
Syllabus przedmiotu  
 
 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 
Finanse i system finansów publicznych w Polsce 

  

Nazwa w języku angielskim 
Public system of finance 

 

Język 
wykładowy 

polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany 

 
Studia podyplomowe służby cywilnej, 
administracji publicznej, zarządzania 
jednostkami terenowymi oraz rozwoju 
regionalnego i lokalnego 

 

Jednostka realizująca 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 
Instytut Administracji, Samorządu i Prawa 
 

  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

 
obowiązkowy 

 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego 
stopnia) 

Studia podyplomowe 

Rok studiów 
I 

  

Semestr 
2 

  

Liczba punktów ECTS 
3 

 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu  

Marian Podstawka 

  

Założenia i cele  
przedmiotu 

W ramach kursu studenci powinni poszerzyć swoją 
wiedzę z zakresu funkcjonowania finansów 
publicznych. 
Celem głównym przedmiotu jest nabycie 
umiejętności prawidłowego kwalifikowania i 
analizowania procesów finansowych zachodzących 
w sektorze finansów publicznych. Cel główny 
zostanie osiągnięty poprzez realizację celów 
szczegółowych tj. poznania specyfiki gospodarki 
finansowej oraz regulujących ją przepisów prawa 
finansowego. 
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych 
powinien dysponować wiedzą teoretyczną i 
częściowo praktyczną z zakresu finansów 
publicznych oraz posiadać umiejętności 



rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania 
problemów z tego zakresu. 

Efekty kształcenia 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

 Symbol  
Odniesienia 
do efektów 
kierunkowych 

   

Wm01 
Zna podstawowe definicje ze słownika 
ustawy o finansach publicznych 

Wk07 

   

Wm02 
Zna zasady przygotowania projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
na dany rok budżetowy 

Wk03 

Wm03 

Potrafi zdefiniować i umiejscowić 
dochody i wydatki budżetu w 
odpowiednich podziałkach klasyfikacji 
budżetowej 

Wk07 

Um01 
Potrafi znaleźć w ustawie o finansach 
publicznych problematykę prawną 
danego zadania budżetowego 

Uk01, Uk02 

Um02 
Potrafi umiejscowić dane zadanie 
budżetowe w odpowiedniej podziałce 
klasyfikacji budżetowej 

Uk01, Uk02 

   Um03 
Umie przygotować praktycznie projekt 
uchwały budżetowej oraz projekt jej 
zmian 

Uk05 

   Km01 
Rozumie istotę i znaczenie zasad 
gospodarności, celowości i rzetelności 
postępowania z finansami publicznymi 

Kk03 

     Km02 
Zna konsekwencje i wpływ niewykonania 
zadań społecznych na życie obywateli 

Kk03 

Forma i typy zajęć Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe 
Nie dotyczy 

  

Treści modułu 
kształcenia 

Wykład: 

1. Pojęcie finansów. Zakres przedmiotowy i podmiotowy. 
2. Klasyfikacja zjawisk finansowych. Ogólna charakterystyka 

finansów publicznych. 
3. Budżet państwa. Zasady budżetowe. 
4. Źródła dochodów i wydatków. 
5. Deficyt budżetu państwa i dług publiczny. 

Ćwiczenia: 

1. Zagadnienia wstępne 
a/ Pojęcie finansów publicznych 
b/ Słownik podstawowych pojęć w zakresie finansów publicznych 
 

2. Źródła dochodów budżetowych 



3. Rodzaje wydatków budżetowych 
4. Charakterystyka źródeł przychodów i rozchodów budżetu 
5. Praktyczne aspekty wykonywania zadań publicznych 
6. Sposoby i metody tworzenia aktów prawnych w zakresie 

finansów publicznych 
 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

 
Literatura podstawowa: 
 
Owsiak S., 2011, Finanse publiczne. Teoria i praktyka. 
Wydanie: trzecie, zmienione i uaktualnione, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
Podstawka M.2011, Podstawy finansów: teoria i 
praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011. 
Wybrane akty prawne m.in.: Ustawa o finansach 
publicznych, Ustawa o dochodach JST i inne. 
 
Literatura uzupełniająca: 
Podstawka M. (red.) 2010. Finanse – instytucje, 
instrumenty, podmioty, rynki, regulacje, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa,  
Supera-Markowska M., Grzybowski M., Chojna-Duch 
E., Kornberger-Sokołowska E., 2011, Bitner M., Prawo 
finansowe tom i finanse publiczne, Oficyna Prawa 
Polskiego, Warszawa, 
Wybrane akty prawne – akty wykonawcze 
 

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Wykład: 
Wykład problemowy. 

  

Sposoby weryfikacji określonych efektów 
kształcenia osiąganych przez studenta 

Wykład: 
Egzamin ustny na którym następuje 
weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie umiejętności, wiedzy i 
kompetencji społecznych 

  

Forma i sposób zaliczenia                                         
(wraz z kryteriami oceniania) 

Wykład: 
Dostateczna znajomość materii przedmiotu- 3,0 
Dobra znajomość materii przedmiotu-4,0 
Bardzo dobra znajomość materii przedmiotu-5,0 
 

 

Bilans punktów ECTS 

Godziny kontaktowe: 24 h 
Praca własna studenta (czytanie literatury, opracowywanie  
referatów, przygotowanie do egzaminów i zaliczeń): 100 h 
Łączna liczba godzin: 124 h 
Łączna liczba punktów ECTS: 3 
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