
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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 
3/5 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
10010000 Katedra Ekonomii 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 
1000-ES1-3ESP 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 
4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Ekonomika sektora publicznego 

 
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  

Bogusław Grużewski, dr. habil. prof.. 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  
 

 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

2 2  

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania 
sektora publicznego w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Istotę kursu stanowi analiza 
ekonomicznych argumentów na rzecz interwencji państwa w gospodarkę oraz mechanizmów 
badania i oceny efektywności sektora publicznego. W trakcie kursu studenci powinni nabyć 
umiejętność krytycznego spojrzenia/patrzenia na zmieniającą się rolę sektora publicznego 
we współczesnym świecie, poznać praktyczne mechanizmy funkcjonowania sektora 
publicznego (podatki, budżet, transfery, etc.) oraz możliwości równoważenia efektywności ze 
sprawiedliwością społeczną. 

 

 
Wymagania wstępne 
Kurs z finansów publicznych; Podstawy ekonomiki rynkowej 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Podczas zajęć student zapozna się z istotą działania sektora publicznego w Polsce oraz na 
Litwie i w wybranych krajach Europy, począwszy od jego zadań, funkcji, modeli oraz ewolucji 
w kierunku nowego modelu jego funkcjonowania. Omówione zostaną zagadnienia 
ekonomicznej teorii dobrobytu, teorii wydatków publicznych i wyboru publicznego oraz teorii 
opodatkowania, Ponadto przedmiotem zainteresowania będą narzędzia i metody oceny 
efektywności sektora publicznego, zagadnienia dialogu społecznego oraz elementy 
zarządzania w sektorze publicznym. Praktyczne ujęcie poszczególnych tematów znajdzie 
swój wyraz na zajęciach warsztatowych prowadzonych podczas ćwiczeń, gdzie analizowane 
będą konkretne instytucje sektora publicznego przez dodatkową analizę źródeł oraz 
samodzielne opracowanie i prezentację pisemnych prac 

 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego, rola 

państwa w gospodarce 
2. Funkcje i struktura sektora publicznego, zawodność państwa 
3. Jakość funkcjonowania sektora publicznego, ekonomia pozytywna a 

ekonomia normatywna 
4. Ekonomiczna teoria państwa dobrobytu: efektywność rynku i 

zawodność rynku 
5. Efektywność a sprawiedliwość społeczna 
6. Teoria wydatków publicznych  
7. Produkcja publiczna i biurokracja 
8. Analiza polityki wydatków publicznych 
9. Teoria wyboru publicznego 

2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
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10. Problem agregowania preferencji, polityka a ekonomia 
11. Teoria opodatkowania i redystrybucja dochodów 

a) Teoretyczne założenia opodatkowania 
b) Rozkład podatków 
c) Ubezpieczenie społeczne 
d) Stabilność społeczna vs zakłócenie bodźców ekonomicznych 

12. Sektor publiczny w Unii Europejskiej i transformacja modelu państwa 
dobrobytu 

a) Zakres i rola sektora publicznego w UE, fundusze strukturalne 
b) Przyszłość państwa dobrobytu 

13. Dialog socjalny na Litwie i w wybranych krajach Europy 
a) Pojecie i istota DS 
b) Argumenty za i przeciw DS 
c) Konkretne instytucje i zastosowanie DS. na Litwie 

14. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element zarządzania 
sektorem publicznym 

a) Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
b) Strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i wpływ na 
funkcjonowanie sektora publicznego. 

 

2 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

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

Tematyka ćwiczeń pokrywa się z tematyką wykładów. 
Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest rozliczenie się z zadań pośrednich 
(4-7) oraz przygotowanie i przedstawienie pisemnej pracy na temat wybranej 
sfery/instytucji sektora publicznego.  
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. 2 nieobecności są tolerowane. Za 
każdą następną (bez usprawiedliwiającej przyczyny) student otrzymuje dodatkową 
pracę samodzielną (referat na 5-6 stron z omawianego tematu). 

 

Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1) Adamczyk J.K. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: teoria i praktyka. 
PWE. Warszawa, 2009. 

2) Gołaszewska-Kaczan U. Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Wyd, UB. 
Białystok, 2009. 

3) Grabowski T. Unia Europejska: mechanizmy integracji gospodarczej. Wyd. Adam 
Marszałek. Toruń, 2008. 

4) Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i świecie. Między upadkiem a 
rozkwitem, CeDeWu, Warszawa 2005. 

5) Krajewska A. Podatki – UE, Polska, kraje nadbałtyckie. PWE, Warszawa, 2004. 
6) Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004. 
7) Szewczuk, M. Zioło, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2008. 
8) Szustek A. Polski sektor społeczny. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Warszawa, 

2008. 
9) Żyżyński J. Budżet i polityka podatkowa: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo 

Naukowe PWN. Warszawa, 2009. 
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10) Gruževskis, B., Guogis, A. 2010. Ar reikia kitokio Lietuvos visuomenes 

socialines raidos modelio? Socialinių mokslų studijos, Nr. 3 (7): 19-35. 
11) Gruževskis B., Vasiljeviene N., Moskvina J., Kleinaite I. Imoniu socialine 

atsakomybe, Aktualus socialines politikos klausimai, DSTI, Vilnius, 

2006 

12) Lane J.E. Viešasis sektorius. Margi raštai ALK,Vilnius, 2001. 
 

 

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

18-22 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Egzamin pisemny w formie testu po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń 
stanowi 30 proc. ogólnego stopnia z przedmiotu. 

 


