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Tryb studiów 

stacjonarne  

Nazwa kierunku studiów 

Ekonomia 

Poziom studiów 

Stopień pierwszy 

Rok studiów/ semestr 

III; semestr 6 

Specjalność 

 

Kod przedmiotu w systemie USOS (zawarty w planach studiów z USOSA umieszczonych na 

http://www.weiz.uwb.edu.pl) 

0100- ES1-3ESP 

Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta w planie studiów) 

6 

Nazwa przedmiotu 

Ekonomika sektora publicznego 

Typ przedmiotu (wpisany w planie studiów) 

SPECJALNOŚCIOWY 

Język przedmiotu 

polski 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego przedmiot  

Aneta Kargol-Wasiluk, dr; Anna Grydź, mgr 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA przedmiotu – zatwierdzającego protokoły w 

systemie USOS  

Aneta Kargol-Wasiluk, dr 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Aneta Kargol-Wasiluk, dr; Anna Grydź, mgr 

Forma i wymiar zajęć 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna liczba godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / liczba 

godzin na zjazd 

2 2  

Metody dydaktyczne Wykład z elementami 

metod aktywizujących 

  

Założenia i cel przedmiotu (efekty kształcenia) 

Tematyka wykładów obejmuje zarówno teoretyczne (wprowadzenie do ekonomii dobrobytu i teorii 

mikro- i makroekonomicznej zawodności mechanizmu rynkowego, główne założenia teorii wydatków 

publicznych, podstawy teorii opodatkowania), jak i praktyczne aspekty funkcjonowania sektora 

publicznego na świecie, w Polsce i na Litwie. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, podejściami w zakresie funkcjonowania sektora 

publicznego, jego rolą we współczesnych procesach rozwojowych. Efektem kształcenia jest 

rozpoznawanie i rozumienie zadań i funkcji sektora publicznego; rozumienie jego podległej roli w 

stosunku do sektora prywatnego, rozumienie metod finansowania organizacji publicznych; 

rozpoznawanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, a zwłaszcza jego 

efektywnością. 

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające i zakres posiadanej wiedzy) 

Warunkiem zrozumienia wykładów jest podstawowa wiedza z zakresu  ekonomii, a przede wszystkim 

ogólnych zasad funkcjonowania gospodarki i jej sektorów. 

Treści merytoryczne przedmiotu: (opis treści w każdej formie zajęć) 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów L .godz. 

1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego  

a. Sektor publiczny jako przedmiot badań ekonomicznych 
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b. Rola państwa w gospodarce w świetle teorii ekonomii 

c. Zadania, funkcje i struktura sektora publicznego 

d. Zawodność państwa 

e. Jakość funkcjonowania sektora publicznego 

f. Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna 

2. Ekonomiczna teoria państwa dobrobytu 

a. Efektywność rynku 

b. Zawodność rynku 

c. Efektywność a sprawiedliwość 

3. Teoria wydatków publicznych  

a) Dobra publiczne i dobra prywatne  

b) Produkcja publiczna i biurokracja 

c) Efekty zewnętrzne i środowisko 

d) Analiza polityki wydatków publicznych 

4. Teoria wyboru publicznego 

a. Cele i przedmiot wyboru publicznego 

b. Istota wyboru publicznego 

c. Wyrażanie preferencji w sprawach publicznych 

d. Problem agregowania preferencji 

e. Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych 

f. Paradoks wyborczy 

g. Twierdzenie Arrowa o niemożności 

h. Polityka a ekonomia 

5. Teoria opodatkowania 

a) Teoretyczne założenia opodatkowania 

b) Rozkład podatków 

c) Podatki a efektywność ekonomiczna 

d) Teoria optymalnego opodatkowania 

6. Sektor publiczny w Unii Europejskiej 

a) Modele sektora publicznego 

b) Zakres i rola sektora publicznego w UE 

c) Przyszłość sektora publicznego w UE 

7. Teoretyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego 
a) Pojęcie i istota PPP 

b) Modele PPP 

c) Ryzyko w PPP  

d) Ramy regulacyjne i prawne PPP 

e) Przykłady zastosowania PPP 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Razem godzin 30 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń L. godz. 

Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego: Sektor publiczny jako 

przedmiot badań ekonomicznych. Rola państwa w gospodarce. Zadania, funkcje i struktura 

sektora publicznego. Zawodność państwa. Jakość funkcjonowania sektora publicznego. 

Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna. Sektor publiczny a finanse publiczne. 

Systemy finansowania usług publicznych: Teoria dóbr publicznych. Istota i zakres usług 

publicznych. Funkcje usług publicznych. Kierunki rozwiązań w zakresie organizacji usług 

publicznych. Współczesne tendencje w finansowaniu usług publicznych. 

Programy wydatków publicznych: Cele polityki wydatków publicznych. Możliwe formy 

interwencji państwa. Sprawiedliwość a efektywność. Wpływ programów rządowych na 

sektor prywatny. 

Teoria opodatkowania: Teoretyczne założenia opodatkowania, Rozkład podatków, 

Podatki a efektywność ekonomiczna, Teoria optymalnego opodatkowania. 

Sektor publiczny w Polsce, na Litwie i w Unii Europejskiej: Modele sektora 

publicznego. Zakres i rola sektora publicznego w UE. Przyszłość sektora publicznego w 

UE. Instytucje sektora publicznego w Polsce i na Litwie. Podmioty sektora publicznego w 
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świetle prawa. Instytucje publiczne a problem nierówności 
Ekonomika służby zdrowia: Uzasadnienie roli państwa w dziedzinie opieki zdrowotnej. 

System opieki zdrowotnej w Polsce i na Litwie. Reforma służby zdrowia. 

Ekonomika edukacji: System szkolnictwa w Polsce i na Litwie. Problemy finansowania 

szkolnictwa wyższego. Reforma edukacji. 

Ekonomika ubezpieczeń społecznych: System ubezpieczeń społecznych w Polsce i na 

Litwie. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia prywatne. Problemy finansowania 

ubezpieczeń społecznych. 

Ekonomika kultury: Istota i cele instytucji kultury. Instytucje kultury w Polsce i na Litwie 

– problemy finansowania. Program reform instytucji kultury w Polsce. 

Kontrola w sektorze publicznym: Teoretyczne aspekty kontroli. Narzędzia zewnętrznej 

kontroli w sektorze publicznym. Narzędzia wewnętrznej kontroli w sektorze publicznym. 

Społeczna odpowiedzialność organizacji w sektorze publicznym: Istota społecznej 

odpowiedzialności organizacji. Interesariusze organizacji publicznych. Społeczna 

odpowiedzialność administracji publicznej w Polsce. 

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i w wybranych krajach Europy: Pojecie i 

istota PPP. Ramy regulacyjne i prawne PPP. Modelowanie PPP. Argumenty za i przeciw 

PPP. Konkretne przypadki zastosowania PPP. 

Test sprawdzający 
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Razem godzin 30 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa: 

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 

2010. 

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 

Uzupełniająca: 

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005. 

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2008. 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (poza zajęciami, przyjęty stosownie do liczby 

punktów ECTS) 

95 godzin  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zasady dopuszczenia do egzaminu: 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. 

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć: 

Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Egzamin jest 

pisemny w postaci testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte, które oceniane są systemem 0-1, 

tylko w pytaniach otwartych istnieje możliwość uzyskania 0,5 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest 

uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być podwyższona dzięki 

wyróżniającej się aktywności studentów w trakcie zajęć.  

Forma zaliczenia ćwiczeń: 

a) Pisemny test zaliczeniowy (35 pkt), składający się z pytań otwartych i zamkniętych oceniany 

w następujący sposób: pytanie zamknięte -  prawidłowa odpowiedź – 1 pkt, niewłaściwa 

odpowiedź – 0 pkt; pytanie otwarte – 0-3 pkt. 

b) prezentacja w trakcie ćwiczeń – max. 5 pkt.  

c) udział w dyskusji – max 10 pkt w trakcie semestru. 

Łącznie student może otrzymać 50 pkt. 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 51% całkowitej liczby punktów 

Skala ocen: 

46-50 – bdb 

41-45– db + 

36-40 – db 

31-35 – dst+ 
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26-30- dst 

Dopuszcza się poprawę testu, w przypadku jego niezaliczenia, w formie ustnej lub pisemnej. 

 

Podpisy zespołu dydaktycznego:  

 

                                                                           

Koordynator: ……………………………..……....................................................,  ..................................  

                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis 

 

Członek zespołu dydaktycznego: ...........................................................................,  ................................. 

                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 

  


