
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3.1:  Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. III) - bankowość i prawo 

bankowe – wykład 

 

Cel zajęć:  

 

 

Celem nauczania przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. III) - bankowość i prawo 

bankowe” jest zapoznanie studentów z istotą oraz zasadami funkcjonowania instytucji systemu 

bankowego w Rzeczpospolitej Polskiej w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz 

rozporządzeń organów Unii Europejskiej. Tematyka przedmiotu obejmuje  szczegółową prawną 

charakterystykę podstawowych instytucji polskiego systemu bankowego tj. Narodowego Banku 

Polskiego, jako banku centralnego oraz banków w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo bankowe. 

Uwzględnione zostaną też zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych (skok) oraz problematyka związana z funkcjonowaniem instytucji 

określanych mianem instytucji bezpieczeństwa polskiego systemu bankowego tj. Komisji Nadzoru 

Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym ich znaczenia dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i stabilności polskiego sektora bankowego. Uwaga skoncentrowana zostanie również 

na wzajemnych prawnych relacjach pomiędzy scharakteryzowanymi instytucjami, w szczególności 

bankiem centralnym, a podmiotami sektora bankowego oraz podmiotami sektora bankowego,  

a instytucjami zapewniającymi jego bezpieczne i stabilne funkcjonowanie. 

 

W wyniku nauczania przedmiotu student powinien, wykazując się wiedzą i umiejętnościami, 
potrafić:: 

- scharakteryzować strukturę polskiego systemu bankowego oraz określić miejsce banku 

centralnego w strukturze aparatu państwowego, jego status prawny, cel działalności, roli banku 

centralnego w rozwiniętej gospodarce rynkowej; zadania i funkcje NBP, zasady organizacji oraz 

zasady oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne przy wykorzystaniu instrumentów 

polityki pieniężnej; 

- wyjaśnić pojęcie banku, jako przedsiębiorcy o szczególnym statusie prawnym, klasyfikować je 

według różnych kryteriów, określić zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania banku, w tym 

zasady dokonywania wybranych czynności bankowych oraz sposób zakończenia bytu prawnego 

banku; określić pozycję prawną skok. 

- ocenić relacje pomiędzy bankiem centralnym, a bankami komercyjnymi oraz pomiędzy bankiem 

komercyjnym a podmiotami prawa korzystającymi z usług bankowych, charakteryzować prawa  



 
 

 
 

i obowiązki wynikające z więzi prawnych powstałych w związku z dokonywaniem czynności 

bankowych oraz wykorzystać tę wiedzę do rozstrzygania problemów w pracy zawodowej; 

- określić cele i zadania Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru nad bankami i skok tj. 

wyjaśnić istotę nadzoru oraz opisać stosowane przez KINF procedury nadzorcze; zapewniające 

właściwe funkcjonowanie banków jako podstawowych instytucji systemu bankowego w RP; 

- ocenić status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wskazać podstawowe kierunki 

jego działalności, a także ocenić znaczenie BFG dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania 

systemu bankowego. 

- ocenić funkcjonowanie sektora bankowego Polsce z punktu widzenia  jego bezpieczeństwa  

i określić znaczenie banków w realizacji procesów gospodarczych w rozwiniętej gospodarce 

rynkowej w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Zakres tematyczny  zajęć 

 

W ramach przedmiotu omówione zostaną cztery grupy zagadnień: 

1. Struktura polskiego systemu bankowego w gospodarce rynkowej oraz źródła prawa bankowego,  

w szczególności; 

- model polskiego systemu bankowego; 

- struktura polskiego systemu bankowego 

- źródła prawa bankowego  

2. Problematyka dotycząca Narodowego Banku Polskiego – instytucji prowadzącej bieżącą politykę 

pieniężną Państwa skoncentrowana zostanie na:  

- celu i roli pełnionej przez bank centralny w rozwiniętej gospodarce rynkowej przejawiającej się 

m.in. w sprawnym działaniu systemu płatniczego, umożliwiającego szybki i bezpieczny przepływ 

pieniędzy pomiędzy osobami fizycznymi i podmiotami instytucjonalnymi, w szczególności 

przedsiębiorcami; 

- określeniu prawnej pozycji NBP i jego zadań; 

- charakterystyce organów banku centralnego – składu,  zasad tworzenia, kompetencji, 

- funkcjach pełnionych przez bank centralny - emisyjnej, banku banków oraz banku państwa; 

- charakterystyce instrumentów kreowania polityki pieniężnej skierowanych do ogółu podmiotów 

sektora bankowego.  

 

3  Zagadnienia prawne dotyczące banków w  rozumieniu ustawy – Prawo bankowe oraz omówienie 

statusu prawnego skok  obejmują: 



 
 

 
 

- charakterystykę elementów ustawowej definicji  banku; 

-  zasady tworzenia, utraty bytu prawnego i funkcjonowania banków, z uwzględnieniem ryzyka 

bankowego 

- charakterystykę wybranych czynności bankowych - prowadzenie rachunków bankowych,  

dokonywanie rozliczeń pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji 

bankowych; 

-  omówienie wybranych zagadnień dotyczących tworzenia i funkcjonowania skok. 

4. Problematyka obejmująca zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu 

bankowego w Polsce, w tym 

  -  cele i zadanie KNF; 

  system gwarantowania depozytów bankowych  i skok. 

 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe (cz. III) - 

bankowość i prawo bankowe” dla studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, 

kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku Zarządzanie,  

 

w formie wykładów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w dwóch grupach, po 10 godzin  

w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Pojęcie i struktura systemu bankowego w Rzeczpospolitej Polskiej  
w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz podstawy prawne funkcjonowania 
instytucji tego systemu. 

1 

2. 
Status prawny Narodowego Banku Polskiego, cel działalności, rola banku 
centralnego w rozwiniętej gospodarce rynkowej, jego zadania i funkcje  

1 

3. 
Organy Narodowego Banku Polskiego – skład, zasady tworzenia, 
kompetencje; instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego. 

1 

4. 
Bank w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo bankowe (analiza 
elementów definicji ustawowej) oraz zasady tworzenia, funkcjonowania  
i utraty bytu prawnego banku. 

1 



 
 

 
 

5. 
Czynności bankowe i ich rodzaje oraz relacje pomiędzy bankiem,  
a podmiotami korzystającymi z usług bankowych. 

1 

6. Rodzaje rachunków bankowych i zasady ich prowadzenia. 1 

7. Rozliczenia pieniężne dokonywane za pośrednictwem banków. 1 

8. Udzielanie kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych. 1 

9 Zasady tworzenia i działalności skok. 1 

10 
Charakterystyka KNF i BFG oraz ich znaczenie w zapewnieniu bezpiecznego 
i stabilnego działania sektora bankowego. 

1 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 


