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Prof. dr hab. Aurelia Bielawska prof. zw. 

 

Program przedmiotu  

Podstawy finansów przedsiębiorstwa 

 

1. Wprowadzenie do gospodarki finansowej przedsiębiorstwa   

 

Cel ogólny: znajomość podstawowych pojęć z zakresu finansów przed-

siębiorstwa. 

Treści kształcenia: wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu finan-

sów przedsiębiorstwa; poznanie procesu podejmowania decyzji inwesty-

cyjnych w przedsiębiorstwie i decyzji finansowych.  

Literatura do wykładu:  

 A. Bielawska, Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Za-

chodniopomorskiej  Szkoły Biznesu, Szczecin 2001 s. 30 – 49, 

 A. Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami przed-

siębiorstwa C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 13 – 16. 

 Cele operacyjne: studiujący powinni umieć: wyjaśnić znaczenie pod-

stawowych pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstwa, omówić rodzaje 

inwestycji, wyjaśnić zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych w 

przedsiębiorstwie, pojęcie i klasyfikację inwestycji, wyjaśnić związek 

między decyzjami inwestycyjnymi, decyzjami finansowymi i ryzykiem fi-

nansowym przedsiębiorstwa.  

 

2.  Kryteria oceny gospodarki finansowej       

 

Cel ogólny: poznanie podstawowych mierników oceny zarządzania fi-

nansami przedsiębiorstwa. 
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Treści kształcenia: wyjaśnienie i omówienie mierników oceny zarzą-

dzania gospodarką finansową przedsiębiorstwa w długim i w krótkim 

okresie. 

Literatura do wykładu:  

 A. Bielawska, Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001, s. 57 – 71,  

 A. Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami przed-

siębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 16 – 18.  

Cele operacyjne: studiujący powinni znać podstawowe mierniki oceny 

gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, umieć omówić warunki zasto-

sowania tych mierników w praktyce.  

 

3. Rodzaje instrumentów finansujących działalność przedsiębior-

stwa. Reguły finansowania  

 

Cel ogólny: poznanie podstawowej systematyzacji instrumentów finan-

sowych. Rozumienie podstawowych reguł finansowania przedsiębior-

stwa.   

Treści kształcenia: charakterystyka podstawowych grup instrumentów 

finansowych;  wyjaśnienie reguł finansowania przedsiębiorstwa.  

Literatura do wykładu:  

 A. Bielawska, Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001, s. 236 – 241,  

 A. Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami przed-

siębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 13 – 37,  

 E. Brigham, J. Houston, Podstawy zarządzania finansami, (1 i 2 tom), 

PWE,  Warszawa 2005, s. 23 – 54. 

 



 

 

3 

3 

Cele operacyjne: studiujący powinni umieć wyjaśnić wpływ sposobu fi-

nansowania przedsiębiorstwa (kapitałem obcym i kapitałem własnym) na 

podstawowe cele gospodarki finansowej przedsiębiorstwa (rentowność 

kapitału własnego, ograniczanie ryzyka, płynność finansowa, niezależ-

ność w podejmowaniu decyzji strategicznych); umieć wyjaśnić następ-

stwa zachowania zalecanych reguł finansowania przedsiębiorstwa. 

 

4. Finansowanie kapitałem własnym ze źródeł zewnętrznych   

 

Cel ogólny: rozumienie wpływu formy organizacyjno – prawnej przed-

siębiorstwa na  możliwości pozyskiwania kapitału własnego ze źródeł 

zewnętrznych.   

Treści kształcenia: przedstawienie ogólnych zasad finansowania 

przedsiębiorstw jednoosobowych, spółek osobowych i spółek kapitało-

wych.  

 Literatura do wykładu:  

 A. Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 61 – 72, 

 E. Brigham J. Houston, Podstawy zarządzania finansami (1 tom), 

PWE, Warszawa 2005, s. 32 – 37. 

 

Cele operacyjne: studiujący powinni znać wpływ formy organizacyjno – 

prawnej przedsiębiorstwa na możliwości pozyskiwania kapitału własnego 

ze źródeł zewnętrznych. Umieć wyjaśnić ryzyko właścicieli/ współwłaści-

cieli w zależności od formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa.  
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5. Finansowanie kapitałem własnym ze źródeł wewnętrznych  

Cel ogólny: rozumienie znaczenia finansowania wewnętrznego dla re-

alizacji celów gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. 

Treści kształcenia: przedstawienie możliwości finansowania przedsię-

biorstwa ze źródeł wewnętrznych 

 Literatura do wykładu:  

 Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami przed-

siębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 145 – 164.  

 Cele operacyjne: studiujący powinni znać wady i zalety finansowania 

przedsiębiorstwa kapitałem pozyskanym z działalności przedsiębiorstwa.   

 

6. Finansowanie kapitałem obcym   

 

Cel ogólny: poznanie podstawowych instrumentów finansowania kapita-

łem obcym i skutków ich użycia. 

Treści kształcenia: przedstawienie ogólnej charakterystyki instrumen-

tów finansowania kapitałem obcym.  

Literatura do wykładu:  

 A. Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami przed-

siębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 103 – 143, 

 E. Brigham, J. Houston, Podstawy zarządzania finansami (1 tom), 

PWE, Warszawa 2005, s. 319 – 363. 

 

Cele operacyjne: studiujący powinni znać zalety i wady zastosowania w 

finansowaniu przedsiębiorstwa podstawowych instrumentów wierzyciel-

skich. 
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7.   Alternatywne metody finansowania przedsiębiorstwa   

 

Cel ogólny: poznanie alternatywnych metod pozyskiwania majątku i fi-

nansowania  przedsiębiorstwa. 

Treści kształcenia: przedstawienie możliwości finansowania przedsię-

biorstwa ze źródeł pozabankowych.   

Literatura do wykładu:  

 Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami przed-

siębiorstwa C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 165  – 197.  

Cele operacyjne: studiujący powinni znać wady i zalety finansowania 

przedsiębiorstwa kapitałem pozyskanym ze źródeł pozabankowych.   

 

8.   Strategie finansowania działalności przedsiębiorstwa   

 

Cel ogólny: poznanie podstawowych rodzajów strategii finansowania 

działalności przedsiębiorstwa.  

 

Treści kształcenia: przedstawienie podstawowych elementów strategii 

finansowania działalności przedsiębiorstwa.    

Literatura do wykładu:  

 E. Brigham, J. Houston, Podstawy zarządzania finansami (1 tom), 

PWE, Warszawa 2005,  s. 303  – 344, 

 Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami przed-

siębiorstwa C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 198  – 234.  

Cele operacyjne: studiujący powinni umieć wyjaśnić szanse i ryzyko 

wynikające  z realizacji poszczególnych strategii finansowania działalno-

ści przedsiębiorstwa.    
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9.  Planowanie strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa   

 

Cel ogólny: poznanie podstaw planowania finansowego działalności 

przedsiębiorstwa. 

Treści kształcenia: przedstawienie podstawowych modeli wewnętrznej 

stopy wzrostu.   

Literatura do wykładu:  

 A. Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 73 – 88, 

 E. Brigham, J. Houston, Podstawy zarządzania finansami (1 tom), 

PWE, Warszawa 2005, PWE, s. 303  – 344. 

 Cele operacyjne: Studiujący powinni umieć omówić i interpretować 

podstawowe elementy polityki finansowej przedsiębiorstwa i interpreto-

wać podstawowe mierniki polityki finansowej przedsiębiorstwa.    

 

10.  Zarządzanie majątkiem obrotowym  

Cel ogólny: poznanie podstawowych zasad zarządzania majątkiem ob-

rotowym przedsiębiorstwa.  

Treści kształcenia: przedstawienie podstawowych zasad zarządzania 

składnikami majątku obrotowego przedsiębiorstwa.    

Literatura do wykładu:  

 E. Brigham, J. Houston, Podstawy zarządzania finansami (1 tom), 

PWE, Warszawa 2005,  s. 303  – 344, 

 A. Bielawska (red. nauk), Nowoczesne zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 198  – 234.  

Cele operacyjne: studiujący powinni umieć omówić i wyjaśnić zasady 

zarządzania poszczególnymi składnikami majątku obrotowego  przed-

siębiorstwa.    


