
 

 

Kod przedmiotu B1.12 
Nazwa 

przedmiotu 
Prawo budżetowe 

Kierunek Administracja - studia pierwszego stopnia 

Rodzaj przedmiotu lub modułu B. Moduł do wyboru, B1. Administracja publiczna 

Profil kształcenia (studiów) praktyczny 

Specjalność 1. Administracja publiczna 

Semestr 6 

Język prowadzenia zajęć Język polski 

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 9 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
15 15 

3. Konsultacje z nauczycielem 10 10 

Razem 1+2+3 40 34 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) - - 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
35 41 

Razem 4+5 35 41 

SUMA 1+2+3+4+5 75 75 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 3 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu  

 
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 

SYMBOL EKK 

(odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się) 

ma wiedzę – zna i rozumie: 

  

K_W01 
potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia 

właściwe dla finansów publicznych i prawa 

finansowego 

K_W03 

 

K_W02 wymienia funkcje oraz kompetencje K_W02 



Narodowego Banku Polskiego  

 

ma następujące umiejętności – potrafi, umie: 

K_U03 
prezentuje problematykę konstrukcji budżetu 

państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego  

 

K_U01 

K_U04 
analizuje i poddaje krytyce treść przepisów 

finansowych  

 

K_U02 

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do: 

K_K05 
sam podnosi poziom własnej wiedzy i 

powiększa zakres zdobytych umiejętności  

 

K_K07 

Cele kształcenia 

Student pozna instytucje prawne tworzące polski system finansów publicznych związane z 

finansami publicznymi, prawem budżetowym, prawem podatkowym, polityką pieniężną i 

elementami prawa bankowego. 

Treści kształcenia 

WYKŁADY/ĆWICZENIA: 

1. Pojęcie finansów publicznych, środków publicznych, sektora finansów publicznych, 

budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego  

2. Inni adresaci przepisów ustawy o finansach publicznych  

3. Funkcjonowanie budżetów: centralnego i samorządowych w świetle zasad budżetowych 

oraz wyjątków w stosunku do tych zasad 

4. Budżet środków europejskich  

5. Rola środków zagranicznych pochodzących z budżetu UE i tych pochodzących z innych 

źródeł zagranicznych  

6. Zasady rocznego wykonywania budżetu państwa i samorządowego, z uwzględnieniem 

zmian w toku realizacji budżetu: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, 

zablokowania planowanych wydatków budżetowych, uruchamiania rezerw budżetowych  

7. Zasady rozliczania półrocznego i rocznego wykonania budżetu  

8. Ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

9. Definicja oraz historyczny rys podatku  

10. Funkcje podatku  

11. Cechy podatku  

12. Systematyka podatków  

13. Podatek a inne daniny publicznoprawne  

14. Elementy konstrukcji normy podatkowo-prawnej i podatku  

15. Ogólne prawo podatkowe  

16.  Podatki państwowe bezpośrednie - podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek 



dochodowy od osób prawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa 

opodatkowania, rodzaje stawek, zasady obliczania i płacenia podatków, zwolnienia 

podatkowe)  

17. Podatki państwowe pośrednie - podatek od towarów i usług (podmiot i przedmiot 

opodatkowania, podstawa  opodatkowania, rodzaje stawek, zasady obliczania i płacenia 

podatków, zwolnienia podatkowe)  

18. Podatki samorządowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, 

podatek od środków transportu, podatek leśny, podatek rolny, podatek od czynności 

cywilnoprawnych (elementy konstrukcji wymienionych podatków)  

19. Zarys prawa bankowego – rola i funkcje NBP, rodzaje banków, zasady tworzenia banków 

Zalecana literatura  

Literatura podstawowa: 

 

H. Dzwonkowski i J.Gliniecka, Prawo finansowe, Warszawa 2013, 

C. Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014, 

E. Ruśkowski, J. Salachna, Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2013, 

H. Dzwonkowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, C. H. Beck 2014, 

Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, LexisNexis 

2013, 

B. Kucia – Guściora, P. Smoleń, M. Burzec, M. Duda, M. Jędrzejczyk, M. Munnich, Publiczne 

prawo bankowe, Prawo celne, Prawo dewizowe, Wolters Kluwer 2012. 

 

 

Literatura uzupełniająca:  

 

E. Ruśkowski, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010, 

R. Mastalski, Prawo podatkowe, C. H. Beck 2012, 

K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, W. Nykiel ( red.), W. Chróścielewski, Polskie prawo 

podatkowe, Difin 2013, 

Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer 2013. 

 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Tak (X) / nie 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy X 

Wykład informacyjny  

Dyskusja  

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  



Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy 

SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli 

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach X 

Inne (jakie?) – ………………..  

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się Tak (X) / nie 

Egzamin pisemny  

Egzamin ustny  

Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć  

Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć X 

Kolokwium pisemne śródsemestralne X 

Kolokwium ustne śródsemestralne  

Test  

Praca pisemna  

Raport  

Prezentacja multimedialna  

Inne (jakie?) - …………………………....  

Uwagi prowadzącego 

 

Skala ocen i sposób ustalania ocen 

Skala ocen: 

niedostateczny (2) 

dostateczny (3) 

dostateczny plus (3,5) 

dobry (4) 

dobry plus (4,5) 

bardzo dobry (5) 

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali: 

Poniżej 55.00 % - ocena 2 

55.00 % i więcej - ocena 3 

60.00 % i więcej - ocena 3,5 

70.00 % i więcej - ocena 4 

80.00 % i więcej - ocena 4,5 

90.00 % i więcej - ocena 5 

 

 


