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ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
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stacjonarne II, III IV, V ćwiczenia 45 7 K 
obowiązkowy 

j.polski 

niestacjonarne II, III IV, V ćwiczenia 30 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: 4 Studenci powinni znać podstawowe pojęcia z dziedziny ekonomii, administracji publicznej i prawa konstytucyjnego 
/procedura legislacyjna/ 

Cele przedmiotu: Rozumienie pojęcia finansów publicznych oraz zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa oraz 
samorządu terytorialnego. Zrozumienie specyfiki gospodarki finansowej i regulującego  ją prawa finansowego. Podstawowe pojęcia prawa 
finansowego .Nabycie umiejętności wykorzystywania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Nabycie umiejętności analizy i 
rozwiązywania problemów związanych z prawem finansowym. Stosowanie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów finansowych i 
planowania finansowego na poziomie państwa i samorządu terytorialnego 

 Metody dydaktyczne: Podstawowe pojęcia , zagadnienia i definicje prawa finansowego zostaną przedstawione studentom w formie wykładu . 
metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy; na zasadzie ukierunkowanej dyskusji ze studentami. Metoda nauczania praktycznego: studenci 
zostają zobligowani do opracowania hipotetycznych budżetów i strategii finansowej państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
podanego im scenariusza. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
 1.     Sektor finansów publicznych zagadnienia podstawowe /podstawy prawne sektora finansów publicznych, jawność i przejrzystość     finansów 
publicznych, kontrola finansowa oraz zarządcza, audyt wewnętrzny, państwowy dług publiczny, planowanie wieloletnie/ 
2. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych / pojęcie, funkcjonowanie i zasady tworzenia/ 
3. Budżet państwa-aspekty materialnoprawne  / budżet państwa i ustawa budżetowa, źródła dochodów , wydatki, klasyfikacja budżetowa, 
potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia/ 
4. Procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa / konstytucyjne zasady proceduralne, przygotowanie projektu i uchwalenie ustawy 
budżetowej, wykonywanie ustawy budżetowej, blokowanie i wygasanie środków budżetowych, bankowa obsługa budżetu, kontrola wykonania 
budżetu, absolutorium/ 
5. Wieloletni plan finansowy państwa 
6. Dochody i wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych / systematyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dochody 
własne, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej, zasady ustalania i przekazywania dotacji celowych, dochody z udziału we wpływach z 
podatków państwowych, wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych/ 
7. Przychody i rozchody w samorządowym sektorze finansów publicznych / pojęcie przychodów i rozchodów, emisja papierów wartościowych, 
pożyczki, kredyty i poręczenia w jednostkach samorządu terytorialnego/ 
8. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego / przygotowanie projektu i chwalenie budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, kontrola gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, 
nadzór w sprawach budżetowych/ 
9. Budżet środków europejskich w budżecie R10 państwa 
10. Organizacja i gospodarka finansowa w podsektorze ubezpieczeń społecznych jednostki organizacyjne podsektora ubezpieczeń społecznych-
ZUS, KRUS i zarządzane przez te jednostki fundusze/ 
11. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / rodzaje naruszeń dyscypliny finansów publicznych, podmioty 
ponoszące odpowiedzialność dyscyplinarną, zasady odpowiedzialności, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy orzekające w 
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
12. Zamówienia publiczne – podstawowe zasady / zasady udzielania zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia- tryby udzielania 
zamówień, wybór oferty, urząd zamówień publicznych 

Forma i warunki zaliczenia: Kolokwia w formie testów wiedzy oraz praktyczne rozwiązania kazusów 

Literatura podstawowa:  
1.Ofiarski, Z., Prawo finansowe, Warszawa 2007, ( oczekiwane jest nowe wydanie uwzględniające zmiany, które weszły w życie od 2010) 
2. Puchacz, K., Nowa ustawa o finansach publicznych, Gdańsk 2009 
3. Borodo, A., (red.),Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, Toruń 2008. 
4. Biegalski, A., /Lasiński-Sulecki, K./Matuszewski, W. /Morawski, W./Olesińska, A./prejs, E. /Wantoch-Rekowski, J, Prawo finansów publicznych i 
prawo podatkowe- kazusy, Toruń 2007. 
5. Kosikowski, C., Finanse publiczne – komentarz, Warszawa 2007. 
6. Osiatyński, J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Warszawa 2006. 
7. Kosikowski, C./Ruśkowski, E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008 
8. Kosikowski, C., Finanse publiczne, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca:  
1. Dziurbejko, T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Warszawa 2006 
2. Kosikowski, C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2008 
3. Głuchowski, J./Kosikowski, C./Szołno-Koguc, J.,(red.) Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki 

rozwoju, Lublin 2008 
4. Borodo, A., Słownik finansów samorządowych, Toruń 2007 
5. Patrzałek, L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych, Warszawa 2005 
6. Borodo, A., Polskie prawo finansowe, Toruń 2005 
7. Kosikowski, C. (red.) Finanse samorządowe 2006 – 400 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2006 
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