
Wiedza Student uzyska wiedzę o zakresie aktywności państwa w gospodarce
Student uzyska wiedzę o zarządzaniu środkami publicznymi w gospodarce rynkowej
Student uzyska wiedzę o specyfice procesów gromadzenia i wydatkowani środków publicznych 

Umiejętności  Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie
wyjaśnić zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych oraz zarządzania funduszami 
publicznymi, 

Student umie opisać mechanizm powstawania i skutki występowania deficytu oraz długu 
publicznego, społeczne i gospodarcze konsekwencje związane z  kosztami obsługi długu, 
 Student umie ocenić skuteczność polityki fiskalnej państwa, w szczególności w okresach 
kryzysu.
...

Kompetencje 
społeczne  Student potrafi sprawnie organizować pracę zespołową związaną np. z analizą sprawozdań z 

wykonania budżetu państwa, budżetów JST i innych funduszy publicznych
Student potrafi wyszukiwać z różnych źródeł informacje o funkcjonowaniu finansów publicznych 
w innych państwach

C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Informator 2017/2018

Tytuł oferty Finanse publiczne

Sygnatura 224450 - 0348 4,50 pkt. ECTS

Prowadzący dr Joanna  Marczakowska-Proczka

A. Cel przedmiotu

Celem zajęć z przedmiotu jest przekazanie ogólnej wiedzy o zadaniach i zasadach funkcjonowania publicznego systemu 
finansowego, omówienie konstrukcji sektora finansów publicznych z punktu widzenia: przedmiotowego, podmiotowego, 
instrumentalnego i prawnego oraz określenie kierunków i założeń funkcjonowania współczesnych finansów publicznych.

B. Program przedmiotu

Problematyka finansów publicznych w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Pojęcie i funkcje finansów publicznych, 
Budżet państwa, pojęcie i rodzaje deficytu budżetowego, dług publiczny i koszty jego obsługi, gospodarka finansowa 
jednostek samorządu terytorialnego.



S.Owsiak, Finanse publiczne,teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. B.Woźniak, M.Postuła, 
Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Wyd. CeDeWu.PL, Warszawa 2012. P.M.Gaudemet, J.Molinier, 
Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. naukowy W. Misiąg, 
koordynator wydania A.Nowak-Far, seria ?Duże komentarze Becka?, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015. 

F. Literatura uzupełniająca

Współczesne finance publiczne, red., A.Alińska, B.Woźniak, Difin, Warszawa 2015. Public finance in Poland, ed., 
A.Alińska, SGH Publishing House, SGH Warsaw School of Economics, Warszawa 2016. A.Wernik, Finanse publiczne, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 Pojęcie i funkcje finansów publicznych. (gromadzenie, podział, środki publiczne, funkcje 
państwa, fundusze publiczne).

2 Źródła i formy gromadzenia środków publicznych.(podatki, składki, dochód, przychody, SPW). 

3 Dylematy rozdysponowywania środków publicznych - wydatki i rozchody publiczne.( wydatki, 
transfery, dotacje, subwencje, koszty).

4 Sektor  finansów publicznych - formy prawno ? organizacyjne. ( sektor, instytucje rządowe, 
samorządowe, fundusze celowe). 

5 Bilans sektora finansów publicznych. Kierunki realokacji środków publicznych.(nadwyżka, 
deficyt, saldo, stopa wzrostu, fiskalizm).

6 System budżetowy. Budżet państwa, procedura budżetowa. Wykonywanie budżetu.(klasyfikacja, 
plan, dysponent, redystrybucja, zasady budżetowe).

7 Dochody i wydatki budżetu państwa.( dochody podatkowe, dochody niepodatkowe, środki 
europejskie, wydatki majątkowe, bieżące).

8 Budżet zadaniowy w Polsce i na świecie.( metody planowania, układ, funkcje, cel, kontrola 
budżetowa, miernik).

9 Deficyt i dług publiczny ? rodzaje, źródła finansowania. (nierównowaga, emisja, pożyczka, 
papiery skarbowe, koszty obsługi długu).

10 Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST). ( zadania własne, zadania 
zlecone, gmina, powiat, województwo).

11 Powiązania budżetów JST z budżetem państwa. (dochody własne, dotacje, subwencje, podatek, 
zadłużenie). 

12 System ubezpieczeń społecznych. ( składka, klasyfikacja ubezpieczeń, zasady ubezpieczenia, 
zabezpieczenie emerytalno-rentowe).

13 Pojęcie i rodzaje polityki fiskalnej.(dochody, wydatki, cel fiskalny, cele pozafiskalne, dobra 
publiczne). 

14 Instrumenty polityki fiskalnej. ( podatki, reguły fiskalne, deficyt, dług, wydatki).

15 System kontroli finansów publicznych. ( dyscyplina finansowa, sankcje, orzecznictwo sądowo-
administracyjne, odpowiedzialność)

D. Semestralny plan zajęć
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy 50%

referat 50%

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
System budżetowy w: Wspólczesne finanse publiczne, red. A.Alińska, B.Woźniak, Difin, warszawa 2015. Dochody 
podatkowe gmin w Polsce i ich stabilność finansowa w: 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce- 
wyzwania na przyszłość, Zeszyty naukowe nr 881 Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet szczeciński 2015.Polityka 
interwencyjna rządów i banków centralnych podczas ostatniego kryzysu finansowego w; Studia i prace, Kolegium 
Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 144, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015.State budget system in Poland, w: 
Public finance, (ed.), A.Alińska, SGH Publishing House SGH Warsaw School of Economics, Warszawa 2016. Podatkowe 
i niepodatkowe źródła zasilania sektora fnansów publicznych w polsce w; Polityka monetarna i fiskalna a stabilność 
sektora finansowego, red. A.Alińska, CeDeWu PL., Warszawa 2012

Stacj. Sb.Niedz. Popołud.

Ogółem: 45 21 45

Wykład 30 21 30

Ćwiczenia 15 - 15

M. Metody prowadzenia zajęć
Wykład
Ćwiczenia

I. Wymiar i forma zajęć
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