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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 
Struktura organizacyjna budŜetu jst i jego 

powiązanie z budŜetem państwa  

Nazwa w języku angielskim Structure of local budget 

Język wykładowy 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) Niestacjonarne 

Rok studiów pierwszy  

Semestr drugi 

Liczba punktów ECTS 3 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu  

Dr Katarzyna Wojewoda – Buraczyńska  

ZałoŜenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studenta z obowiązującymi zasadami w 
systemie finansów publicznych na podstawie przepisów 
ustawy o finansach publicznych, formami 
organizacyjnymi w systemie finansów publicznych w 
zakresie struktury organizacyjnej budŜetu jst w 
kontekście powiazania tych struktur z budŜetem państwa. 
ZaleŜności, powiazania oraz formy działania na styku 
budŜet jst, a budŜet państwa.    

 
WIEDZA 
Słuchacz 

Zna podstawowe definicje ze słownika ustaw o finansach publicznych.  

  

 
 
 
 

   
Zna podmioty przygotowujące, zatwierdzające i realizujące budŜet na 
dany rok  

 Efekty kształcenia 
(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

UMIEJĘTNOŚCI 
Słuchacz 
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Potrafi znaleźć w ustawie o finansach publicznych problematykę 
prawną zakresu ćwiczeń  

     
Umie przygotować praktycznie schemat struktury organizacyjnej 
poszczególnych budŜetów    

     

     

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
Słuchacz 

     
   

      

Rozumie istotę i znaczenie zasad stanowienia prawa w zakresie 
finansów publicznych oraz zna konsekwencje i wpływ niewykonania 
zadań społecznych przez poszczególne podmioty struktury 
organizacyjnej budŜetu jst i budŜetu państwa na Ŝycie społeczno-
gospodarcze gminy, powiatu i województwa.  

Forma i typy zajęć 
ćwiczenia 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe Nie dotyczy. 

1. Zagadnienia wstępne: 
a)  Pojęcie finansów publicznych; 
b) Słownik podstawowych pojęć w zakresie 

finansów publicznych; 
2. Struktura organizacyjna budŜetu jst; 
3. Struktura organizacyjna budŜetu państwa; 
4. Charakterystyka poszczególnych podmiotów struktury 

organizacyjnej budŜetów; 
5. Praktyczne aspekty wykonywania zadań publicznych 

przez poszczególne podmioty struktury organizacyjnej 
budŜetu; 

6. Zakres odpowiedzialności w dziedzinie tworzenia 
aktów prawnych w zakresie finansów publicznych 
poszczególnych podmiotów struktury organizacyjnej 
budŜetu. 
 

Treści modułu kształcenia 

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

 Literatura podstawowa:                                                                                                                          
1. Ustawa o finansach publicznych; 
2. Ustawa o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego; 
3. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych; 
 

Literatura uzupełniająca                                           
1.  C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i 
prawo finansowe,  
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2. A. Komar, Finanse publiczne.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone metodą tradycyjną 
połączone z włączeniem słuchaczy do aktywnej 
wymiany zdań w przypadkach praktycznego 
zastosowania przepisów prawa w zakresie 
finansów publicznych w Ŝyciu publicznym.  

Sposoby weryfikacji określonych 
efektów kształcenia osiąganych 
przez studenta 

Pytania ustne w momencie zaliczania ćwiczeń na które student 
odpowiada w momencie zaliczenia danego semestru 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 
kryteriami oceniania) 

Zaliczenie otrzymują osoby wykazujące co najmniej dostateczną 
znajomość omawianej problematyki  

Bilans punktów ECTS 

 

Studia niestacjonarne: 
Godziny kontaktowe: 14 h ćwiczenia 
Łączna liczba punktów ECTS -3 
 

 


