
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 

Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 

Rok studiów/ semestr 

Drugi/trzeci 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-2FIP 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Finanse publiczne 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Aneta Kargol-Wasiluk/dr 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Aneta Kargol-Wasiluk/dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Aneta Kargol-Wasiluk/dr 

Henryk Ziemski/mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 15  

Liczba godzin w tygodniu / liczba 

godzin na zjazd 

2 2  

 

 

Założenia i cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawową problematyką finansów publicznych we współczesnej 

gospodarce. W trakcie kursu studenci powinni nabyć umiejętność przeprowadzania analizy 

struktury budżetu oraz nauczyć się rozumieć zagrożenia wynikające z nadmiernego deficytu 

budżetowego i długu publicznego dla całej gospodarki. 

 

 

Wymagania wstępne 

brak 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Wykład i ćwiczenia poświęcone będą ogólnej charakterystyce finansów publicznych, 

funkcjom finansów publicznych, analizie struktury budżetu państwa, oraz zagadnieniom 

deficytu i długu publicznego. Ponadto na zajęciach zostanie przedstawiony system podatkowy 

oraz zasady jego funkcjonowania 
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Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Temat 1. Ogólna charakterystyka finansów publicznych  

1. Pojęcie nauki o finansach publicznych 

2. Sektor finansów publicznych 

3. Finanse publiczne a finanse niepubliczne 

4. Kategoria potrzeb zbiorowych 

5. Dobra publiczne a dobra społeczne 

6. Funkcje finansów publicznych 

Temat 2. Budżet i system budżetowy w państwie 

1. Pojęcie budżetu 

2. Cechy i funkcje budżetu 

3. Zasady budżetowe 

4. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa 

5. Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa 

6. Istota i zasady procedury w budżecie państwa 

Temat 3. System dochodów publicznych  

1. Pojęcie, funkcje, rodzaje dochodów publicznych 

2. Istota podatku 

3. System podatkowy i rodzaje podatków 

7. Zasady podatkowe 

8. Funkcje podatków 

9. Dochody niepodatkowe 

Temat 4. System wydatków publicznych 

1. Istota, zakres i rodzaje wydatków publicznych 

2. Zjawisko stałego wzrostu wydatków publicznych 

3. Problem racjonalizacji wydatków publicznych 

4. Metody racjonalizacji wydatków publicznych 

Temat 5. Równowaga budżetowa 

1. Istota równowagi budżetowej 

2. Czynniki równowagi budżetowej 

3.  Mnożnik zrównoważonego budżetu 

4. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego 

5. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego 

6. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz 

publicznych 

Temat 6. Dług publiczny 

1. Ekonomiczna istota długu publicznego 

2. Rodzaje długu publicznego i przyczyny jego powstawania 

3. Instrumenty zaciągania długu publicznego 

4. Cele zarządzania długiem publicznym 

5. Rola banku centralnego w zarządzaniu długiem publicznym 

Temat 7. System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego 

1. Podstawowe pojęcia, problemy i klasyfikacje 

2. Przesłanki decentralizacji finansów publicznych 

3. Struktura wewnętrzna i zewnętrzna budżetów samorządowych 

4. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonywania budżetów jednostek 

2 
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samorządu terytorialnego 

Razem godzin 15 

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Tematyka ćwiczeń pokrywa się z tematyką wykładów  

Razem godzin 15 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa 

1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i Praktyka. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008 

2. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008 
3. W. Wójtowicz, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2008 
 
Literatura Uzupełniająca  

1. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, 
Warszawa-Rzeszów 2007 

2. E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, 
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006 

3. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.  

 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z nauczycielem) w 

godzinach zegarowych 

15 

 

 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Egzamin pisemny, którego zakres obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej 
literatury. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z 

ćwiczeń. 

 

 


