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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów lub Finanse lub Finanse publiczne

Założenia wstępne17):
Student przez rozpoczęciem zajęć powinien wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw finansów, a w szczególności podstawowe definicje z zakresu
finansów.

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Finanse samorządu terytorialnego, a decentralizacja finansów publicznych. Ewolucja finansów samorządu terytorialnego w Polsce. Obowiązujące źródła
prawa finansów samorządu terytorialnego w Polsce i wpływ akcesji do UE na ich strukturę. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetów
JST. Nadzór i kontrola gospodarski finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Dyscyplina finansów publicznych. Charakterystyka dochodów
samorządu terytorialnego w Polsce. System wydatków samorządu terytorialnego w Polsce. Zadłużenie a finansowanie jednostek samorządowu
terytarialnego.

Dochody podatkowe JST – omówienie elementów konstrukcji i technik wyznaczania wybranych podatków lokalnych. Opłaty pobierane przez samorządy –
rodzaje i czynniki wpływające na ich wysokość. Dotacje i subwencje jako źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego- kryteria ich
konstrukcji.
Dochody zwrotne – emisja obligacji komunalnych. Wyznaczanie i interpretacja wskaźników oceny sytuacji finansowej JST. Analiza budżetów jednostek
samorządów terytorialnych. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach Europejskich.

konsultacje inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 9

a2) ćwiczenia audytoryjne 9

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

1 polski

KO  stacjonarne / niestacjonarne

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Local finance

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- usystematyzowanie wiedzy teoretycznej studetnów z zakresu funkcjonowania gospodarski lokalnej 

- zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami gospodarski finansowej samorządów lokalnych

-

-
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UWAGI24):

4. Salachna M. (red.), BUDŻET I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - OD PROJEKTU DO SPRAWOZDANIA, Wydawnictwo: Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2010

b) uzupełniająca

6.  Ruśkowski E., Dolnicki B., WŁADZA I FINANSE LOKALNE W POLSCE I KRAJACH OŚCIENNYCH, Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta , 2007

7.

8.

5. Hajdys D. , FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA PODRĘCZNIK AKADEMICKI Wyd. Absolwent,  2007

3. Patrzałek L., FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny We Wrocławiu 2010

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Podstawka M., FINANSE, Wyd. PWN Warszawa 2010

2.  Swianiewicz P. Finanse samorządowe koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, Warszawa 2011

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Miejsce realizacji zajęć22): 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Element oceny Element oceny

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - Potrafi scharakteryzować i objaśnić zasady funkcjonowania 
samorządu terytorialnego i jego gospodarki finansowej 

05 - Umie wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki oceny sytuacji finansowej 
jednostek samorządów terytorialnych.

02 - Potrafi zidentyfikować znaczenie fiskalnych instrumentów 
kształtowania polityki społecznej i gospodarczej w rozwoju lokalnym,

06 - Nabył zdolność samodzielnego zdobywania i uaktualniania wiedzy z 
zakresu funkcjonowania jednostki w społeczności lokalnej (prawa i obowiązki)

03 - Umie ocenić wpływ zmian dochodów i wydatków publicznych na 
rozwój gospodarczy lokalnej społeczności

07 -

04 - Umie oszacować poziom lokalnych należności podatkowych oraz 
poziom poszczególnych części subwencji ogólnej

08 -
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