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KARTA  MODU£U / KARTA PRZEDMIOTU 

 
Kod moduùu  

Nazwa moduùu Finanse publiczne 

Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Public finance  

Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 

 

 

A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów 
Studia niestacjonarne 

Specjalno�ã Finanse Przedsiêbiorstw 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra Ekonomii i Zarz¹dzania 

Koordynator moduùu Dr hab. Jan. L. Bednarczyk 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Przedmiot kierunkowy 

Status moduùu  Przedmiot obowi¹zkowy 

Jêzyk prowadzenia zajêã polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

� semestr trzeci 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

 

Semestr zimowy 

Wymagania wstêpne 
 

Mikroekonomia, Finanse i bankowo�ã, System podatkowy 

i celny  

Egzamin  Nie (zaliczenie)  

Liczba punktów ECTS 3 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad Ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 12 6    

 

id8999921 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



2 
 

C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami funkcjonowania systemu 

finansów publicznych w gospodarce rynkowej, z jej regulacjami prawnymi, êródùami 

gromadzenia i wydatkowania �rodków publicznych, struktur¹ finansów publicznych 

(podmioty, podsektory) szczebla rz¹dowego i samorz¹dowego oraz wpùywem na sferê 

gospodarcz¹ i spoùeczn¹.  

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Ma elementarn¹ wiedzê o rynkowym i publicznym 
systemie finansowym, jego strukturze, peùnionych 

funkcjach oraz znaczeniu dla gospodarki. Ma wiedzê nt. 

mechanizmów systemu finansów publicznych oraz 
regulacji prawnych. 

Wykùad, 

ãwiczenia 
W_03 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W06 

W_02 

Ma podstawow¹ wiedzê o instytucjach finansowych 
i instytucjach kontroli finansowej oraz relacjach 
zachodz¹cych pomiêdzy nimi. Rozumie znaczenie i rolê 
sektora finansów publicznych w gospodarce, jego wpùyw 

na realne procesy gospodarcze. 

Wykùad, 

ãwiczenia 
W_05 

S1A_W02 

S1A_W06 

W_03 

Ma wiedzê nt podmiotów sektora finansów publicznych, 

procedurach uchwalania, wykonywania i realizowania 
bud¿etu pañstwa. Rozumie mechanizmy systemu 
podatkowego, procedurê uchwalania bud¿etu pañstwa, 
formy organizacyjne gospodarki bud¿etowej oraz zasady 

gospodarowania �rodkami bud¿etu publicznymi. 

Wykùad 
ãwiczenia 

W_07 
S1A_W01 

S1A_W03 

U_01 

Potrafi wykorzystaã podstawow¹ wiedzê teoretyczn¹ z 
zakresu finansów, finansów publicznych oraz bankowo�ci 

do analizowania procesów i zjawisk zachodz¹cych w 

gospodarce. 

Ãwiczenia U_03 S1A_U02 

U_02 

Wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê do rozstrzygania 

dylematów pojawiaj¹cych siê w systemie finansowym 

oraz dziaùalno�ci instytucji finansowych. Analizuje 
problemy gospodarcze oraz proponuje odpowiednie 
rozstrzygniêcia w tym zakresie. 

Ãwiczenia U_05 
S1A_U06 

S1A_U07 

U_03 

Potrafi analizowaã i prognozowaã procesy i zjawiska 

zachodz¹ce w systemie finansowym z u¿yciem typowych 

dla nauk ekonomicznych metod ilo�ciowych. 

Wykùad 
ãwiczenia 

U_04 

S1A_U05 

S1A_U02 

S1A_U06 

S1A_U07 

K_01 

Rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe ¿ycie w celu 

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych z zakresu 
finansów, w tym finansów publicznych oraz bankowo�ci 

w zwi¹zku ze zmieniaj¹cymi siê uwarunkowaniami 

rynkowymi w skali krajowej i miêdzynarodowej. 

Wykùad, 

ãwiczenia 
K_01 S1A_K01 

K_02 

Potrafi wspóùdziaùaã i pracowaã w grupie oraz skutecznie 

komunikowaã siê oraz postêpowaã etycznie w ramach 

wyznaczonych ról organizacyjnych i spoùecznych. 
Ãwiczenia K_03 

S1A_K02 

S1A_K05 

S1A_K06 
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Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Podstawy finansów publicznych:  

 gùówne pojêcia, przepisy prawne,  

 kategorie potrzeb, dobro publiczne i spoùeczne,  

 finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania ró¿nych dyscyplin. 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

2 

Przegl¹d wa¿niejszych teorii finansów publicznych: 

 Znaczenie teorii finansów publicznych.  

 Okres przedkapitalistyczny. Finanse publiczne w okresie powstania 

kapitalizmu. Liberalna my�l finansowa, ortodoksyjna teoria finansów 

publicznych. Pierwsze próby interwencjonizmu fiskalnego. 

 Zùota reguùa finansów publicznych. 

 Rewolucja keynesowska, neokeynesowskie teorie finansów 

publicznych. Zalecenia A.H. Hansena, koncepcja finansów 

funkcjonalnych A. Lernera. Teorie finansów publicznych wedùug J.M. 

Buchanana. Kryzys pañstwa podatkowego A.A. Schumpetera.  

 Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny. 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

3 

Funkcje finansów publicznych i system finansów publicznych:  

 Funkcja alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna, rekonwersji 

(zamiany).  

 Problem sprzeczno�ci pomiêdzy funkcjami finansów publicznych. 

 Sektor publiczny a finanse publiczne.  

 Struktura systemu finansów publicznych.  

 Bud¿et pañstwa (pojêcie bud¿etu pañstwa, rozwój bud¿etu pañstwa, 

cechy, funkcje, problem zasad bud¿etowych). 

W_01 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

4 

Budowanie systemu finansów publicznych w Polsce:  

 Podstawy budowania systemu finansów publicznych. 

 Konsekwencje zmiany tre�ci kategorii finansowych.  

 Budowanie systemu finansów publicznych w Polsce: warunki i etapy:  

etap I (1989-1991), etap II (1992-1993), etap III (1994-1996), etap IV 

(1997-1999), etap V (2000-2004).  

 Sektor publiczny a sektor finansów publicznych.  

 Sektor finansów publicznych � ujêcie jako�ciowe i ujêcie ilo�ciowe.  

 Metody oceny instytucji rz¹dowych ESA `95, GFS 2001 wedùug MFW. 

W_01 
W_03 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
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5 

System bud¿etowy w Polsce:  

 Istota systemu bud¿etowego, bud¿et pañstwa, zakres ustawy 

bud¿etowej. 

 Procedura bud¿etowa i kalendarium bud¿etowe. 

 Klasyfikacja bud¿etowa, koncepcja �rodków publicznych. 

 System dochodów i wydatków bud¿etu pañstwa, wynik bud¿etu 

pañstwa.  

 Formy organizacyjne gospodarki bud¿etowej. 

 Podstawowe zasady gospodarowania �rodkami bud¿etu pañstwa.  

 Bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego (JST) (gmin, powiatów, 

województw samorz¹dowych). 

 dochody jednostek samorz¹du terytorialnego. 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

6 

System podatkowy: 

 Charakterystyka podatków centralnych. 

 Podatki i opùaty lokalne. 

 Wpùyw podatków na realne procesy gospodarcze, wymiar spoùeczno-

gospodarczy. 

W_02 
W_03 
U_01 
U_02 
K_01 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 

Podstawy finansów publicznych, przegl¹d wa¿niejszych teorii finansów 

publicznych, funkcje i system finansów publicznych 

 Gùówne pojêcia, przepisy prawne, kategorie potrzeb. 

 Znaczenie teorii finansów publicznych.  

 Funkcja alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna, rekonwersji 

(zamiany). Problem sprzeczno�ci pomiêdzy funkcjami finansów 

publicznych.  

 Sektor publiczny a finanse publiczne. Struktura systemu finansów 

publicznych. Bud¿et pañstwa (pojêcie bud¿etu pañstwa, rozwój 

bud¿etu pañstwa, cechy, funkcje, problem zasad bud¿etowych). 

W_01 
W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

2 

Budowanie i zasady funkcjonowania systemu finansów publicznych 

szczebla rz¹dowego i samorz¹dowego w Polsce:  

 Podstawy budowania systemu finansów publicznych. 

 Konsekwencje zmiany tre�ci kategorii finansowych.  

 Budowanie systemu finansów publicznych w Polsce: warunki i etapy:  

W_01 
W_02 
U_01 
U_03 
K_01 
K_02 
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etap I (1989-1991), etap II (1992-1993), etap III (1994-1996), etap 

IV (1997-1999), etap V (2000-2004).  

 Sektor publiczny a sektor finansów publicznych.  

 Sektor finansów publicznych � ujêcie jako�ciowe i ujêcie ilo�ciowe.  

  Metody oceny instytucji rz¹dowych ESA `95, GFS 2001 wedùug 

MFW.  

  Zasady funkcjonowania systemu bud¿etowego w Polsce: szczebla 

rz¹dowego i samorz¹dowego. 

3 

System podatkowy: 

 Charakterystyka podatków centralnych. 

 Podatki i opùaty lokalne. 

 Wpùyw podatków na realne procesy gospodarcze, wymiar spoùeczno-

gospodarczy. 

W_02 
U_01 
U_02 
U_03 
K_01 
K_02 

 Kolokwium zaliczeniowe  

 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

W_01 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny  

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹, powinien znaã strukturê systemu finansów publicznych, 
jego funkcje oraz mechanizmy. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo znaã i 
rozumieã znaczenie systemu finansów publicznych w gospodarce oraz mieã wiedzê nt 
gùównych regulacji prawnych okre�laj¹cych funkcjonowanie tego systemu. 

W_02 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien mieã podstawow¹ wiedzê nt. instytucji 
finansowych i podmiotów gospodarczych funkcjonuj¹cych w ramach finansów publicznych. 

Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo znaã i rozumieã wpùyw 

mechanizmów finansów publicznych na realne procesy gospodarcze.   

W_03 

Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien mieã widzê nt podmiotów sektora finansów 

publicznych, procedur uchwalania, wykonywania i realizowania bud¿etu pañstwa, zasady 
gospodarowania �rodkami publicznymi. Aby uzyskaã ocen bardzo dobr¹, student powinien 
ponadto potrafiã oceniã wpùyw nierównowagi bud¿etowej na sytuacjê gospodarcza i spoùeczn¹ 

w kraju. 

U_01 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã podstawow¹ wiedzê 

teoretyczn¹ zdobyt¹ na wykùadach i ãwiczeniach do analizowania procesów i zjawisk 

zachodz¹cych w sferze finansów publicznych. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student 
powinien dodatkowo umieã dokonaã wùasnej interpretacji i oceny analizowanych zjawisk. 

U_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã wykorzystaã zdobyt¹ na wykùadach i 

ãwiczeniach wiedzê do rozstrzygania dylematów pojawiaj¹cych siê w systemie finansów 

publicznych. Aby uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, student powinien dodatkowo umieã dokonaã 
wùasnej oceny analizowanych zjawisk i zaproponowaã tym zakresie odpowiednie 
rozstrzygniêcia. 
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U_03 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe, kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin pisemny 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien umieã przeprowadziã analizê statystyczn¹ 

danych dotycz¹cych procesów i zjawisk zachodz¹cych w systemie finansowym. Aby uzyskaã 
ocenê bardzo dobr¹, powinien dodatkowo obszernie interpretowaã otrzymane wyniki. 

K_01 

Obserwacja postawy studenta podczas zajêã dydaktycznych, dyskusja podczas 

ãwiczeñ 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien rozumieã potrzebê staùego uzupeùniania wiedzy z 

zakresu finansów, w tym z finansów publicznych i bankowo�ci i na bie¿¹co j¹ uzupeùniaã. Aby 
uzyskaã ocenê bardzo dobr¹, powinien uzupeùniaã tê wiedzê w zakresie szerszym od 

czùonków grupy.  

K_02 

Projekty grupowe, w ramach których studenci opracowuj¹ i prezentuj¹ wybrane 

zagadnienia problemowe 

Student, aby uzyskaã ocenê dobr¹ powinien dobrze wspóùpracowaã i pracowaã w grupie. 

Aktywnie uczestniczyã w przygotowywaniu projektów grupowych. Aby uzyskaã ocenê bardzo 

dobr¹, powinien dodatkowo przejmowaã inicjatywê podczas prac w grupie, oraz byã w stanie 

sprawnie przygotowaã i poprowadziã prace nad projektem. 
 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 
Bilans punktów ECTS 

 
Rodzaj aktywno�ci 

obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 12h 
2 Udziaù w ãwiczeniach 6h 
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8h 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe 8h 
7 Udziaù w egzaminie 4h 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale 

nauczyciela akademickiego 

38h 

(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela 

akademickiego 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,4 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 10h 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 10h 
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 4h 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
16 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 10h 
18 Przygotowanie do egzaminu 4h 
19   

20 
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 

38h 

(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach 

samodzielnej pracy 

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,6 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  76h 

23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
3 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 

Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 
6+10+8+8+10=42 
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25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

1,6 
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