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Niniejsza publikacja zawiera informacje aktualne na dzień 9 sierpnia 2021 r. 
Prosimy również odwiedzać stronę nyc.gov/studentloans. 

 
Ważne informacje dla osób spłacających pożyczki studenckie: 
 

Automatyczne zawieszenie spłaty i inne rodzaje ulg na czas pandemii COVID-19 
 
Pożyczkodawcy federalni 
 
Na mocy ustawy o pomocy, ulgach i bezpieczeństwie gospodarczym podczas pandemii koronawirusa (Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security Act, CARES) automatycznie zawieszono spłatę federalnych pożyczek studenckich – bez 
naliczania odsetek i kar – do 31 stycznia 2022 roku. Termin ten wydłużany był już czterokrotnie i jest to data ostateczna. 
Poniżej przedstawiono ogólne informacje. 

 

Federalne pożyczki studenckie spełniające 
kryteria 
 

Zawieszenie  
Data rozpoczęcia 

Zawieszenie  
Data zakończenia 

Oprocentowanie 
w czasie 
zawieszenia 

Udzielone przez Departament Edukacji Stanów 
Zjednoczonych*: 
 

▪ Pożyczki federalne bezpośrednie  
w ramach programu Direct Loan 

▪ Pożyczki federalne w ramach programu 
Federal Family Education Loans (FFEL) 

▪ Pożyczki federalne w ramach programu 
Perkins 

 

* obejmuje pożyczki bez opóźnień w spłacie i z 
opóźnieniami w spłacie 

 
NIEUDZIELONE przez Departament Edukacji: 
 

▪ Tylko pożyczki FFEL z zaległymi opłatami 
 

Zaloguj się do systemu National Student Loan 
Data System na stronie NSLDS.ed.gov, aby 
sprawdzić, które z pożyczek federalnych 
spełniają kryteria. 

13 marca 2020 r. 31 stycznia 2022 r.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* przedłużono z 30 
września 2021 r. 

0% 

 
Pożyczki, które nie spełniają kryteriów tej ulgi, obejmują: 
 

▪ starsze pożyczki FFEL nieudzielone przez Departament Edukacji i bez zaległych opłat; 

▪ pożyczki w ramach programu Perkins, w przypadku których pożyczkodawcą są szkoły;  

▪ prywatne pożyczki studenckie.  

 
Informacje na temat pożyczek udzielonych i obsługiwanych przez podmioty inne niż rząd federalny znajdują się w punkcie 
„Inni pożyczkodawcy”. 

 
Ciąg dalszy > 

 
 
 
  

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page
https://studentaid.gov/
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O czym należy wiedzieć 
 
W okresie zawieszenia spłaty (od 13 marca 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.): 
 

▪ Automatycznie udziela się pożyczkobiorcom administracyjnej zwłoki w spłacie. Automatyczne płatności 
(polecenia zapłaty) są anulowane w czasie udzielenia administracyjnej zwłoki w spłacie. 

▪ Departament Edukacji będzie zgłaszał „terminowe spłaty” do biur informacji kredytowej niezależnie od tego, czy 
dokonujesz spłaty rat pożyczki czy nie. 

 
Jeśli przestaniesz spłacać pożyczkę, nie wpłynie to na Twoje saldo. 

 
Jeśli postanowisz dalej spłacać pożyczkę, musisz skontaktować się z podmiotem obsługującym pożyczkę w celu 
ponownego zarejestrowania się do opcji automatycznych płatności lub zaplanować płatności internetowe ręcznie.  

 

Ważne 

 

Należy upewnić się, że firma obsługująca pożyczkę posiada w aktach aktualny adres, adres e-mail i numer telefonu 
pożyczkobiorcy, aby na czas przesyłać informacje o pożyczce. Po upływie okresu zawieszenia rozliczenie lub inne 
zawiadomienie zostanie przesłane co najmniej 21 dni przed terminem płatności. 

 
Pożyczkodawcy korzystający z płatności automatycznych 
 

▪ Na czas udzielenia administracyjnej zwłoki w spłacie zawiesza się automatyczne płatności. Możesz skontaktować 
się z podmiotem obsługującym pożyczki, aby zrezygnować z opcji administracyjnej zwłoki w spłacie oraz 
ponownie się zarejestrować. 

▪ Istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów poniesionych z tytułu płatności w okresie między 13 marca 
2020 r. a 31 stycznia 2022 r. Należy skontaktować się z podmiotem obsługującym pożyczkę w celu 
uzyskania pomocy z otrzymaniem zwrotu. 

 
Spłacający federalne pożyczki studenckie zarejestrowani w programie umarzania pożyczek dla pracowników 
sektora usług publicznych Public Service Loan Forgiveness (PSLF) lub programie spłaty pożyczek w zależności 
od dochodu (Income-Driven Repayment, IDR) 
 

▪ Zawieszone spłaty (od 13 marca 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.) są zaliczane na poczet „kwalifikujących się 
płatności” w programach PSLF i IDR. 

▪ W ramach administracyjnego zawieszenia płatności nie trzeba będzie ponownie poświadczać swoich dochodów 
przed końcem okresu ulgi związanej z pandemią COVID, niezależnie od tego, czy ponowne poświadczenie 
miałoby miejsce przed końcem okresu ulgi. Uwaga: 

o Podmiot obsługujący pożyczkę z wyprzedzeniem prześle powiadomienie o nowym terminie na ponowne 
złożenie zaświadczenia.  

o 60–90 dni przed nowym terminem na ponowne złożenie zaświadczenia przesłane zostanie również 
przypomnienie.  

o Skontaktuj się z podmiotem obsługującym pożyczkę, jeżeli nie otrzymasz informacji na temat nowego 
terminu na ponowne złożenie zaświadczenia. 

 

Ważne informacje dla osób zarejestrowanych i pożyczkobiorców nt. programu IDR/PSLF 
 

Jeżeli dotyczy Cię którakolwiek z poniższych sytuacji, złóż teraz ponowne zaświadczenie lub dokonaj ponownej 
rejestracji: 
 

▪ Twoje przychody spadły. 
▪ Twoja rodzina się powiększyła. 
▪ Chcesz obniżyć spłacane raty pożyczki. 

 

Symulator pożyczki na stronie studentaid.gov pozwala znaleźć plan spłaty, który spełnia określone potrzeby i cele, oraz 
pozwala zdecydować, czy należy dokonać konsolidacji. 
 

Osoby nowo zarejestrowane w programie IDR/PSLF otrzymają także dodatnie saldo dla płatności zawieszonych 
w trakcie udzielenia administracyjnej zwłoki w spłacie. 

 

Ciąg dalszy > 
 
  

https://studentaid.gov/loan-simulator/
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Pożyczkodawcy federalni – zaległości lub opóźnienia w spłacie 
 

▪ Do 31 stycznia 2022 r. nie będą prowadzone żadne czynności windykacyjne. Czynności windykacyjne mogą 
obejmować administracyjne zajęcie pensji (zajęcie bez rozprawy w sądzie), odliczenie zwrotu podatku 
federalnego i odliczenie zasiłku federalnego (na przykład zajęcie świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego). 

▪ Jeśli zwrot podatku lub zasiłki zostały odliczone lub pensje zostały zajęte po 13 marca 2020, otrzymasz zwrot 
tych środków. 

▪ Jeśli podczas przerwy w spłacie dokonano dobrowolnej spłaty którejkolwiek z zaległych pożyczek, można 
ubiegać się o zwrot płatności. 

▪ Zawieszone płatności (od 13 marca 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.) są zaliczane na poczet przywrócenia pożyczki 
do statusu bez zaległości w spłacaniu.  

▪ W przypadku osób spłacających pożyczki FFEL, których nie udzielił Departament Edukacji, zalegających 
z płatnościami przed 13 marca 2020 r Departament Edukacji podejmie współpracę z agencją gwarancyjną, aby 
zastosować przerwę w spłacie z mocą wsteczną. 

o Można otrzymać zwrot każdej kwoty pochodzącej ze zwrotu podatku lub wynagrodzenia zajętej po 
13 marca 2020 roku. Jeśli w tym czasie dokonano dobrowolnych płatności, można ubiegać się o ich 
zwrot. 

▪ W przypadku osób spłacających pożyczki FFEL, których nie udzielił Departament Edukacji, zalegających 
z płatnościami w dniu 13 marca 2020 r. lub po tej dacie zastosowanie mają następujące warunki: 

o Pożyczka zostanie przypisana do Departamentu Edukacji. 
o Zwrot za zajęcia i potrącenia dokonane po 13 marca 2020 r. nastąpi automatycznie. 
o Zapis o nieterminowej spłacie zostanie usunięty z historii kredytowej.  
o Przywrócona zostanie wiarygodność kredytowa. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat pożyczek 
federalnych udzielonych przez Departament Edukacji lub do 
niego przypisanych, należy:  
 

Skontaktować się z Grupą ds. Rozwiązywania Zaległości w 
Płatnościach Departamentu Edukacji Stanów 
Zjednoczonych pod numerem telefonu:  
 

▪ 1-800-621-3115  
▪ 1-877-825-9923  

(osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać 
z telefonu tekstowego (TTY)) 

Aby uzyskać więcej informacji na temat pożyczek FFEL z 
zaległymi opłatami NIEUDZIELONYCH przez Departament 
Edukacji, należy:  
 

Skontaktować się z agencją gwarancyjną przypisaną do 
danej pożyczki.  
 

Jeżeli nie wiadomo, jaka instytucja obsługuje pożyczkę lub 
jak się z nią kontaktować, należy:  
 

▪ Wejść na stronę StudentAid.gov/login LUB  
▪ Poprosić o pomoc pod numerem 1-800-4-FED-AID 

(1-800-433-3243). 

 
Spłacający federalne pożyczki studenckie, którzy mogą dalej uiszczać płatności 
 

▪ Wpłaty będą zaliczone na poczet odsetek narosłych przed dniem 13 marca 2020 r. oraz na poczet spłaty kapitału. 
▪ Wysokość miesięcznej raty nie zmniejszy się, ale spłacisz pożyczki szybciej i zapłacisz mniej na 

przestrzeni czasu. 
▪ Jeśli udzielono Ci zwłoki, nie musisz płacić karnych odsetek w przypadku dokonania spłaty w wysokości 

mniejszej niż Twoja miesięczna rata. 

 
Inni pożyczkodawcy 
 
Pożyczki udzielone przez Korporację Usług Szkolnictwa Wyższego stanu Nowy Jork  
 

▪ W przypadku pożyczek udzielonych przez Korporację Usług Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Services 
Corporation, HESC) stanu Nowy Jork bez zaległych opłat należy skontaktować się z HESC i zapytać o dostępne 
możliwości.  

 

W razie problemów ze spłatą pożyczek FFEL udzielonych przez HESC bez zaległych opłat należy:  
 

Skontaktować się z HESC w następujący sposób: 
 

▪ Przesłać formularz dostępny pod adresem hesc.ny.gov; lub  
▪ Wysłać e-mail na adres defaultprevention@hesc.ny.gov 

 
Ciąg dalszy > 

 

https://studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing
https://www.hesc.ny.gov/coronavirus/hesc-loans-webform
mailto:defaultprevention@hesc.ny.gov
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Pożyczki FFEL i Perkins nieobjęte okresem wstrzymania płatności 
 

▪ W przypadku pożyczek FFEL i Perkins nieobjętych okresem wstrzymania płatności należy skontaktować się z 
podmiotem obsługującym pożyczkę i zapytać o dostępne możliwości. Może istnieć możliwość skonsolidowania 
pożyczek w pożyczkę Direct Consolidation Loan, która uprawnia do ulgi. Konsolidacja wpłynie jednak na 
długoterminowe oprocentowanie i całkowitą kwotę do spłaty. Mogą być dostępne również takie opcje jak 
odroczenie i udzielenie zwłoki w spłacie. 

 
Pożyczki udzielone przez podmioty prywatne  

 

▪ Niektóre z podmiotów obsługujących prywatne pożyczki studenckie oferują ulgę pożyczkobiorcom dotkniętym 
pandemią COVID-19. Należy skontaktować się z podmiotem obsługującym daną prywatną pożyczkę studencką i 
zapytać o alternatywne opcje spłaty.  

 
Wszyscy pożyczkodawcy  
 
Istotne pytania, które należy zadać każdemu pożyczkodawcy: 
 

 Czy moja pożyczka kwalifikuje się do programu spłaty pożyczek w zależności od dochodu (IDR)? 
 Czy dostępna jest dla mnie opcja odroczenia spłaty pożyczki lub udzielenia zwłoki w spłacie pożyczki? Jeżeli 

odpowiedź brzmi „tak”: 
o Jak długo obowiązują te rozwiązania? 
o Jakie są konsekwencje tych rozwiązań? 

 Czy obowiązują jakiekolwiek opłaty związane z ulgą oferowaną przez podmiot obsługujący pożyczki? Jeżeli 
odpowiedź brzmi „tak”: 

o Czy możliwe jest odstąpienie od pobrania tych opłat? 
 Czy otrzymana przeze mnie ulga spowoduje wykazywanie ujemnego salda pożyczki?  

 
Zasoby i bezpłatna pomoc 
 
Federalna Pomoc dla Studentów (Federal Student Aid, część Departamentu Edukacji): Odwiedź stronę 
studentaid.gov lub kliknij często zadawane pytania dotyczące federalnej pomocy dla studentów w celu uzyskania 
informacji o koronawirusie i udzielaniu zwłoki w spłacie. 

 
Student Borrower Protection Center (SBPC): Odwiedź stronę protectborrowers.org lub kliknij Informacje i zasoby 
SBPC dla pożyczkobiorców w czasie pandemii koronawirusa 

 
Fundusz Specjalny Kanclerza Miejskiego Uniwersytetu Nowojorskiego (City University of New York Chancellor’s 
Emergency Relief Fund): Wejść na stronę cuny.edu lub kliknąć pytania i odpowiedzi na temat programu Funduszu 
Specjalnego Kanclerza 

 
Bezpłatne doradztwo w sprawach finansowych: odwiedź stronę nyc.gov/TalkMoney, aby umówić się na rozmowę, 
lub zadzwoń pod numer 311 i powiedz „Financial Counseling” (doradztwo finansowe). 

 
Wydział Spraw Konsumenckich i Ochrony Pracowników miasta Nowy Jork (NYC Department of Consumer and 
Worker Protection, DCWP): odwiedź stronę nyc.gov/studentloans 

https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://protectborrowers.org/our-projects/student-loan-repayment-during-the-coronavirus-pandemic/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www.cuny.edu/emergencyfund/faq/
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page

