  za  te  pieniądze  zaprosić  dziewczynę  do  kina,  zabrać 

ją ze znajomymi do pubu lub na dyskotekę.

 

Student zaczynając dorosłe życie chciałby być niezależny i nie oglądając 

się na pomoc rodziny utrzymać się samodzielnie na studiach.

 

Generalnie każdy człowiek od dzieciństwa ma jakieś marzenia i  każdy, 

w pewnym momencie życia, chce być Niezależnym Finansowo od innych. 

Większość  studentów  nie  chce  brać  pieniędzy  od  rodziców...  Kiedy 

ja studiowałem, pracujących studentów było kilka procent, dwa lata temu 

ok. 30%, dzisiaj już ok. 60%! Żacy roznoszą ulotki, rozklejają plakaty, stoją 

„na promocjach”, bądź za barem, wyjeżdżają do pracy za granicę, itd.

 

Dostrzegasz zatem,  że coraz  więcej  studentów (na swój  sposób)  dąży 

do bycia niezależnym i każdy indywidualnie interpretuje niezależność.

Jednak  według  mnie,  NF  nie  sprowadza  się  tylko  i wyłącznie 
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do uniezależnienia  się  od  innych.  Można  powiedzieć,  że Niezależność 
Finansowa oznacza uniezależnienie się od siebie.

NF  nie  polega  zatem  na  posiadaniu  określonej  sumy  pieniędzy 

(np. miliona  złotych)  czy  dóbr.  Chciałbym  zaproponować  Ci pewną 

definicję  Niezależności  Finansowej,  która  wywodzi  się z koncepcji 

R. Buckminstera Fullera. Powiedział on kiedyś:

 
„Gdybyś przestał pracować i chciał utrzymać dotychczasowy poziom 

życia, jak długo byś przetrwał? Jeśli przeżyłbyś w ten sposób 
miesiąc, oznaczałoby to, że przez miesiąc byłeś bogaty. 

Jeśli wytrzymałbyś pięć lat, to będziesz bogaty przez pięć lat. 
Jeśli zgromadzone przez Ciebie pieniądze wystarczą na całe życie, 

to jesteś nieskończenie bogaty”.
 

Osobiście uważam tą definicję za najlepszą...

Innymi słowy – nie to jaki masz dom i jakim autem jeździsz i  nie to ile 

zarabiasz,  decyduje  o  Twojej  Niezależności  Finansowej.  Ale  to  ile 

odkładasz,  inwestujesz.  Czy  gdyby  dzisiaj  zabrakło  Twoich  bliskich 

i straciłbyś możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy na dłuższy czas, 

dałbyś  sobie  radę?  Jak  długo?  Na  ile  dni/tygodni  wystarczyłyby 

Ci pieniędzy...? 

Czy  chcesz  już  na  studiach  rozpocząć  budowę  Podstaw  Twojej 

Niezależności  Finansowej  z  pomocą  Preferencyjnego  Kredytu 

Studenckiego? Jeżeli tak, to mam dla Ciebie super wiadomość:

Tak naprawdę, do osiągnięcia Wolności Finansowej nie potrzeba miliona 

złotych, czy miliona dolarów. Nie musisz też być geniuszem, ale ważne 

jest...
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TWOJE NASTAWIENIE DO PIENIĘDZY

Jeżeli  chcesz rozsądnie wykorzystać Kredyt  Studencki  (czy każde inne 

pieniądze,  jakie  kiedykolwiek  zdobędziesz)  –  ważne  jest  Twoje 

nastawienie do pieniędzy. Musisz rozstrzygnąć, czy dla Ciebie pieniądze 

są złe, czy dobre?

Zatem: 

Czy według Ciebie bogaci ludzie są dobrzy czy źli?

Czy z pieniędzmi wiążesz uczucia pozytywne, czy negatywne?

Czy chcesz stać się człowiekiem niezależnym finansowo?

Czy aby nie sabotujesz samego siebie?

Czy masz PLAN?

Najpierw  „poukładaj  w  głowie”  Twoje  nastawienie  do  pieniędzy. 

Na początek polecam Ci lekturę  „Bogaty Ojciec,  Biedny Ojciec” oraz 

dla  równowagi  wewnętrznej  „Motywację  dla  Rozsądnych” -  najlepiej 

teraz  pobierz,  zapisz  na  pulpicie,  a  następnie  przeczytaj  darmowe 

fragmenty.  I zrób  to  dzisiaj,  teraz,  nie jutro  ;)  Następnie  zapoznaj 

się z poniższą strategią osiągnięcia Finansowej Niezależności. 

Prawda  jest  taka,  że proces  bogacenia  się  jest  w  gruncie  rzeczy 
monotonny, mechaniczny i nieco nudny... W zasadzie wystarczy mieć 
plan i trzymać się go.

Inwestowanie, dążenie do Finansowej Niezależności, tak naprawdę, 
jest automatyczne, musisz tylko przestrzegać kilku zasad!
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ZASADA NR 1 – NAJPIERW PŁAĆ SOBIE!

Tą oczywistą zasadę chciałbym zobrazować na przykładzie rządu. Politycy 

świetnie  zdają  sobie  sprawę  z  tego,  że  aby  uzyskać  pieniądze 

od obywateli  muszą  je  otrzymać,  zanim  obywatel  poczuje  je  w  ręku, 

czy na koncie bankowym. Przedstawię to na poniższym przykładzie:

Jak  myślisz?  Ile  w  Polsce  zarabia  brutto  osoba,  która  „na  rękę” 
otrzymuje  ok. 1'800 – 1'900 zł? 
Odpowiedź: ok. 2'800 – 2'900 zł

A ile ta osoba kosztuje pracodawcę?

Odpowiedź: ok. 3'400 – 3'500 zł

Widzisz zatem, że rząd, od osoby zarabiającej w rzeczywistości 3'500 zł, 

pobiera niespełna połowę pieniędzy! 1'600 zł trafia do budżetu państwa 

zanim obywatel ujrzy swoją pensję...

Ty musisz postępować względem siebie tak samo, jak czyni to rząd wobec 

obywateli!!! O ile oczywiście chcesz osiągnąć Niezależność Finansową. 

Jak to zrobić? Jak ja to robię?

Otóż, posiadam dwa konta bankowe (możesz też tego dokonać w ramach 

jednego konta, jednak nie polecam takiego rozwiązania).

Do momentu w którym posiadałem jedno konto bankowe pojawiały  się 

spore  problemy.  Pomimo  regularnego  oszczędzania  określonych  kwot 

na subkoncie  mojego  konta,  często  zdarzało  mi  się  wypłacać  część 

odłożonych  środków  na  bieżące  cele.  I  kiedy  pewnego  dnia 

przeanalizowałem swoje inwestycje  doszedłem do wniosku,  że zamiast 
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zbliżać się do Niezależności  Finansowej,  to  drepczę w miejscu.  Ciągle 

nowe wydatki i ciągle problem z odkładaniem części dochodów.

W  końcu  założyłem  sobie  drugie  konto  bankowe  (nazywam  je kontem 

inwestycyjnym) i ustanowiłem stałe zlecenie przelewania określonej kwoty 

(ze  starego  konta  na  nowe)  zawsze  na  początku  danego  miesiąca. 

Równocześnie  postanowiłem,  że  każda  złotówka  jaka  trafi  na  konto 
inwestycyjne nigdy nie może z niego wyjść.

Od  tamtego  dnia  minęło  już  trochę  czasu  i  muszę  Ci  powiedzieć, 

że to działa!

Oszczędzanie co miesiąc określonej  kwoty nie wymaga od Ciebie zbyt 

wiele  energii,  nie zabiera też zbyt  wiele  czasu,  a  równocześnie tworzy 

Podstawy Twojej Niezależności Finansowej!

Z tej zasady wynika jeszcze jedna istotna  PRAWDA: Jeżeli nie stać Cię 

na     comiesięczne  oszczędzanie  określonej  kwoty  –  zapomnij   

o     Niezależności Finansowej, nigdy jej nie osiągniesz!   A jeśli jakimś cudem 

uda  Ci się to, sądzę, że (tak jak ludzie, którzy wygrywają na loterii) bardzo 

szybko stracisz  pieniądze – takie  są fakty.  Nie  będziesz przygotowany 

na duże  pieniądze,  posłuchasz  złych  rad,  zaczniesz  wydawać,  kupisz 

sobie nowy super samochód, większe mieszkanie, wyruszysz w podróż 

do okoła świata – tak zwykle kończą Ci, którzy trafili 6 w Dużym Lotku...

Okey, wiesz już, że musisz działać jak rząd. Wiesz już, że musisz płacić 

najpierw  sobie  i  wytrwać  w  tym  postanowieniu...  ale  ile  powinieneś 

odkładać miesięcznie?
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ZASADA NR 2 – MINIMUM 10 %

Zaoszczędź  z  każdej  zarobionej  kwoty  minimum 10 %,  zainwestuj  

długoterminowo, a za kilka lat staniesz się bogatym człowiekiem.

Tak w skrócie mogłaby brzmieć recepta na Niezależność Finansową. 

Już w czasach biblijnych ta prawda była powszechnie znana i powtarzana. 

I przez te wszystkie lata, aż po dziś dzień ludzie myśleli: „Tak, coś w tym 

jest.  Tylko ja  mam tyle  wydatków...  ale  kiedyś w końcu zacznę więcej 

zarabiać  i wtedy  też  zacznę  odkładać...”  Sęk  w  tym,  że  to  „kiedyś” 

dla większości (nigdy nie nadeszło i) nigdy nie nadejdzie!

Otrzymując Kredyt Studencki stajesz przed życiową szansą, na wyrobienie 

w  sobie tego  nawyku  –  nawyku  odkładania  minimum  10%  z  każdej 

miesięcznej transzy. 

Oczywiście  odkładanie  40  zł,  czy  60  zł,  nie  uczyni  z  Ciebie  milionera! 

Ale nie to mam na myśli. Chodzi mi o pewien nawyk – coś, co ma Ci wejść 

w krew do końca Twoich dni.  Coś,  co ma wejść w krew do końca dni 

Twoich dzieci i ich dzieci, a później dzieci Twoich wnuków! 

KAŻDA  ZŁOTÓWKA,  KTÓRĄ  ODŁOŻYSZ,  ZAINWESTUJESZ 
DŁUGOTERMINOWO,  NIE  MA  PRAWA  WYJŚĆ  Z  KRWIOBIEGU 
INWESTYCYJNEGO!

Jeżeli  chcesz kupić nowy samochód, zmienić mieszkanie, czy pojechać 

na wakacje – nie wolno Ci tego zrobić z tych pieniędzy. Zastanów się jaki 

jest  sens  oszczędzania  i  wydawania,  czyli  tracenia  wszystkiego? 

Po co w ogóle miałbyś się męczyć? Po co miałbyś zaczynać budowanie 
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Niezależności  Finansowej?  Zatem zaoszczędź  minimum 10% z  każdej 

miesięcznej  transzy  kredytu  studenckiego  oraz  z  pozostałych  Twoich 

dochodów.  Bądź twardy i postanów sobie, że nie ruszysz nigdy tych 
pieniędzy!!!

Jeżeli  sądzisz, że 10% Twoich miesięcznych dochodów to zbyt dużo – 

pomyśl o tych wszystkich, którzy zarabiają mniej i żyją! Mają dzieci, mają 

mieszkania, mają ubrania, buty – może nie najnowsze i nie najdroższe, 

ale  mają również telewizory  i  samochody.  Zatem Czytelniku-Studencie, 

nie rób głupich wymówek! 

Dla chcącego nic trudnego...
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ZASADA NR 3 – NAUCZ SIĘ OSZCZĘDZAĆ

Bogatym nie jest ten kto dużo zarabia, ale ten kto dużo oszczędza.

John D. Rockefeller

Ponad 50% Polaków nie ma żadnych oszczędności – żyją z dnia na dzień. 

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie nie oszczędzają?

1. Wiele osób jest zdania, że  na razie zbyt mało zarabia, ale kiedy 

zacznie  więcej  zarabiać,  zacznie  też  oszczędzać.  Tylko 

jak to możliwe, że jedna rodzina, która ma średni dochód na osobę 

ok. 1000  zł/mies.  potrafi  zaoszczędzić,  a  inna  rodzina,  która 

ma dochód na osobę ok. 5000 zł/mies., nie potrafi?

2. Ludzie sądzą, że  oszczędzanie nie ma sensu. Przez całą epokę 

socjalizmu  rządzący  nie  byli  zainteresowani  edukowaniem 

obywateli  w  zakresie  ekonomii.  Wpajali  Polakom,  że  zaspokoją 

wszystkie ich potrzeby. Popularne wówczas było hasło „czy się stoi 

czy się leży, to wypłata się należy”, nie istniało wówczas oficjalne 

bezrobocie.  Polacy  byli  wówczas  tak  naprawdę  pozbawieni 

możliwości zarządzania własnymi finansami.

3. Niektórzy  mają  hedonistyczne  podejście  do  życia –  żyją  z  dnia 

na dzień, chcą się bawić, wydawać, konsumować, a nie odkładać...

4. Praktycznie  wszyscy  mamy  niedobre  nawyki. W  rzeczywistości 

niewiele osób wyrobiło  w sobie nawyki  planowania,  zarządzania, 

kontrolowania czy analizowania swojej sytuacji finansowej. Jednak 

w ostatnim czasie  coraz  więcej  osób  decyduje  się  na  programy 

systematycznego  oszczędzania,  indywidualne  konta  emerytalne, 

czy inwestycyjne polisy ubezpieczeniowe.
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Mógłbym  jeszcze  długo  wymieniać  dlaczego  Polacy  nie  oszczędzają. 

Jednak  nie  chcę  się  dłużej  skupiać  się  na  tym  problemie,  czy  raczej 

na różnych wymówkach. 

Jedno jest pewne ponad wszelką wątpliwość:

Niemal każdy wydaje codziennie kilka złotych na gazetę, słodycze i różne 

drobiazgi.  Gdybyśmy  tylko  potrafili  zrezygnować  z  tego  typu 

„przyjemności” zaoszczędzilibyśmy:

1 zł dziennie = 30 zł miesięcznie oraz 365 zł w roku

2 zł dziennie = 60 zł miesięcznie oraz 730 zł w roku

3 zł dziennie = 90 zł miesięcznie oraz 1'095 zł w roku

itd.

Śmiejesz  się  z  tego  co  napisałem powyżej?  Uważasz,  że  to  nonsens 

postępować w ten sposób? Zatem przeczytaj tę oto historię:

Pewien Amerykanin o nazwisku Scott Bauer, w 2002 roku zdecydował 

się  przejść  na  emeryturę,  kiedy  sprawdził  stan  swojego  konta 

emerytalnego  okazało  się,  że  zebrał  2  mln  dolarów!  Kupił  sobie 

apartament  na  wyspie  Maui  na  Hawajach  i  obecnie  spędza  tam swój  

wolny czas….

Zastanawiasz  się  zapewne  kim  był  Pan  Scott  Bauer  i  w  jaki  sposób 

zgromadził  tyle  pieniędzy?  Czy  był  prawnikiem,  lekarzem,  a  może 

biznesmenem…

Otóż  nie!  Pan  Scott  Bauer  pracował  jako  listonosz  (!)  w  oddziale  

US Postal  Service w Chicago. Milionerem stał  się w sposób tak prosty  

„jak budowa cepa”:
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Przez 47 lat wpłacał do funduszy inwestycyjnych 1 dolara dziennie. Tak!  

Nie brakuje żadnego zera,  dla uzmysłowienia Ci  tej  szokującej  prawdy  

napiszę to jeszcze raz:

Scott Bauer odkładał 1 USD/dziennie i zgromadził 2 mln dolarów.

Jak to możliwe, skoro rocznie odkładał tylko 365 dolarów?

Jak to możliwe, przecież mnożąc tę kwotę przez 47 lat otrzymujemy 
17.155,- USD.

Jakim  cudem  na  jego  koncie  emerytalnym  zebrało  się  2  mln 
dolarów?!

Odpowiedzią jest... 
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ZASADA NR 4 – MOC PROCENTU SKŁADANEGO

Scott Bauer pozwolił aby jego skromne oszczędności pracowały na koncie 

emerytalnym osiągając średnio 13,7% zysku rocznie.

Jak powiedział Albert Einstein:

„Procent składany jest ósmym cudem świata”

Jak do tej pory, wiesz już czym jest Niezależność Finansowa (zachęcam 

Cię gorąco abyś do niej dążył). Wiesz, że nie możesz sabotować samego 

siebie i musisz raz na zawsze zmienić swoje podejście do pieniędzy, ludzi 

z  pieniędzmi,  inwestowania,  biznesu itd..  Wiesz  również,  że wszystkim 

wokół  (urzędowi  skarbowemu,  spółdzielni  mieszkaniowej,  elektrowni, 

bankom,  operatorowi  telekomunikacyjnemu,  nawet  wywożącym  śmieci) 

musisz płacić  na czas.  Skoro płacisz innym – powinieneś tym bardziej 

zacząć  wreszcie  płacić  przede  wszystkim  sobie!  Poznałeś  zasadę 

inwestowania  minimum  10%  Twoich  miesięcznych  dochodów  oraz 

dowiedziałeś się dlaczego warto oszczędzać...

Jednak  wszystkie  powyższe  zasady  nie  miałyby  sensu  bez  zasady 

numer 4.  Kiedy je  dodamy,  tworzy się  wówczas tzw. Efekt  SYNERGII, 
czyli w skrócie – sytuacja, gdzie 2+2 nie równa się 4, ale 5 lub więcej!

Jedną  z  głównych  zasad  jaką  powinieneś  sobie,  drogi  czytelniku, 

przyswoić  brzmi:  Pieniądze  powinny  pracować  za  nas  a  nie  my 
za pieniądze. Nie wolno Ci stać się niewolnikiem pieniądza! Niestety wielu 

ludzi otaczających nas dokoła nie widzi nic innego przed oczami jak tylko 

wielki znak „$” czy „zł”. Niestety dla wielu najważniejszą mantrą staje się: 

„zarabiać więcej i wydawać więcej”...
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Jednak wróćmy do tematu  –  jak to  możliwe żeby pieniądze pracowały 

za Ciebie?  Otóż  nie  jest  to  takie  skomplikowane.  Wszystko  dzięki 

zasadzie działania procentu składanego:

Kn = k*(1+p/100)^n

Gdzie: 

Kn- wysokość kapitału po n latach 

k- kapitał początkowy

p- wysokość oprocentowania

n- liczba lat

Jeżeli chcesz – podstaw dowolne dane do wzoru i przekonaj się o mocy 

procentu  składanego.  Jeżeli  nie  chcesz  wykonywać  teraz  obliczeń, 

na następnej stronie użyję tego wzoru przy symulacji efektów inwestycyj 

dokonywanych za pomocą Preferencyjnego Kredytu Studenckiego.

Teraz skorzystajmy z nieco innego wzoru:

Załóżmy, że co miesiąc odkładamy po 300 zł. Na koniec roku mielibyśmy 

3600 zł  i tę kwotę inwestujemy przy dodatkowym założeniu,  że średnia 

stopa zwrotu będzie na poziome 10% rocznie. W następnym roku robimy 

tak samo: inwestujemy kolejne 3600zł i podobnie za rok. Poniższy wykres 

przedstawia taką sytuację: 
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Wykres 2. Ideowa zasada działania procentu składanego

Kolor brązowy reprezentuje sumę wpłat, jakich dokonaliśmy na przestrzeni 

lat. Kolor żółty to wartość kapitału. Jak widać suma wpłaconych kwot 

rośnie w o wiele mniejszym stopniu na przestrzeni lat niż wartość naszego 

kapitału. Oto cała tajemnica procentu składanego...

Okey, weźmy teraz przykład studenta, który otrzymuje Preferencyjny 
Kredyt  Studencki na  pierwszym  roku  i  decyduje  się  wszystko 

inwestować. Otrzymuje zatem przez 10 miesięcy w roku po 600 zł, przez 

5 lat.

Jeżeli stopa zwrotu wynosiłaby 10%, to Student po 5 latach inwestowania 

zebrałby  39'041,19  zł.  Jeżeli  przeczekałby  2  letni  okres  karencji  – 

nie ruszał tego kapitału, a stopa zwrotu z inwestycji wynosiłaby nadal 10% 

rocznie, to w momencie spłaty pierwszej raty KS zebrałby 47'239,84 zł.
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Pójdźmy jeszcze dalej w swych rozważaniach – wykorzystajmy moc 
procentu składanego!

Załóżmy,  że  Student  zdecydował  się  cały  Kredyt  spłacić  w  terminie 

pierwszej raty (co nie jest dobrym posunięciem biorąc pod uwagę niskie 

oprocentowanie tego kredytu i ilość rat). Zatem zostaje mu 17'239,84 zł.

Student  inwestuje  te  pieniądze  z  myślą  o  swojej  emeryturze,  na  którą 

przejdzie mając 66 lat – nic nie dopłaca, nic nie wypłaca. Zakładana stopa 

zwrotu wynosi nadal 10% rocznie. W efekcie zebrany kapitał będzie dość 

pokaźny i wyniesie 780'262,32 zł.

Takich przykładów można podawać jeszcze więcej, ale tak naprawdę to... 

tylko obliczenia. Liczby nie kłamią. Jednak inwestowanie wymaga silnego 

charakteru.

Sądzę, że wiele osób na pytanie „Dlaczego nie jesteś bogaty?” Mogłoby 

żartobliwie  odpowiedzieć:  „Ponieważ  mój  dziadek  nie  odkładał  1  zł 

dziennie (tak jak Scott Bauer)!”

Jak myślisz ile osób dotrwałoby do końca inwestycji? A ile osób wcześniej 

kupiłoby  sobie  lepszy  samochód,  większy  dom,  nowe  ciuchy,  lepszy 

komputer itp. itd.?

Być może czytając tego ebooka myślisz sobie: „OK! Matematykę znam, 

obliczeń  potrafię  dokonać.  Lepiej  powiedz  mi  w  jaki  sposób  osiągnąć 

średnią stopę zwrotu z inwestycji rzędu 10% rocznie.” 
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ZASADA  NR  5  –  FUNDUSZE  INWESTYCYJNE,  CZYLI  WYBIERZ 
PROGRAM SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

Streszczenie tej zasady mogłoby brzmieć mniej więcej tak: 

Weź przykład ze Scotta Bauera i inwestuj w Fundusze Inwestycyjne. 

Im  wcześniej  zaczniesz,  tym  więcej  zyskasz!  Zapewne  dostrzegasz 

to doskonale  po  zapoznaniu  się  z  historią  Scotta  Bauera  oraz 

po przeczytaniu poprzednich rozdziałów.

Kiedyś przeczytałem ciekawe zdanie,  które doskonale oddaje istotę  FI, 

brzmiało  ono  mniej  więcej  tak:  „Jeżeli  akcje  i  giełda  są  samolotem 

unoszącym  Cię  w  stronę  bogactwa,  to  Fundusze  Inwestycyjne  pełnią 

funkcję  automatycznego  pilota  sterującego  tym  samolotem.”  Tak  jest 

w rzeczywistości,  ponieważ nie musisz robić nic,  po za oszczędzaniem 

pieniędzy – profesjonaliści zajmą się resztą.

W gruncie rzeczy inwestowanie w Fundusze Inwestycyjne jest „proste 
jak drut”, jednak jak się okazuje nie dla wszystkich...

Mam  wielu  znajomych,  którzy  nie  inwestują  w  Fundusze  Inwestycyjne 

tylko dlatego, że (jak mówią) nie wiedzą jaki FI wybrać. Niektórym żony 

nie pozwalają. A jeszcze inni ciągle panicznie boją się bessy na rynku, 

obawiają się, że gospodarka załamie się, stracą, itd. itp.

Zdaję sobie sprawę z tego, że praktycznie każdy ma podobny problem. 

Jednak bez wykorzystania FI trudno będzie Ci osiągnąć Niezależność 
Finansową. Dlatego spróbuję teraz rozbudzić w Tobie chęć oszczędzania 

i lokowania pieniędzy z Kredytu Studenckiego oraz innych oszczędności 

w Fundusze Inwestycyjne (o ile jeszcze nie udało mi się tego dokonać)...
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Jeżeli  masz  jakiekolwiek  obawy  –  zapomnij  o  nich  na  moment.  Zrób 
to tylko  do końca  tego  rozdziału.  Zacznij  myśleć  o  korzyściach 

z inwestowania,  o tym  że  miliony  Polaków  mają  ulokowane  pieniądze, 

czy to  na  giełdzie,  czy  w  Funduszach,  czy  w  nieruchomościach,  albo 

we własnym biznesie. Pomyśl przez chwilę o inwestowaniu pozytywnie...

Udało się? OK, zatem zaczynamy!

Oto 11 powodów, które przekonają Cię, że warto inwestować w FI:

1. Wybór.  Możesz  wybierać  spośród  tysięcy  FI  na  świecie  i  setek 

w Polsce. Informacje na ich temat znajdziesz w internecie, biurach 

maklerskich, u doradców finansowych.

2. Bezpieczeństwo.  FI inwestuje w wiele spółek, zatem ryzyko jest 

rozproszone i nie zależy od kursu akcji jednego przedsiębiorstwa.

3. Wygoda.  Wszystkim zajmują się specjaliści  – najlepsi w naszym 

kraju, którzy są wynagradzani w zależności od wyników FI, zatem 

solidnie wykonują swoją pracę. Za korzystanie z ich usług płacisz 

śmiesznie mało.

4. Dyspozycyjność.  Masz wolny wybór  okresu inwestowania – nie 

tak jak np. na lokacie bankowej.  W każdej chwili możesz wycofać 

swoje pieniądze.

5. Dostępność.  Aby  zacząć  inwestować  w  Fundusze  Inwestycyjne 

wystarczy 1000 zł. A jeżeli wybierzesz Program Systematycznego 

Oszczędzania możesz rozpocząć inwestowanie już od 50 zł/mies.!

6. Czas.  Nie  tracisz  czasu  na  tworzenie  własnego  portfela 

inwestycyjnego i śledzenie codziennie sytuacji na giełdzie.

7. Moc  Procentu  Składanego.  Polski  rynek  kapitałowy  oraz 

FI są stosunkowo młode, ale np. amerykański rynek giełdowy rósł 

w średnim tempie ponad 12% rocznie przez ostatnie 30 lat!

8. Prostota. Płacisz sobie co miesiąc minimum 10% z każdej transzy 

KS  oraz  oszczędzasz  z  pozostałych  dochodów  i  kupujesz 
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za to jednostki udziałowe w FI. 

9. Podatek. Inwestując w tzw. Fundusze Parasolowe zyskujesz przy 

zmianie Funduszu podatek od zysków kapitałowych.

10.Uśrednianie kosztów. Ten punkt musze nieco rozwinąć...

Uśrednianie  kosztów  jest  strategią  inwestycyjną,  która  pozwala 

na osiągnięcie  zysku  z  inwestycji  mimo  nieprzewidywalnych  zmian 

na rynku. Zamiast jednorazowo inwestować dużą kwotę, inwestor może 

przez  wiele  lat  i  z  określoną  częstotliwością  (co  miesiąc,  kwartał 

lub co rok) lokować tę samą, ustaloną sumę. Celem takiej inwestycji jest 

zawsze ten sam fundusz, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynku. 

Powodzenie tej metody zależy po pierwsze od wyboru dobrego funduszu 

oraz na regularności wpłat nawet w szczycie bessy i hossy. Stosowana 

konsekwentnie  metoda  prowadzi  do  obniżenia  średniego  kosztu 

nabywanych jednostek.

Poniższy  przykład  pozwala lepiej  zrozumieć korzyści,  jakie  uzyskujemy 

stosując strategię uśredniania kosztów w kategoriach bezwzględnych: 

Inwestycja w PLN Cena jednostki w PLN Liczba zakupionych jednostek
1000 100.00 10.00
1000 80.00 12.50
1000 60.00 16.67
1000 60.00 16.67
1000 80.00 12.50
1000 100.00 10.00
1000 120.00 8.33
1000 140.00 7.14
Razem: 8000 Średnia cena: 92.50 Łączna liczba jednostek: 93.81

Średnia cena jednostki: 92,5 PLN

Średnia cena faktycznie zapłacona: 85,3 PLN (8 000 PLN / 93,81)
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Stosując  tę  metodę,  inwestor  kupuje  jednostki  uczestnictwa  za  cenę 

niższą od średniej rynkowej. 

11.  Wyrabianie  nawyku.  Mogę  się  z  Tobą  założyć  o  to, 

że oszczędzanie i inwestowanie w FI wejdzie Ci w krew! Wystarczy, 

że zaczniesz inwestować i zobaczysz jak Twoje pieniądze pracują 

dla Ciebie, a nie Ty dla pieniędzy. Zatem wykonaj pierwszy krok 

i sam się przekonaj, czy nie mam racji! 

Zastanawiasz się jak zacząć?

Na  stronach  serwisu  KredytStudencki.com.pl w  dziale  Finanse 

Studenckie,  zebrane  zostały  oferty  Funduszy  Inwestycyjnych  oraz 
Doradców Finansowych.

Musisz zdać sobie raz na zawsze sprawę z tego,  iż  wyspecjalizowane 

instytucje  (Fundusze  Inwestycyjne,  Powiernicze,  Banki)  są  w  stanie 

długoterminowo  oraz  systematycznie  osiągać  bardzo  dobre  wyniki 

na skomplikowanym rynku  kapitałowym.  Wszak  zatrudniają  najlepszych 

ekspertów  –  doradców  inwestycyjnych  (wg  danych  KNF  w  Polsce 

na koniec  marca  2007  roku,  jest  ich  zaledwie  238).   Wiele  produktów 

inwestycyjnych powstaje wręcz z myślą o osobach, które nie wiedzą jak, 

nie  wiedzą  co,  nie  wiedzą  gdzie...  Czy  też  po  prostu  nie  mają  czasu 

zajmować  się  rynkiem  kapitałowym  i  potrzebują  wsparcia  eksperta, 

doradcy finansowego.

Kiedy  dojdziesz  do  wniosku,  że  warto  byłoby  spotkać  się  z  takim 

ekspertem  i  posłuchać  tego,  co  ma  Ci  do  zaoferowania  –  umów  się 
na     bezpłatne  spotkanie  z  doradcą  finansowym   (Open  Finance, 
Expander,  Goldenegg,  Money  Expert  lub  A-Z  Finanse).  Oczywiście 
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lepiej  dla Ciebie  będzie,  jeżeli  spotkasz  się  przynajmniej  z  dwoma lub 

trzema różnymi doradcami i porównasz ich oferty.

Dla osób, które chciałyby same decydować o tym w co i jak inwestować, 

polecam SUPERMARKET Funduszy Inwestycyjnych. 

A na początek polecam:

● lekturę serwisu: http://fi.com.pl/ 

● książkę  autora  powyższego  serwisu  „Otwarte  Fundusze 

Inwestycyjne”

● ebooka „Fundusze Inwestycyjne”

Gdy  dopiero  budujesz  Podstawy  Twojej  Niezależności  Finansowej, 

inwestowanie  w  Fundusze  Inwestycyjne  (konkretnie  w  Fundusze 

Inwestycyjne  za  pośrednictwem  Programu  Systematycznego 

Oszczędzania) jest moim zdaniem najlepszą decyzją. Uważam, że dopiero 

kiedy  zbudujesz  kapitał  o rozmiarach  15-20  tysięcy  złotych,  możesz 

poszukać  korzystniejszych  form  inwestowania.  W  tak  zwanym 

międzyczasie  postaw  na  dokształcenie  się  w  zakresie  szeroko 

rozumianego rynku kapitałowego lub...
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ZASADA NR 6 – ZBUDUJ BIZNES

Musisz mieć świadomość, że praca na etacie i odkładanie minimum 10% 

zarobionych  pieniędzy  nie  jest  najkrótszą  drogą  do Niezależności 

Finansowej.

Powyższa  strategia,  chociaż  niesamowicie  skuteczna,  trwa  zazwyczaj 

dość długo...

Zatem w jaki sposób ją zoptymalizować?

Odpowiedź jest prosta (hmmm... wygląda na to, że często piszę, iż coś 

jest  proste?  Śmieszy  Cię  to?  Zatem  polecam  Ci  kolejną  lekturę 

„Simpleology”):  Trzeba zbudować biznes.

ZAZNACZAM – posiadanie biznesu nie jest  rozwiązaniem dla każdego, 

ale  jest  najbardziej  skutecznym  sposobem  na  osiągnięcie  Finansowej 

Niezależności. Wystarczy popatrzeć na najbogatszych ludzi na świecie:

LP Imię i Nazwisko, Kraj, Majątek Biznes
1 Bill Gates, USA, 56 mld USD Microsoft - informatyka
2 Warren Buffet, USA, 52 mld USD Inwestor giełdowy
3 Carlos Slim Helu, Meksyk, 49 mld USD Telmex – telekomunikacja
4 Ingvar Kamprad, Szwecja, 33 mld USD IKEA - meble
5 Lakshmi Mittal, Indie, 32 mld USD Mittal Steal - hutnictwo
6 Sheldon Adelson, USA, 26,5 mld USD Kasyna i hotele
7 Bernard Arnault, Francja, 26 mld USD LVMH – dobra luksusowe
8 Amancio Ortega, Hiszpania, 24 mld USD Zara - moda
9 Li Ka-shing, Hong Kong, 23 mld USD Inwestor giełdowy
10 David Thomson, Kanada, 22 mld USD Spadek
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10 najbogatszych ludzi na świecie reprezentuje 8 narodowości, a łącznie 

są warci ponad 343 miliardy dolarów. 

Jak widać powyżej – tylko 2 spośród 10 najbogatszych ludzi na świecie, 

osiągnęło sukces finansowy dzięki inwestycjom, a jeden dzięki spadkowi. 

W 7 przypadkach do Wolności Finansowej doprowadził budowany latami 

biznes. 

Jeżeli chcesz osiągnąć NF poprzez zbudowanie biznesu, chciałbym abyś 

zapoznał się z poniższymi radami.

Wielu ludzi rozpoczynając swój biznes myśli w następujący sposób:

1.      Skąd zdobyć pieniądze?

2.      Ile mogę zapłacić za korzystanie z nich?

3.      Ile chciałbym zarobić?

4.      Na czym mogę najwięcej zarobić?

5.      Czego mogą potrzebować klienci?

Praktycznie każdy przyznaje, że wpada w taki właśnie tok rozumowania 

i w ten sposób  stawia  sobie  pytania  myśląc  o  własnej  działalności 

gospodarczej.  Ludziom  wydaje  się,  że  kiedy  będą  mieli  lokal,  biurko 

i komputer, to reszta „jakoś” sama się rozkręci. Niewielu rozumie, że taka 

kolejność  myślenia,  taki  sposób  zadawania  sobie  pytań  jest  totalnie 

chybiony!  Bo jak możemy  zastanawiać  się  nad  tym,  skąd  zdobyć 

pieniądze,  jeżeli  nie  wiemy  jeszcze,  czego  potrzebują  nasi  przyszli, 

potencjalni  klienci i  jaki rodzaj biznesu może przynieść nam największy 

dochód? 

Prawidłowa kolejność tych pytań powinna wyglądać dokładnie odwrotnie:

1.      Czego mogą potrzebować klienci?
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2.      Na czym mogę najwięcej zarobić?

3.      Ile chciałbym zarobić?

4.      Ile mogę zapłacić za korzystanie z pieniędzy?

5.      Skąd zdobyć pieniądze?

 

Sposób zadawania  sobie  pytań,  przez  osoby  planujące własny biznes, 

uzmysławia  tak naprawdę,  iż  niewielu  przedsiębiorców  wie, 

że najważniejszym  czynnikiem  rozwoju  każdej  firmy  są  jej  klienci, 

a przecież dzięki klientom biznes zarabia. 

Zatem najpierw musisz wytworzyć pewną wartość, coś co sprawi, że Twoi 

klienci  uznają,  to  co  chcesz  sprzedać,  za  atrakcyjne  i  godne  nabycia 

po danej cenie. 

Aby zrozumieć czym tak  naprawdę jest  biznes –  wystarczy  przytoczyć 

przykład Microsoftu. Firma uznana za najlepsze przedsiębiorstwo naszych 

czasów,  osiągnęła  sukces  dzięki  geniuszowi  Billa  Gatesa.  Potrafił 

on stworzyć  system  biznesu,  który  wykorzystując  czas,  pieniądze 

i pomysły  innych  ludzi,  produkuje  wartościowe  oprogramowanie. 

Oczywiście  stworzenie  tak  wspaniałego  systemu  biznesu  wymagało 

od Billa  Gatesa  dużych  umiejętności  organizacyjnych,  przywódczych 

i zarządczych oraz kapitału...

Jednak dzisiaj Bill Gates może skupić się na działalności charytatywnej. 

Założona przez niego w styczniu  2000 roku fundacja,  do  lutego 2007, 

przekazała na szczytne cele 13.686.818.681 dolarów!

A  Ty?  Ile  przekazałeś,  ile  przekazujesz  na  cele  charytatywne? 

Ograniczasz się do drobnych sum, czy może dajesz samego siebie?
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ZASADA NR 7 – DAJ A BĘDZIE CI DANE 

Drogi  Studencie,  wiedz,  iż  pomoc  innym nie  jest  Twoim obowiązkiem. 

Pomoc  innym  jest  raczej,  swego  rodzaju  możliwością  zwrócenia 
czegoś, co sam kiedyś dostałeś, czy też dostajesz... 

Przynajmniej ja w ten sposób definiuję „pomoc innym”.

I nie mam na myśli tego, abyś stał się drugą Matką Teresą, czy Billem 

Gatesem. Jedynie zachęcam Cię, abyś szukał w sobie równowagi, abyś 

rozwijał się w sposób harmonijny. Ludzie często popadają w skrajności. 

Słysząc  o  pomaganiu  innym,  myślą  o  wyjechaniu  jako  wolontariusz 

do Afryki.  Myśląc  o  bogactwie,  stają  się  materialistami,  zachłannymi 

na pieniądze i tzw. sukces zawodowy. 

Rzeczywistość  wygląda  tak,  że  aby  pomóc  komukolwiek  nie  musisz 

wyjeżdżać  za  granicę,  nie  musisz  nawet  opuszczać  Twojego  miejsca 

zamieszkania.  (Podobnie  zresztą  jak  i  z  bogactwem,  aby  stać  się 

Niezależnym  Finansowo  nie  potrzebujesz  miliona  dolarów.) 

Potrzebujących  jest  wielu  –  mieszkańcy  Domu  Pomocy  Społecznej? 

Dzieci  z  Domu  Dziecka?  A może  sąsiad  lub  starsza  pani  z  parteru? 

Zastanów się też, czy aby w Twojej rodzinie ktoś nie potrzebuje wsparcia, 

miłego słowa, odwiedzin...?

Kiedy poczujesz w sobie chęć pomagania innym, tą wewnętrzną potrzebę 

dania  czegoś  od  siebie  osobie,  która  nigdy  nie  będzie  w  stanie  się 

odpłacić... ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!
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Podsumowanie

Sposobów  na  rozsądne  wykorzystanie  Preferencyjnego  Kredytu 

Studenckiego  jest  wiele.  Zaproponowałem  Ci  pewną  strategię  (moim 

zdaniem optymalną). Czy z niej skorzystasz? Oczywiście decyzja należy 

do Ciebie.

Na pytanie „Czy brać Preferencyjny Kredyt  Studencki”  odpowiadam Ci: 

„TAK, brać, ale nie przejadać”. Być może w czasie studiów będziesz miał 

okazję  wyjechać  na  wymianę  studencką?  A  może  zdecydujesz  się  na 

zakup  mieszkania  i  z  KS  będziesz  spłacał  kredyt  mieszkaniowy, 

równocześnie  czerpiąc  dochód  z  wynajmu  drugiego  pokoju  np. 

2 kolegom? A może będziesz miał na uwadze to o czym tutaj napisałem?

Wolność finansowa nie jest mitem, ale też nie jest do zdobycia w ciągu 

kilku miesięcy. Żeby ją osiągnąć trzeba uzbroić się w cierpliwość, mieć 

plan,  silną  wole,  chęć  samokształcenia  i  samodoskonalenia.  Zamiast 

unikać błędów musisz się na nich uczyć, gdyż są one wpisane w nasze 

życie.  Czy  uzyskasz  Niezależność  Finansową?  Zależy  to  w  głównej 

mierze od Ciebie, a nie od innych ludzi, czy sytuacji na rynku.

A teraz przeczytaj uważnie te słowa i zapamiętaj je raz na zawsze:

OSZCZĘDZANIE ROZPOCZNIJ JAK NAJWCZEŚNIEJ -  TERAZ!

Jeżeli  masz  dziewiętnaście,  dwadzieścia,  czy  dwadzieścia  kilka  lat, 

mieszkasz  jeszcze  z  rodzicami  czy  rodziną  i  nie  musisz  się  martwić 

o utrzymanie samego siebie – NIGDY NIE BĘDZIESZ MIAŁ LEPSZEGO 

MOMENTU  NA  ROZPOCZĘCIE  DROGI  DO  FINANSOWEJ 

NIEZALEŻNOŚCI. Jeśli nawet część pieniędzy oddajesz rodzicom, to i tak 

jest to niczym w porównaniu z wydatkami jakie zaczniesz ponosić, kiedy 

się usamodzielnisz –  uwierz mi, piszę to z własnego doświadczenia ;)
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Studencie! Taka sytuacja już nigdy się nie powtórzy. Ubiegaj się zatem 

o Preferencyjny Kredyt Studencki. Mądrze inwestuj go w siebie, pomagaj 

potrzebującym, ale równocześnie oszczędzaj ile się da!
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ZAKOŃCZENIE

Dlaczego  powstał  ten  darmowy  ebook?  Po  co  serwis  nt.  Kredytu 

Studenckiego? Po co poświęcam swój czas i pieniądze?

Widzisz,  miałem  takiego  kumpla  -  siedzieliśmy  razem  w  ławce, 

rozumieliśmy się bez słów itp. I chociaż zawsze byłem w czołówce klasy, 

to on był ode mnie lepszy w wielu aspektach - szybciej się uczył, więcej 

zapamiętywał.  W trzeciej  lub czwartej  klasie  szkoły  podstawowej  zmarł 

jego ojciec i został z mamą oraz młodszym rodzeństwem.

Na studia nie poszedł z powodu problemów finansowych, nawet nie miał 

pieniędzy żeby spróbować (uczelnie pobierały wówczas opłaty za egzamin 

wstępny, złożenie dokumentów).

Ja  dostałem  się  na  studia,  on  do  szkoły  policealnej...  dzisiaj,  kiedy 

wracam,  od  czasu do czasu,  do  rodzinnego  domu i  pytam znajomych 

co u niego  opowiadają,  że  „nie  jest  dobrze  –  rozpił  się,  trochę  jeździ 

do pracy za granicę...”

I  często  zastanawiam  się,  ilu  jeszcze  takich  zdolnych,  młodych  ludzi, 

jak mój  szkolny  kolega,  stoczyło  się,  ponieważ nie  otrzymali  od nikogo 

pomocy?

Kredyt  Studencki  w  założeniach  (ale  niestety  w  przypadku  wielu 

potencjalnych studentów tylko w założeniach) jest przeznaczony dla osób 

z trudną/niepewną sytuacją finansową, ma na celu wyrównywanie szans 

w dostępie do studiów wyższych...  Jednak w przypadku wielu osób jest 
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rozwiązaniem  niewystarczającym.  Dla  banku  liczy  się  tylko  zdolność 

kredytowa i zarobki poręczycieli... smutne to ale prawdziwe.

 

Nie  chodzi  mi  tutaj  oto,  abyśmy  sobie  ponarzekali,  jaki  ten  świat  jest 

niesprawiedliwy itp. Mam tu na myśli Twoją przyszłość, a jeżeli nie Twoją, 

to być może przyszłość Twojego kolegi czy koleżanki?

Jeżeli  nie  możesz  znaleźć  poręczycieli  -  nie  poddawaj  się  tak  łatwo. 

Poszukaj  wśród  rodziny,  poszukaj  wśród  znajomych,  włącz  myślenie 

lateralne,  nieliniowe  -  może  jakiś  biznesmen/filantrop,  może  jakaś 

fundacja,  może  ksiądz,  albo  zakonnica,  czy  sam  diabeł!  A  może  idź 

do banku, umów się na rozmowę z dyrektorem placówki?

 

Nie  zrozum  mnie  źle,  ale  od  narzekania  jeszcze  nikomu  nie  zrobiło 

się lepiej. Napisz maila, opisz w nim swoją sytuację, roześlij gdzie się da. 

Działaj! Trzymam za Ciebie kciuki. 
Życzę Ci powodzenia w ubieganiu się o Kredyt Studencki

Pozdrawiam Cię serdecznie
Jakub
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A kiedy już otrzymasz pierwsze pieniądze...

nie  zapominaj  o  tych,  którzy  mają  trudniejszą  od  Ciebie  sytuację 

finansową i potrzebują Twojej pomocy. 

Zachęcam  Cię  do  zasilenia  Funduszu,  który  zasilam  osobiście.  Jest 

to Fundusz  dla  zdolnej  i  ubogiej  młodzieży  (z małych  miejscowości) 

objętych  programem  stypendialnym  Fundacji  „Dzieło  Nowego 
Tysiąclecia”. Fundacja, która powstała w 2000 r. Jako organizacja, której 

działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II,   pomaga już ponad 

1750 uczniom gimnazjów i  liceów oraz studentom z całej Polski. 

Program  polega  na  przyznawaniu  stypendiów  szczególnie  uzdolnionej 

i jednocześnie  ubogiej  młodzieży  gimnazjalnej  z  zaniedbanych  terenów 

wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia 

przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez naukę w liceum i okres studiów, 

towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej...

Stypendyści Fundacji nazywani są „Żywym Pomnikiem” Jana Pawła II. 

Wesprzyj szczytny cel - dokonaj wpłaty na numer konta:

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" 

Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6

01 - 015 Warszawa

KRS: 0000150776

Bank PEKAO S.A., XIII O/Warszawa 

Nr 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582 
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Karol Wojtyła jako student 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków, jesień 1938 roku.
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