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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 

Finanse i system finansów publicznych  

w Polsce 

Nazwa w języku angielskim 
Finance and public finance  

in Poland 

Język wykładowy Język polski  

Studia podyplomowe dla których 

oferowany jest przedmiot/moduł 

kształcenia 

Administracji i finansów publicznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)  Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia) Pierwszego stopnia  

Forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Stacjonarne 

Rok studiów pierwszy  

Semestr pierwszy 

Liczba punktów ECTS 5 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  
  prof. dr hab. Marian Podstawka 

Założenia i cele przedmiotu 

1. Prezentacja istotnych elementów teorii finansów oraz 

roli i zasad funkcjonowania rynku finansowego. 

2. Przedstawienie systemu finansowego i podstaw 

gospodarki budżetowej państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego. 

3. Zapoznanie z podstawowymi dochodami, 

przychodami, wydatkami i rozchodami budżetów ze 

szczególnym uwzględnieniem podatków 

4. Zapoznanie z podstawowymi formami organizacyjno-

prawnymi jednostek sektora finansów publicznych 

5. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących 

deficytu budżetowego i długu publicznego  

 

WIEDZA 

Student: 

  
 

  

Ma wiedzę na temat funkcjonowania systemu finansowego oraz 

podmiotów finansowych w gospodarce 

 

 

Zna strukturę i podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania 

systemu finansów publicznych  

  
 

  
Posiada wiedzę na temat norm prawnych regulujących finanse 

publiczne 
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Efekty kształcenia 
(wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

Zna i rozumie zasady kierujące organizacją i finansami jednostek 

sektora finansów publicznych 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student: 

Potrafi prawidłowo analizować zjawiska zachodzące w systemie 

finansów publicznych i oceniać je 

  
 

  Potrafi dokonać analizy gospodarki budżetowej jednostki sektora 

finansów publicznych 

 

  
 

  

Potrafi oceniać decyzje w zakresie polityki budżetowej na szczeblu 

rządowym i samorządowym oraz przewidywać ich skutki 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 
  

 
  

  
 

  Ma świadomość własnej wiedzy oraz potrzeby dalszego jej pogłębiania 
  

      

Forma i typy zajęć 
 Wykład i ćwiczenia audytoryjne 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość podstaw ekonomii 

Treści modułu kształcenia 

System finansowy w gospodarce rynkowej. Pieniądz. System 

bankowy i jego struktura. Rynek pieniężny i kapitałowy.  
Pojęcie i zakres finansów publicznych. Podstawy gospodarki 

budżetowej państwa. Środki publiczne i źródła środków 

publicznych. Formy organizacyjno – prawne sektora finansów 

publicznych. Deficyt budżetowy i dług publiczny. 

Podstawy prawne funkcjonowania finansów publicznych na 

szczeblu samorządowym. Gospodarka finansowa JST (budżet, 

pojęcie dochodów i wydatków, deficyt i dług publiczny; na 

przykładzie gmin).  

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

 Literatura podstawowa: 

1. M. Podstawka, Finanase 

2. E Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa 

finansowego, Lexis Nexis, warszawa 2011. 

3. Ustawa o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 poz. 885 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. W. Misiąg, E. Malinowska-Misiąg, Finanse publiczne w 

Polsce, Lexis Nexis 2007. 

2. J. Owsiak, Nowe zarządzanie finansami publicznymi w 

warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-o-finansach-publicznych/?on=15.12.2013
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3. A. Partyka, Prawo podatkowe i finanse publiczne, C.H.Beck, 

Warszawa 2011 

4. S. Owsiak, Finanse publiczne, teoria i praktyka, PWN, 

Warszawa 2002. 

5. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2012. 

6. B. Jajko, Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, 

Warszawa 2008. 

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 
Wykład problemowy, ćwiczenia audytoryjne:  

analiza przypadków, dyskusja 

Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

Egzamin/zaliczenie w formie ustnej  

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy następuje w 

trakcie odpowiedzi ustnej 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności 

następuje poprzez ocenę analiz dokonywanych przez studentów 

w trakcie dyskusji oraz studiów przypadków. 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji 

społecznych następuje poprzez ocenę postawy studenta i jego 

zaangażowania w realizację powierzonych zadań i w dyskusje 

tematyczne. 

  

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 

Sposób oceniania: 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu finansów 

publicznych – 3,0 

Znajomość bezbłędna podstawowych zagadnień z zakresu 

finansów publicznych – 4,0 

Znajomość bezbłędna terminologii z zakresu finansów 

publicznych oraz umiejętność prawidłowej analizy zjawisk 

zachodzących w systemie finansów publicznych oraz ich oceny 

– 5,0 

Bilans punktów ECTS 

 
Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 24 h (14h wykładów, 10 h ćwiczeń) 

 

 

 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS: 5 

 


