
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

Rok III / semestr VI 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 
1000-ES1-3SPF 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 
3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

System pośrednictwa finansowego 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski  

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Barbara Bakier, dr  

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Barbara Bakier, dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Barbara Bakier, dr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30 – 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2 – 

 
 
Założenia i cel przedmiotu 
 

Treści programowe obejmują wiedzę służącą: 
 określeniu miejsca i roli pośredników finansowych w systemie finansowym 

gospodarki, 
 poznaniu kanałów i mechanizmów pozyskania pieniądza w segmencie 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,  
 poznaniu czynników konkurencyjności przedsiębiorstw sektora 

pośrednictwa finansowego. 

Celem zajęć realizowanych w formie wykładowo-ćwiczeniowej jest wyjaśnienie 
podstawowych pojęć z zakresu usług instytucji sektora finansowego - 

pośredników finansowych. 
 

 
 

Wymagania wstępne 

Brak  

 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

W gospodarce rynkowej pieniądz jest podstawowym instrumentem realizacji 
celów mikro– i makropodmiotów. Instytucje pośrednictwa finansowego, 

usprawniające obieg pieniądza, stanowią dziś coraz bardziej pożądaną formę 
podmioty integrujących posiadaczy wolnych środków pieniężnych i podmioty 

podejmujące inwestycje.  
Program przedmiotu obejmuje opis głównych grup instytucji pośrednictwa 
finansowego (firmy faktoringowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze 

inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze VC/PE, banki, domy maklerskie), 
ich podstawowego instrumentarium oraz czynników określających sprawność i 

pozycję konkurencyjną tego instytucji tego sektora. Przez analizowanie 
charakterystycznych zjawisk w tej dziedzinie i identyfikację reguł postępowania 
pośredników finansowych, aktywny słuchacz wykładu i zajęć ćwiczeniowych 

powinien również wykazać się – w oparciu o przedstawiany materiał teoretyczny i 
przykłady praktyczne – szeroką wiedzą z zakresu czynników konkurencyjności 

oferty produktowej pośredników finansowych, przydatną tak w (przyszłej) pracy 
zawodowej, jak i w samodzielnym gospodarowaniu nadwyżkowymi środkami 
finansowymi. 
 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L. godz. 

  

Temat 1. Katalog usług finansowych.  

1. Instytucje pośrednictwa kredytowego jako kanał dystrybucji 
produktów finansowych.  

2. Transformacja oszczędności.  
3. Pośrednicy finansowi a Kanon Dobrych Praktyk na Rynku 

Finansowym. 

4. Problem bezpieczeństwa w sektorze usług finansowych. 
 

4 

Temat 2. Banki jako instytucje pośrednictwa finansowego. 

1. Banki – rola i zadania w gospodarce.  
2. Banki komercyjne a pozabankowi pośrednicy finansowi.  

3. Oszczędności pieniężne – pomiar, motywy gromadzenia, rodzaje. 
4. Istota i rodzaje instrumentów finansowych. 

 

4 

Temat 3. Bank komercyjny  i operacje bankowe.  
1. Cele działalności banku komercyjnego i determinanty polityki 

bankowej.  
2. Operacje bierne i czynne w ofercie bankowej. Operacje 

pośredniczące jako instrument konkurencji w systemie 
bankowych.  

3. Miejsce kredytu w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. 

podmiotów. Mechanizm kreacji pieniądza. 
4. Operacje bankowe a bankowość elektroniczna. Koszty operacji 

bankowych.  
 

4 

Temat 4. Leasing jako forma finansowania zewnętrznego. 
1. Specyfika transakcji leasingowych. 
2. Rodzaje umów leasingowych.  

3. Czynniki oceny oferty leasingowej. Struktura opłat leasingowych. 
4. Dynamika rynku usług leasingowych. 

 

4 

Temat 5. Tendencje rozwoju rynku usług faktoringowych. 

1. Przedmiot i klasyfikacja faktoringu. 
2. „Pożyteczny trójkąt” w transakcji faktoringowej.  

3. Opłaty na rzecz faktora - koszty faktoringu.  
4. Skala wykorzystania faktoringu. 
 

4 

Temat 6. Instytucje rynku ubezpieczeń.  
1. Ubezpieczyciel jako pośrednik finansowy.  

2. Struktura rynku ubezpieczeń w Polsce. 
3. System ubezpieczeń emerytalnych. 

4. Związki bankowo-ubezpieczeniowe w Polsce. 
 

2 
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Temat 7. Fundusze inwestycyjne a idea wspólnego inwestowania. 

1. Poziom ochrony kapitału. Typy funduszy inwestycyjnych.  
2. Podstawowe zasady operacji funduszy inwestycyjnych. 
3. Determinanty efektywności funduszy inwestycyjnych.  

4. Bariery rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce. 
 

2 

Temat 8. Pośrednictwo w transakcjach giełdowych. 

1. Funkcje rynku kapitałowego w gospodarce współczesnej.  
2. Przegląd zasad funkcjonowania giełdy. 
3. Segmenty rynku kapitałowego i ocena ich dostępności.  

4. Efektywność rynku kapitałowego. Metody ograniczania ryzyka 
inwestowania na rynku kapitałowym. 

 

4 

Temat 9. Venture capital a infrastruktura finansowa MSP.  

1. Finansowanie kapitału podwyższonego ryzyka.  
2. Decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital. 

3. Aktywność "business angels" w sektorze MSP. 
4. Mezzanine jako źródło finansowania dla przedsiębiorstwa. 

 

2 

Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

 Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie)  L. godz. 
  

Temat 1. Katalog usług finansowych.  
1. Instytucje pośrednictwa kredytowego jako kanał dystrybucji 

produktów finansowych. 2. Transformacja oszczędności. 3. Problem 
bezpieczeństwa w sektorze usług finansowych. 
 

4 

Temat 2. Banki jako instytucje pośrednictwa finansowego. 
1. Instytucje banków komercyjnych na rynku finansowym. 2. Pomiar i 

motywy gromadzenia oszczędności pieniężnych. 3. Istota i rodzaje 
instrumentów finansowych. 4. Czynniki rentowności lokat bankowych. 
 

4 

Temat 3. Bank komercyjny  i operacje bankowe.  

1. Katalog usług bankowych. 2. Instrumenty kredytu w finansowaniu 
potrzeb pożyczkowych podmiotów. 3. Mechanizm kreacji pieniądza. 4. 
Koszty operacji bankowych.  
 

4 

Temat 4. Leasing jako forma finansowania zewnętrznego. 
1. Transakcje leasingowe a kredyt bankowy. 2. Rodzaje umów 
leasingowych a koszt leasingu. 3. Czynniki oceny oferty leasingowej.               

4. Kalkulacja opłacalności usług leasingowych. 
 

2 

Temat 5. Rynek usług faktoringowych. 

1. Przedmiot faktoringu. Faktoring a leasing. 2. Strony w transakcji 
faktoringowej. 3. Opłaty na rzecz faktora – kalkulacja kosztów 
faktoringu.  
 

4 

Temat 6. Instytucje rynku ubezpieczeń.  
1. Ubezpieczyciel jako pośrednik finansowy. 2. Struktura rynku 

ubezpieczeniowego. 3. Istota i mechanizm ubezpieczeń emerytalnych.  
 

2 
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Temat 7. Fundusze inwestycyjne a idea wspólnego inwestowania. 

1. Poziom ochrony kapitału. 2. Podstawowe zasady operacji funduszy 
inwestycyjnych. 3. Czynniki efektywności funduszy inwestycyjnych.  
 

2 

Temat 8. Pośrednictwo w transakcjach giełdowych. 

1. Rynek kapitałowy – istota, zadania. 2. Zasady funkcjonowania giełdy. 
3. Cena instrumentów rynku kapitałowego. 4. Indeksy giełdowe. 
 

4 

Temat 9. Venture capital a infrastruktura finansowa MSP.  
1. Fundusze PE/VC a inne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa. 2. 

Motywy i opłacalność inwestycji aniołów biznesu. 3. Mezzanine w strukturze 

finansowania przedsiębiorstwa. 
 

2 

kolokwium 2 

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

 
Literatura podstawowa 

1. Bankowość. Podręcznik akademicki, red. Jaworski W. L., Zawadzka Z., 
Poltext, Warszawa 2006  

2. Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. Szelągowska A., Wydawnictwo 
Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007 

3. Nowe usługi finansowe, red. Gabryelczyk K., Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, 

Warszawa 2006 
 

Literatura dodatkowa 
1. Capiga M., Bankowość, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 

2008  
2. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena 

efektywności, wydawnictwo: CeDeWu,  Warszawa 2008 

3. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2005 
4. Iwanicz- Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych, Wyd. 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008 
5. Podedworna-Tarnowska D, Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju, 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007 
 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

20 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Ćwiczenia: na podstawie wyników kolokwium 

Wykład: zaliczenie ćwiczeń + egzamin w formie pisemnej (test otwarty) 

 

 


