
Załącznik nr 5 

 

1 | S t r o n a  
 

KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo bankowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Banking Law 

Kierunek studiów  Prawo 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Prawo 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Piotr Pomorski 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze słownika) 
Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład fakultatywny 30 VII, IX 2 

 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw prawa cywilnego, handlowego i finansowego 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celami kształcenia w ramach przedmiotu są  

• zapoznanie studentów z prawno-finansowymi uwarunkowaniami funkcjonowania banków, 

• analiza prawna głównych czynności bankowych (umowy bankowe, czynności 
jednostronne), 

• prezentacja praw i obowiązków klientów banków,  

• omówienie głównych celów wspólnotowego prawa bankowego,  

• przedstawienie struktury i kompetencji banków centralnych 

• analiza skutków podatkowych działalności bankowej 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna źródła prawa oraz rozumie treść przepisów prawnych 

regulujących organizację i działalność banków 
K_W01 

W_02 
Zna i rozumie różnorodne uwarunkowania funkcjonowania 
banków pod kątem czynników prawnych, ekonomicznych, 

społecznych, politycznych i innych 

K_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu prawa 

bankowego  oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i 
spójny 

K_U01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Jest przygotowany do myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy 
K_K05 
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Pojęcie i znaczenie bankowości oraz systemu bankowego. Prawna charakterystyka polskiego 
sektora bankowego. Tryb tworzenia banków operacyjnych – państwowych, komercyjnych i 
spółdzielczych 

Ustawowe zasady działalności banków.  

Zasady i narzędzia ochrony systemu bankowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Sieć 
bezpieczeństwa finansowego. Nadzór bankowy a nadzór finansowy 

Procedury sanacyjno – eliminacyjne w sektorze bankowym 

Bankowość centralna. Narodowy Bank Polski 

Pojęcie i rodzaje czynności bankowych. Umowa rachunku bankowego.  

Bankowe rozliczenia pieniężne i operacje płatnicze 

Umowa kredytu bankowego. Zabezpieczenia kredytowe 

Papiery wartościowe wykorzystywane w gospodarce banku – akcje, obligacje, bankowe papiery 
wartościowe. Pojęcie i znaczenie sekurytyzacji. 

Opodatkowanie banków i operacji bankowych 

Europejskie prawo bankowe. Koncepcja unii bankowej. 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 

wykład konwersatoryjny, 
wykład konwencjonalny 

kolokwium, obserwacja ocenione kolokwium 
(sprawdzian, test, praca 

pisemna), protokół 
zaliczeniowy 

W_02 

wykład konwersatoryjny, 
wykład konwencjonalny 

 kolokwium, obserwacja ocenione kolokwium 
(sprawdzian, test, praca 

pisemna), protokół 
zaliczeniowy 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
dyskusja kolokwium, sprawdzenie 

umiejętności praktycznych 
ocenione kolokwium 

(sprawdzian, test, praca 
pisemna) 

U_02 

analiza tekstu prawnego, 
dyskusja, studium 

przypadku (case study) 

sprawdzenie umiejętności 
praktycznych, obserwacja 

ocenione kolokwium 
(sprawdzian, test, praca 

pisemna), protokół 
zaliczeniowy 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
studium przypadku  

(case study) 
sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 
protokół zaliczeniowy 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

 

Ocena niedostateczna 

• Student nie zna podstawowych pojęć i norm prawnych z zakresu prawa 

bankowego, nie zna i nie rozumie uwarunkowań finansowych i organizacyjnych 

działalności banków 

• Student nie potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, 

gospodarczych oraz prawnych, nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z 

zakresu prawa bankowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych 

procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych, nie posiada 

umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy 

zjawisk prawnych. 

• Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności, nie 

potrafi odpowiedzialnie przygotować się do swojej pracy, nie umie myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy. 

 

Ocena dostateczna 

• Student zna niektóre pojęcia i normy prawne z zakresu prawa bankowego, zna 

podstawowe uwarunkowania finansowe i organizacyjne działalności banków 

• Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, 

gospodarczych oraz prawnych, potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać 

wiedzę teoretyczną z zakresu prawa bankowego w celu analizowania i 

interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, 

społecznych, posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami 

prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych. 

• Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi 

odpowiedzialnie przygotować się do swojej pracy, umie myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy. 

 

Ocena dobra 

• Student zna większość pojęć i norm prawnych z zakresu prawa bankowego, 

dobrze zna i rozumie podstawowe uwarunkowania finansowe i organizacyjne 

działalności banków 

• Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, 

gospodarczych oraz prawnych, potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z 

zakresu prawa bankowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych 

procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych, posiada umiejętności 

posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk 

prawnych. 

• Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi 

odpowiedzialnie przygotować się do swojej pracy, umie myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy. 
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Ocena bardzo dobra 

• Student zna wszystkie wymagane pojęcia i normy prawne z zakresu prawa 

bankowego, bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe uwarunkowania 

finansowe i organizacyjne działalności banków 

• Student potrafi dokonywać w sposób wnikliwy obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych, gospodarczych oraz prawnych, potrafi wykorzystywać wiedzę 

teoretyczną z zakresu prawa bankowego w celu analizowania i interpretowania 

skomplikowanych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych, 

posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i 

analizy skomplikowanych zjawisk prawnych, umie wykorzystywać zdobytą 

wiedzę w celu trafnego formułowania konkluzji praktycznych. 

• Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, potrafi 

odpowiedzialnie przygotować się do swojej pracy, umie myśleć i działać w 

sposób przedsiębiorczy. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2017 
2. www.nbportal.pl ( portal edukacji ekonomicznej) 
3. ustawa z 29.08.1997 – „Prawo bankowe” ( Dz. U. 2019, poz. 2357) 
4. ustawa z 29.08.1997 o Narodowym Banku Polskim ( Dz. U 2019, poz. 1810) 
5. ustawa z 10.06.2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów i przymusowej restrukturyzacji (Dz. U 2020, poz. 842) 

Literatura uzupełniająca 

1. (dowolny) Komentarz do ustawy „Prawo bankowe” ( SIP Lex, Legalis) 
2. (dowolny) Komentarz do ustawy o Narodowym Banku Polskim ( SIP Lex, Legalis) 

 

 


