
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu  E/P/FIRP/PFB 

Nazwa przedmiotu 
Język polski Prawo finansowe i bankowe 

Język angielski  Financial and banking law 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów studia licencjackie 

Profil studiów praktyczny  

Specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw  

Jednostka prowadząca 

przedmiot 
Wydział Nauk Społecznych 

Osoba odpowiedzialna 

za przedmiot- 

koordynator 

przedmiotu 

         Imię i nazwisko                 Kontakt 

Dr Małgorzata Panek  m.panek@mazowiecka.edu.pl 

Termin i miejsce 

odbywania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

Wykład w formie on-line 

Zajęcia 

realizowane z 

wykorzystaniem 

narzędzi MS 

Teams, Google 

Meet, Platforma 

Moodle lub w 

budynku WNS w 

zależności od 

sytuacji sanitarno –

epidemiologicznej  

semestr zimowy 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Status przedmiotu/przynależność do 

modułu 
obowiązkowy  

Język wykładowy polski 

Semestry, na których realizowany jest 

przedmiot 
semestr VI 

Wymagania wstępne Prawo 

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Formy 

zajęć 

Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium  

rok Semestr r s r s r s r s 
 



Liczba 

godzin 30 30 x x x x x x x x 
 

Sposób realizacji zajęć 
Wykład dla całego kierunku 30 godzin w semestrze 
 

Sposób zaliczenia 

zajęć 
 Test zaliczeniowy na ocenę 

Metody dydaktyczne 
Metody podające (wykład informacyjny, problemowy) 

Analiza tekstów prawnych 

Przedmioty 

powiązane/moduł  
brak 

Wykaz 

literatury 

Pod-

stawowa 

1. Wojtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa 

finansowego, Warszawa 2020 r. 

2. Obowiązujące akty prawne. 

Uzupełnia

jąca 

1.Rosiński R. Polski system podatkowy, Diffin, Warszawa 2010. 

2.Owsiak S., Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach 

kryzysu Warszawa 2011. 

CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Cele przedmiotu  

Nauczyć: 

- podstaw prawa regulujących zagadnienie obowiązkowych  danin na rzecz państwa; 

- podstawowych terminów prawnych używanych w odniesieniu do zagadnień finansowych;  

- sposobu wyszukiwania norm i przepisów prawnych regulujących publiczną gospodarkę finansową.   

2.Zapoznać z: 

- prawnymi mechanizmami i instytucjami sektora finansów publicznych; 

 systematyką prawa finansowego; 

 regulacjami polskiego i wspólnotowego prawa finansowego; 

 pozycją podatnika względem organów podatkowych;  

uprawnieniami i obowiązkami podatników wynikającymi z przepisów prawnych 

Treści programowe 

Efekty 

kształcenia 

(kody) 

Forma zajęć 

 Temat Liczba godzin 
 

 

W01 

U01 

K01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykłady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo finansowe jako gałąź prawa, geneza, 

rys historyczny, źródła 

Pojęcie finansów publicznych, funkcje, 

pojęcie  systemu finansowego, gospodarki 

finansowej. 

Jednostki sektora finansów publicznych. 

Prawo budżetowe. Gospodarka finansowa 

jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór 

nad gospodarką finansową JST. 

Podatek jako instytucja prawa finansowego. 

Postępowanie podatkowe. 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki od dochodu. 

Zobowiązania podatkowe będące źródłem 

dochodów samorządu. 

Banki i prawo bankowe. Prawo dewizowe. 

 

 

 

 

 

Efekty kształcenia  

 

kod 

Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do 

efektów kształcenia  

w zakresie WIEDZY absolwent zna i rozumie 
dla kierunku 

W01 

ma podstawową wiedzę o instrumentach finansowych oraz 

kryteriach ich wyboru w zależności od potrzeb podmiotów 

indywidualnych i instytucjonalnych działających na rynku 

krajowym i międzynarodowym 

K1P_ W15 
 
 

UMIĘTNOŚCI absolwent potrafi 

U01 
potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną oraz 
pozyskiwać i przetwarzać dane do analizy prostych problemów z 
zakresu finansów i rachunkowości.  

K1P_ U16 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent jest gotów 

K01 
Student potrafi zdefiniować priorytety służące realizacji 

określonego zadania finansowo-rachunkowego. K1P_K10 
 

 
 

 Metody oceny 

 

 

Egzamin testowy  

 Egzamin ustny 
Egzamin 

pisemny 
Projekt Kolokwium 

Sprawozda-

nie 

Referat/ 

prezentacja 
Inne 

Efekty 

kształce

nia 

(kody) 

 

 

 

 

 

W01 
U01 
K01 

 

 

     

Punkty  ECTS 

Forma aktywności 
Obciążenie studenta  

Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady 30 1,2 

ćwiczenia   

Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów 5 0,2 



Konsultacje przedmiotowe w ramach 

konwersatorium/ćwiczeń   

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 35 1,4 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu   

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 10 0,4 
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów 5 0,2 
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń   

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji    
Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z 

samodzielnej pracy studenta 15 0,6 

Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla 

przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy 

studenta  50 2 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 70% 70% 

 


