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Cel przedmiotu /
modułu:

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i organizacyjnego sektora finansów publicznych w Polsce,
zasad prowadzenia gospodarki finansowej na szczeblu centralnym oraz w samorządzie terytorialnym.
Prezentacja głównych zagrożeń dla równowagi finansowej państwa oraz zasad zarządzania państwowym
długiem publicznym.

Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym zwłaszcza roli ustrojowej
i funkcji Rady Ministrów, Ministra Finansów, Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego,
Sejmu i Prezydenta RP w procesie tworzenia i uchwalania budżetu państwa. Wymagane są również
podstawowe wiadomości z zakresu prawa samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza podziału
kompetencji między organami j.s.t., z zakresu nadzoru sprawowanego nad samorządem terytorialnym.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. Student zna podstawowe konstrukcje prawne oraz zasady
funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce, zasad
prowadzenia gospodarki finansowej na szczeblu centralnym
oraz w samorządzie terytorialnym.

K_W08

S2A_W02,

2. Posiada wiedzę na temat instytucji i konstrukcji prawnych z
zakresu prawa finansowego.

K_W11

S2A_W01,

3. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w stopniu
koniecznym dla prawnika w zakresie prawa finansowego.

K_W16

S2A_W07,

4. Potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i
organizacyjne z zakresu prawa finansowego.

K_U09

S2A_U06,
S2A_U07,

5. Zna i właściwie konfrontuje rozbieżne poglądy
przedstawicieli doktryny i judykatury oraz systematyzuje i
ocenia stosowane w tym zakresie argumenty.

K_U05

S2A_U02,
S2A_U03,
S2A_U05,

6. Dostrzega związki pomiędzy zjawiskami finansowoprawnymi i
zjawiskami społecznymi.

K_U02

S2A_U02,

7. Posiada zdolność do samodzielnego pogłębiania wiedzy i
rozumie potrzebę nadążania za zmianami prawa finansowego.

K_K01

S2A_K01,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Sektor finansów publicznych. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.

3

2. Zasady gospodarowania publicznymi zasobami finansowymi.

2

3. Ograniczenia wielkości długu publicznego. Procedury sanacyjne.

3

4. Źródła finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego.

3

5. Ustawa budżetowa, budżet państwa, ustawy okołobudżetowe.

2

6. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego.

4

7. Finansowe aspekty zamówień publicznych.

3

8. Zasady finansowania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

4

9. Budżet środków europejskich w budżecie państwa.

3

10. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.

3

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Planowanie wieloletnie a planowanie roczne w sektorze finansów publicznych

2

2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa.

2

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.

2

4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

12

5. Skarb Państwa a gospodarka finansowa państwa

2

6. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa.

5

7. Partnerstwo publiczno-prywatne w wymiarze finansowym.

5

Metody kształcenia

Wykład i ćwiczenia - analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją. Analiza obowiązującego orzecznictwa
sądów administracyjnych i poglądów doktryny.
Ćwiczenia w formie multimedialnej.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin pisemny

1,2,3,4,5,6,

* sprawdzian

1,2,3,4,5,6,7,

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku sprawdzianu.
Ocena końcowa jest oceną z egzaminu przeprowadzanego w formie testu. Test obejmuje znajomość
zagadnień omówionych w trakcie wykładu, ćwiczeń oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Test wielokrotnego wyboru, obejmuje 20 pytań. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1
punktu. Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 20 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
- 19 - 20 pkt - bardzo dobry,
- 17 - 18,5 pkt - dobry plus,
- 15 - 16,5 pkt - dobry,
- 13 - 14,5 pkt - dostateczny plus,
- 11 - 12,5 pkt - dostateczny,
- poniżej 11 pkt - niedostateczny.

Literatura podstawowa

Ofiarski Z. (2010): Prawo finansowe. C.H. Beck, Warszawa
Wójtowicz W. (red.) (2011): Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Chojna-Duch E. (2012): Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego. LexisNexis, Warszawa
Kosikowski C., Salachna J. (red.) (2012): Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wolters Kluwer, Warszawa
Kosikowski C. (2012): Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne. Wolters Kluwer,
Warszawa
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w konsultacjach

26

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

18

Studiowanie literatury

45

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

24

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

175

Liczba punktów ECTS

7

