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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kod modułu Z-EKON1-0361 

Nazwa modułu Finanse publiczne  

Nazwa modułu w języku angielskim Public Finance 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 
 

 

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

 

Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia niestacjonarne 

Specjalność Wszystkie 

Jednostka prowadząca moduł Katedra Ekonomii i Finansów 

Koordynator modułu dr Marzena Sobol  

Zatwierdził  

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku przed-
miotów 

Kierunkowy 

Status modułu  Obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
– semestr 

Semestr III 

Usytuowanie realizacji przedmiotu 
w roku akademickim 

Semestr zimowy 

Wymagania wstępne - 
Egzamin (TAK/NIE) Nie 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład Ćwiczenia 
Laborato-

rium 
projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

14 8    
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C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z funkcjonowa-
niem systemu finansów publicznych w gospodarce rynkowej, w tym zwłaszcza regulacjami 
prawnymi, źródłami gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, strukturą finansów 
publicznych szczebla rządowego i samorządowego oraz wpływem finansów sektora publicz-
nego na sferę realną gospodarki.  

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowa-
dzenia 
zajęć 

Odniesienie 
do efektów 
kierunko-

wych 

Odniesienie 
do efektów 
obszaro-

wych 

W_01 

Ma elementarną wiedzę o rynkowym i publicznym 
systemie finansowym, jego strukturze, pełnionych 
funkcjach oraz znaczeniu dla funkcjonowania go-
spodarki. Ma wiedzę nt. mechanizmów systemu 
finansów publicznych oraz regulacji prawnych.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_W03 
S1A_W02  
S1A_W03  
S1A_W06  

W_02 

Ma podstawową wiedzę o instytucjach finanso-
wych i instytucjach kontroli finansowej oraz rela-
cjach zachodzących pomiędzy nimi. Rozumie zna-
czenie i rolę sektora finansów publicznych w go-
spodarce, jego wpływ na realne procesy gospo-
darcze.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_W05 
S1A_W02  
S1A_W06  

W_03 

Ma wiedzę nt. podmiotów sektora finansów pu-
blicznych, procedurach uchwalania, wykonywania i 
realizowania budżetu państwa. Rozumie mechani-
zmy systemu podatkowego, procedurę uchwalania 
budżetu państwa. Zna formy organizacyjne gospo-
darki budżetowej oraz zasady gospodarowania 
środkami budżetu publicznymi.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_W07 
S1A_W01  
S1A_W03  

U_01 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teore-
tyczną z zakresu finansów publicznych do anali-
zowania procesów i zjawisk zachodzących w go-
spodarce.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_U03 
S1A_U02  
 

U_02 
 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w systemie finanso-
wym oraz działalności instytucji finansowych. Ana-
lizuje problemy gospodarcze oraz proponuje od-
powiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_U05 
S1A_U06  
S1A_U07  

U_03 

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawi-
ska zachodzące w publicznym systemie finanso-
wym z użyciem typowych dla nauk ekonomicznych 
metod ilościowych.  

Wykład 
Ćwiczenia 

K_U04 

S1A_U05  
S1A_U02  
S1A_U06  
S1A_U07  
S1A_U08  
S1A_U03  

K_01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w 
celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych 
z zakresu finansów, w tym finansów publicznych w 
związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami 
rynkowymi w skali krajowej i międzynarodowej.  

Ćwiczenia K_K01 
S1A_K01  
 

K_02 

Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz sku-
tecznie komunikować się oraz postępować etycz-
nie w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i 
społecznych.  

Ćwiczenia K_K03 
S1A_K02  
S1A_K05  
S1A_K06  
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Treści kształcenia 
 

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 

Przedmiot nauki o finansach publicznych  

 Pojęcie nauki o finansach publicznych. 

 Kategoria potrzeb zbiorowych.  

 Dobra publiczne 

 Dobra społeczne. 

  

 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

2. 

Teoria finansów publicznych  

 Znaczenie teorii finansów publicznych. 

 Okres przedkapitalistyczny. 

 Finanse publiczne w okresie powstania kapitalizmu. 

 Liberalna myśl finansowa. 

 Ortodoksyjna teoria finansów publicznych.  

 Złota reguła finansów publicznych. 

 Rewolucja keynesowska. 

 Neokeynesowskie teorie finansów publicznych. 

 Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny.  

  

 

W_01 
W_02 
U_01 
K_01 

3. 

Funkcje finansów publicznych:  

 Funkcja alokacyjna. 

 Funkcja redystrybucyjna. 

 Funkcja stabilizacyjna (aktywna i pasywna polityka fiskalna) 

 Problem sprzeczności pomiędzy funkcjami finansów pu-
blicznych.  

  

 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

 
 

4. 

System finansów publicznych w Polsce  

 Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu fi-
nansów publicznych w Polsce. 

 Podmioty systemu finansów publicznych. 

 Przedmiot systemu finansów publicznych. 

W_01  
W_02  
U_01  
U_02  
K_01  

5. 

System budżetowy w Polsce 

 Warunki budowania budżetu. 

 Zakres ustawy budżetowej. 

 Procedura budżetowa i kalendarium budżetowe. 

 Klasyfikacja budżetowa.  

 Formy organizacyjne gospodarki budżetowej. 

 System dochodów i wydatków budżetowych. 

 Wynik budżetu państwa. 

 Deficyt finansów publicznych i dług publiczny.  

 Podstawowe zasady gospodarowania środkami budżetu pań-
stwa. 

W_02  
W_03  
U_01  
U_02  
K_01  

6.  

System budżetowy w Polsce- c.d.  

 Budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 Dochody jednostek samorządu terytorialnego. 

 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego  
 

 

W_02  
W_03  
U_01  
U_02  
K_01 

7. 
Kolokwium zaliczeniowe  
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2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 

Nr 
zajęć 
ćwicz. 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 

1. 

Istota systemu finansów publicznych 

 Pojęcie systemu finansów publicznych. 

 Przedmiot i podmiot systemu finansów publicznych. 

 Funkcje systemu finansów publicznych. 

 Struktura systemu finansów publicznych w Polsce.  

  

 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 

2. 

System budżetowy w Polsce  

 Istota systemu budżetowego. Zakres ustawy budżetowej. 

 Procedura budżetowa i kalendarium budżetowe. 

 Klasyfikacja budżetowa. 

 System dochodów i wydatków budżetu państwa. 

 Wynik budżetu państwa. 

 Podstawowe zasady gospodarowania środkami budżetu państwa.  

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

3. 

System budżetowy w Polsce- c.d. 

 Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) 

 Dochody JST 

 Wydatki JST 

 Wynik budżetu JST 

W_02 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

4. Kolokwium zaliczeniowe  

 
 

3. Charakterystyka zadań projektowych 
 
 

4. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych 
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Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projekto-

wych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 
Zaliczenie pisemne z treści wykładów, zaliczenie pisemne z ćwiczeń oraz dyskusja na zaję-
ciach 

W_2 
Zaliczenie pisemne z treści wykładów, zaliczenie pisemne z ćwiczeń oraz dyskusja na zaję-
ciach 

W_3 
Zaliczenie pisemne z treści wykładów, zaliczenie pisemne z ćwiczeń oraz dyskusja na zaję-
ciach 

U_01 
Zaliczenie pisemne z treści wykładów, zaliczenie pisemne z ćwiczeń oraz dyskusja na zaję-
ciach 

U_2 
Zaliczenie pisemne z treści wykładów, zaliczenie pisemne z ćwiczeń oraz dyskusja na zaję-
ciach 

U_03 
Zaliczenie pisemne z treści wykładów, zaliczenie pisemne z ćwiczeń oraz dyskusja na zaję-
ciach 

K_01 
 

Dyskusja w ramach ćwiczeń 

K_02 Zadania realizowane w grupach na ćwiczeniach, dyskusja w ramach ćwiczeń 
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D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie 
studenta 

Jednostka 

1. Udział w wykładach 14 h 

2. Udział w ćwiczeniach 8 h 

3. Udział w laboratoriach  h 

4. Udział w zajęciach projektowych  h 

5. Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 h 

6. Konsultacje projektowe  h 

7. Udział w egzaminie  h 

8.    

9. 
Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

24 h 

10. 

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akade-
mickiego 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

0,96 ECTS 

11. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 20 h 

12. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 h 

13. Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 16 h 

14. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  h 

15. Wykonanie sprawozdań  h 

16. Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  h 

17. Wykonanie projektu lub dokumentacji  h 

18. Przygotowanie do egzaminu  h 

19.    

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 51 h 

21. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
samodzielnej pracy 
(1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta) 

2,04 ECTS 

22. Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

23. 
Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

3 ECTS 

24. 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycz-
nym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 

10 h 

25. 
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

0,4 ECTS 

 

 

E. LITERATURA 

 

Wykaz 
literatury 

1. Kosztowniak A., Sobol M., (red.), Współczesna polityka gospodarcza, Ce-
DeWu, Warszawa, 2016. 

2. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2005. 
3. Pietrzak B., Polański Zb., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, 

PWN, Warszawa, 2004. 
4. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa, 2010. 
5. Ustawa z dnia 13 maja 2010 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial-

nego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526). 
6. Ustawa z dnia 29 grudnia1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1998 nr 

162 poz. 1126) – zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1457). 
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7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 
249, poz. 2104) – z późniejszymi zmianami. 

Witryna WWW 
modułu/przedmiotu 

  

 


