
SYLABUS 
 
 

Nazwa przedmiotu Dyscyplina finansów publicznych 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 
Katedra Politologii 

 Kod przedmiotu - 

 Studia podyplomowe 

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów 

Menedżer w samorządzie 
terytorialnym 

- niestacjonarne 

 

 Rodzaj przedmiotu - 

 Rok i semestr studiów - 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu 

mgr Maria Niemiec 

 Imię i nazwisko osoby prowadzącej 
( osób prowadzących) zajęcia z 
przedmiotu 

mgr Maria Niemiec 
 

Cele zajęć z przedmiotu 

Zapoznanie się z zasadami prowadzenia polityki finansowej w jednostkach samorządu 
terytorialnego.  

Wymagania wstępne Brak wstępnych wymagań  

 

 
 
 
 Efekty kształcenia 

 

Numer Efekty kształcenia 
po zaliczeniu przedmiotu 

student: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

dla programu 

wiedza 

W01 definiuje zasady prowadzenia 
polityki finansowej w 
jednostkach samorządu 
terytorialnego 

SP_W05 

umiejętności 

U01 rozpoznaje i poddaje krytyce 
dysfunkcje administracji 
publicznej 

SP_U02 

U02 analizuje i projektuje procesy 
inwestycyjne i procesy 
dotyczące zarządzania 
projektami w samorządzie 
terytorialnym 

SP_U08 

kompetencje społeczne 

K01 postępuje etycznie, zgodnie z 
kodeksem obowiązującym dla 

SP_K03 



danego zawodu 
 

 Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin  

Ćwiczenia – 10 godzin 

 Treści programowe 

A. Problematyka ćwiczeń 

Treści merytoryczne Liczba godzin 

1. Wstęp do finansów publicznych 
1) pojęcia ogólne 
2) definicje 
3) prawa i obowiązki organu stanowiącego 
4) prawa i obowiązki organu wykonawczego    

1 

2. Podstawy gospodarowania środkami publicznymi 
1) budżet  jst 
2) wieloletnia prognoza finansowa 

1 

3.  Zasady  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych 
               1)  pojęcia ogólne 
               2)  definicje 
               2)  zakres przedmiotowy  
               3)  zakres podmiotowy 
               4)  okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny 

2 

4.  Postępowanie w sprawie  naruszenia dyscypliny 
              1)  zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny 
              2)  czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające 

2 

5. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności 2 

6.  Przykłady czynności stanowiących naruszenie dyscypliny  i 
wymiaru kar. 

2 

Suma godzin 10 

 
 

 Metody dydaktyczne Praca w grupach, ćwiczenia, analiza studiów przypadku, 
dyskusja. 

 Sposób(y) i forma(y) 
zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 
Sposób zaliczenia: test pisemny 

 Metody i kryteria oceny  

Numer 
efektu 
kształcenia 

Sposób weryfikacji i oceniania 
efektu kształcenia 

wiedza 

W01 Ocena wiedzy na podstawie testu 
końcowego 

umiejętności 

U01 Ocena na podstawie testu 
końcowego 

U02 Ocena udziału w dyskusji 



 

kompetencje społeczne 

K01 Ocena na podstawie udziału w 
dyskusji w trakcie zajęć 

 
 

 Całkowity nakład pracy 
studenta potrzebny do 
osiągnięcia założonych 
efektów w godzinach oraz 
punktach ECTS 

 

Aktywność Liczba godzin/ 
nakład pracy 
studenta 

Ćwiczenia 10 

Przygotowanie do ćwiczeń 20 

Przygotowanie do testu 15 

Samodzielne studiowanie 
literatury fachowej 

5 

Suma godzin 50 

Liczba punktów ECTS 2 

Liczba punktów ECTS w ramach 
zajęć wymagających 
bezpośredniego udziału 
nauczycieli i studentów 

- 

Liczbę punktów ECTS w ramach 
zajęć o charakterze praktycznym 

1 

 

 Język wykładowy polski 

Praktyki zawodowe w 
ramach przedmiotu 

brak 

 Literatura Literatura podstawowa: 
L. Lipiec –Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012. 

 
Ustawa o finansach publicznych                
 
Literatura uzupełniająca: 
K. Borowska,  A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Dyscyplina 
finansów publicznych – komentarz, Warszawa  2012. 
 

             
 
 

Podpis koordynatora 
przedmiotu 

 

Podpis kierownika jednostki  

 
 
 


