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Część A
1. Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła – około 400 znaków):
Przedmiot obejmuje przedstawienie teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień z zakresu finansów
publicznych, w tym charakterystykę instytucji ustrojowych i procesowych, uzupełnioną problemowym
omówieniem wybranych zagadnień materialno-prawnych.
Celem zajęć jest przekazanie informacji na temat podstawowych pojęć systematyzujących wiedzę z zakresu
finansów publicznych, w tym gospodarki finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego, zasad
obowiązujących w ramach procedury budżetowej, źródeł prawa, a także mechanizmów kontroli i nadzoru
gospodarki finansowej, jako gwarancji zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych.
2. Słowa kluczowe (3 – 6 słów):
Finanse publiczne, gospodarka finansowa państwa i jednostek samorządowych

Część B
Przedmiotowe efekty uczenia się

Powiązanie z efektami
uczenia się dla SzD

Wiedza (liczba efektów od 2 do 5)
W.1

Opanowanie podstawowych pojęć i metodologii systematyzującej
wiedzę z zakresu finansów publicznych.

P8S_WG, P8S_WK

W.2

Opanowanie informacji na temat gospodarki finansowej państwa i

P8S_WG, P8S_WK
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jednostek samorządu terytorialnego, a także podstaw prawnych i
mechanizmów funkcjonowania i nadzoru.
W.3

Wiedza na temat procedury budżetowej uwzględniający model zarówno
dla państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

P8S_WG, P8S_WK

W.4

Wiedza na temat nadzoru nad działalnością finansową państwa i
jednostek samorządu terytorialnego.

P8S_WG, P8S_WK

Umiejętności (liczba efektów od 2 do 5)
U.1

Doktorant powinien rozumieć zasady funkcjonowania mechanizmów
finansów publicznych i potrafić dokonywać krytycznej analizy
zagadnień prawnych.

P8S_UW

U.2

Doktorant powinien nabyć umiejętność prezentacji wybranego
zagadnienia z zakresu finansów publicznych i argumentacji na rzecz
proponowanego rozwiązania.

P8S_UK, P8S_UU

Kompetencje społeczne (liczba efektów od 1 do 3)
K.1

Doktorant powinien znać rolę finansów publicznych w funkcjonowaniu
współczesnego państwa, jak też w szczególności mechanizmów
gospodarki finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego

P8S_KK

K.2

Doktorant powinien znać ustrojowe i proceduralne aspekty finansów
publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
państwa i jednostek samorządu terytorialnego

P8S_KK

Część C
Semestralny plan zajęć:
1. Zasadnicze zagadnienia teorii finansów publicznych. Podstawowe pojęcia i koncepcje teorii sektora
publicznego. Dwusektorowość gospodarki a zakłócenia mechanizmu rynkowego (market failure).
Interwencja państwa i jej mechanizmy. Rozmiary świadczeń publicznych. Polityka fiskalna państwa. Obieg
pieniądza w gospodarce. Sprawiedliwość w finansach publicznych. Bezpieczeństwo finansowe państwa i
jego koszty. Kwestia koordynacji polityki fiskalnej i pieniężnej.
2. Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych. Pojęcia podstawowe. Zasady publicznej
gospodarki finansowej. Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Fundusze celowe.
3. Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa. Pojecie i charakter budżetu. Treść
ustawy budżetowej. Prowizorium budżetowe. Zasady budżetowe: zupełności, jedności, szczegółowości,
równowagi. Treść budżetu państwa: podział dochodów budżetu, znaczenie danin publicznych, subwencje
ogólne, dotacje i ich rodzaje, obsługa długu skarbu Państwa. Podstawowe kwestie procedury budżetowej:
etapy procedury budżetowej, przygotowanie projektu budżetu, uchwalanie budżetu, zasady, etapy kontroli
wykonywania budżetu.
4. Ogólna charakterystyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Istota
samorządu terytorialnego. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego. Podstawy prawne finansowania
zadań jednostek samorządu terytorialnego. Zadania jednostek samorządu terytorialnego. Kategorie zadań
jednostek samorządu terytorialnego. Źródła dochodów budżetu samorządu gminy, powiatu i województwa:
struktura i klasyfikacja dochodów, udział w podatkach państwowych, struktura dochodów zewnętrznych,
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dochody o charakterze fakultatywnym. Wydatki jednostek samorządowych: sposób dokonywania wydatków,
kontrola zarządcza, klasyfikacja wydatków, zasada roczności wydatków budżetowych.
5. Procedura budżetowa na szczeblu samorządu terytorialnego. Definicja budżetu jednostek samorządu
terytorialnego. Etapy tworzenia budżetu. Prognoza finansowa. Projekt uchwały budżetowej. Uchwalanie
budżetu. Prowizorium budżetowe. Wykonywanie budżetu. Zmiany w planie dochodów i wydatków. Zasada
roczności budżetu. Kasowa obsługa budżetu. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. Absolutorium.
6. Nadzór nad działalnością finansową jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór w świetle
Konstytucji i Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Struktura i funkcjonowanie Regionalnej Izby
Obrachunkowej (RIO). Kompetencje RIO. Funkcje RIO: kontrolna i nadzorcza. Uprawnienia opiniodawcze
RIO.
Literatura podstawowa (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew. stron):
1. Finanse publiczne i prawo finansowe, A. Nowak-Far (red.), Wyd. 2, Warszawa 2017
2. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, W. Wojtowicz (red.), Wyd. 8, Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca (jeśli wybrane fragmenty publikacji zwartych, to wskazane podanie rozdziałów, ew.
stron):

1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2008
2. Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa
2010
3. Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2008
4. Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003
5. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 2016
6. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Warszawa 2013
7. Misiąg W. (red.), Nowak-Far A., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2015
8. Smoleń P. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2014

Część D
Forma zajęć: wykład/konserwatorium

Wymiar zajęć w godz.:

Ogółem godzin
w tym:

30

Wykład

15

Konserwatorium

15

Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym:
Egzamin pisemny

80 %

Esej/prezentacja

20 %

Liczba punktów ECTS

4
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Część E

Metody dydaktyczne (nauczania) stosowane przez prowadzącego
M.1. wykład tradycyjny
M.2. wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych
M.3. wykład konwersatoryjny (z aktywnością doktorantów)
M.4. metoda przypadków (studium przypadku)
M.5. praca w grupach (grupowe rozwiązywanie przykładów)
M.6. prezentacja referatów
M.7. udział praktyków w zajęciach

Część F
Metody weryfikacji (sprawdziany) osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia
W.1. egzamin pisemny
W.2. esej/prezentacja
W.3. obserwacja i ocena sposobu zgłaszania problemów, zadawanie pytań na zajęciach
W.4. obserwacja i ocena sposobu/kultury prowadzenia dyskusji i argumentowania
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