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EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w 

jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie dotyczy przedmiotów 

zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia  

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2ESP 

Język przedmiotu Język polski 

Rodzaj przedmiotu Przedmiot kierunkowy, MK_2 

Rok studiów /semestr Drugi rok/semestr trzeci 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

Podstawy ekonomii 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem na 

formy prowadzenia zajęć 

Wykład 15 godzin 

Ćwiczenia 30 godzin 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, 

mających swe podstawy w ekonomii dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem 

racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora publicznego w 
gospodarce polskiej oraz wybranych krajów. 
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. 

Metody dydaktyczne oraz ogólna 

forma zaliczenia przedmiotu 

Metody nauczania: 
- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod 

aktywizujących; 

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: 
dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków; 

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców w zależności od potrzeb 

Studenta. 
Formy zaliczenia przedmiotu: cykl wykładów kończy sie egzaminem przeprowadzonym w trakcie 

sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o: 
- zaliczenie kolokwium - test składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Warunkiem 

zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów; 

- wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja; 
- aktywność w dyskusjach. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z ćwiczeń, egzaminu za 

wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie w/w zajęć. 

 

Efekty kształceniai 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA 
Student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem teorii dobrobytu i ekonomii sektora publicznego oraz zna rozszerzony zakres 

współczesnej terminologii ekonomii sektora publicznego 
E2_W01 

Student ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania sektora 

publicznego, jego współczesnych funkcji i zadań, a także ma pogłębioną wiedzę w zakresie 

roli sektora publicznego we współczesnej gospodarce oraz powiązań sektora publicznego z 

otoczeniem, w tym zwłaszcza z sektorem rynkowym oraz pozarządowym 

E2_W04 

Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych zasadach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, 

etycznych) determinujących funkcjonowanie sektora publicznego i jego podmiotów oraz o ich 

źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania 
E2_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 
Student potrafi, w oparciu o poznane kategorie ekonomii sektora publicznego, prawidłowo 
interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w sektorze 
publicznym oraz wzajemne relacje między nimi 

E2_U01 

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień multimedialnych i ustnych E2_U10 



z zakresu ekonomii sektora publicznego 
KOMPETENCJE 

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności role 
przywódcy 

E 2 _ K 0 2  

Student jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych oraz potrafi 

przewidywać wielokierunkowe skutki takie aktywności  
E 2 _ K 0 5  

 

Punkty ECTS 4 ECTS  

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 
Przygotowanie do egzaminu 30 
Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie i udział w dyskusji 5 

Przygotowanie i wykonanie pracy pisemnej oraz prezentacji 

multimedialnej 
5 

Przygotowanie do pracy pisemnej 5 
Czytanie literatury przedmiotu 10 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 1,8 

o charakterze praktycznym 55 2,2 

  
Data opracowania: 12.03.2014 Koordynator przedmiotu: dr hab. Mariusz Popławski 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno dla różnych form zajęć 

(np. wykładu i ćwiczeń).  

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2ESP 

Nazwa kierunku Ekonomia II stopień 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr Rok drugi/semestr trzeci 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

Wykład 15 godzin. Forma prowadzenia zajęć: 

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja dydaktyczna); 

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy 

w zależności od potrzeb Studenta. 

Liczba punktów ECTS 4 ECTS 

Prowadzący  dr hab. Mariusz Popławski  

Treści merytoryczne przedmiotu Ekonomia dobrobytu jako teoretyczna podstawa ekonomii sektora 

publicznego: Rynek i jego efektywność w sensie Pareto. Zawodność 

mechanizmu rynkowego i jego mikroekonomiczne niesprawności (dobra 

publiczne, efekty zewnętrzne, niekonkurencyjne rynki, niekompletne rynki, koszty 

transakcyjne, asymetryczna informacja). Zawodność mechanizmu rynkowego i 

jego makroekonomiczne niesprawności (nierównomierny rozwój, bezrobocie, 

inflacja). Efektywność a sprawiedliwość (podział dochodów, problem wyboru 

społecznego). 

Główne założenia teorii wydatków publicznych: Identyfikacja dóbr 

wytwarzanych przez sektor publiczny (czyste dobra publiczne, lokalne dobra 

publiczne, uniwersalne dobra mieszane, specyficzne dobra mieszane). Publiczne 

mechanizmy alokacji zasobów (problem ujawniania preferencji, indywidualne 

preferencje dotyczące dóbr publicznych, agregowanie preferencji, głosowanie 

większościowe i paradoks głosowania). Problem zawodności państwa 

(nieefektywność w sektorze publicznym). Przesłanki i problemy racjonalizacji 

wydatków publicznych (możliwe rodzaje interwencji państwa, elementy 

konstrukcji programu rządowego, analiza konsekwencji wprowadzenia 

programu rządowego). 

Wybrane aspekty teorii opodatkowania: Podatek a alokacja zasobów w 

gospodarce rynkowej. Rozkład podatków w warunkach doskonałej i 

niedoskonałej konkurencji. Podatki a efektywność ekonomiczna (opodatkowanie 

konsumpcji i rozmiary zniekształceń, opodatkowanie produkcji, opodatkowanie 

kapitału, opodatkowanie dochodu). Opodatkowanie optymalne a opodatkowanie 

efektywne. Cechy efektywnego systemu podatkowego. 

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce: Zróżnicowane podejścia do 

definiowania sektora publicznego. Modele sektora publicznego we 

współczesnych gospodarkach. Problem mierzenia wielkości sektora 

publicznego. Ewolucja funkcji i zadań sektora publicznego. 



Współczesne problemy sektora publicznego w świecie: Państwo a gospodarka 

- kierunki i siła zmian. Współczesne uwarunkowania sektora publicznego 

(globalizacja, liberalizm a nacjonalizm, transformacja, dostarczanie dóbr 

publicznych). Analiza problemów sektora publicznego w wybranych krajach 

(niska efektywność, korupcja, biurokracja). 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Efekty kształcenia Aktywność Egzamin 

E2_W01 + + 

E2_W04 + + 

E2_W07 + + 

E2_U01 + + 

E2_U10   

E2_K02   

E2_K05   

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Cykl wykładów kończy się egzaminem pisemnym przeprowadzonym w trakcie 

sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie 

ćwiczeń. 

Egzamin pisemny w postaci testu zawiera pytania zamknięte i otwarte, które 

oceniane są systemem 0-1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% 

całkowitej liczby punktów. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminu 

za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie 

wykładu. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Podstawowa: 
Broi 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 2004. 

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie 

odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005 

Uzupełniająca: 

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

Warszawa 2002. 

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

2005. 

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce 

rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004. 

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

Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005. 

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

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. 

Przygodzka R. (red.), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008. 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla różnych form zajęć 

(np. wykładu i ćwiczeń).  

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego 

Kod przedmiotu 1000-ES2-2ESP 

Nazwa kierunku Ekonomia II stopień 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu polski 

Rok studiów/ semestr Rok drugi/semestr trzeci 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia 30 godzin.  

Forma prowadzenia zaieć: 

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod 

aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków; 

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w 

zależności od potrzeb Studenta. 

Liczba punktów ECTS 4 ECTS 

Prowadzący  dr hab. Mariusz Popławski (8 godz.), dr Justyna Łučinska (22 godz.) 

Treści merytoryczne przedmiotu Efektywność sektora publicznego: pojęcie sektora publicznego, podstawowe 

funkcje sektora publicznego (redystrybucyjna, stabilizacyjna, alokacyjna), 

sektor publiczny a sektor prywatny; narzędzia i metody oceny efektywności 

funkcjonowania sektora publicznego; wskaźniki pomiaru jakości rządzenia 

(World Bank, European Central Bank, International Institute for 

Management Development - IMD, World Economic Forum- WEF). 



Podmioty sektora publicznego i prawno-ekonomiczne aspekty ich 

funkcjonowania: formy organizacyjno-prawne, podstawowe mechanizmy 

finansowania, główne założenia gospodarowania majątkiem, kapitał ludzki.  

Administracja publiczna - jej miejsce i rola w sektorze publicznym: 

struktura administracji publicznej, główne zadania administracji publicznej, 

problemy funkcjonowania administracji publicznej, możliwość zwiększenia 

sprawności funkcjonowania administracji publicznej. 

Funkcje klasyczne sektora publicznego: podmioty działające w obszarze 

bezpieczeństwa zewnętrznego (wojsko), bezpieczeństwa wewnętrznego 

(policja), systemu sprawiedliwości; analiza wydatków publicznych na 

realizację funkcji klasycznych; główne problemy funkcjonowania podmiotów 

związanych z realizacją funkcji klasycznych. 

Funkcje społeczne sektora publicznego: podmioty działające w obszarze: 

systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, systemu zabezpieczenia 

społecznego; analiza wydatków publicznych na realizację funkcji 

społecznych; główne problemy funkcjonowania podmiotów związanych z 

realizacją funkcji społecznych. 

Funkcje gospodarcze sektora publicznego: wydatki publiczne o charakterze 

inwestycyjnym i ich znaczenie społeczno-ekonomiczne; partnerstwo 

publiczno- prywatne i jego znaczenie w realizacji projektów publicznych; 

podmioty działające w obszarze ochrony środowiska, skuteczność 

gospodarczych funkcji państwa. 

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

Efekty 

kształcenia 

Aktywność Praca grupowa Kolokwium 

E2_W01 +  + 

E2_W04 + + + 

E2_W07 + + + 

E2_U01 + +  

E2_U10  +  

E2_K02  +  

E2_K05  +  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o: 

- zaliczenie kolokwium - test składający się z pytań zamkniętych i otwartych. 

Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% całkowitej liczby 

punktów; 

- wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja; 

- aktywność w dyskusjach. 

Istnieje możliwość podwyższenia oceny z ćwiczeń za wyróżniającą aktywność 

Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie zajęć. 

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach. 

Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Każda kolejna nieobecność wymaga 

zaliczenia ustnego (określonego zakresu materiału) na konsultacjach. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

Broi M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Wrocław 2010. 

Kleer J. (red.,), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a 

rozkwitem, CeDeWu, Warszawa 2007. 

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2005. 

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2004. 

Uzupełniająca: 

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce 

rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004. 

Przygodzka R. (red.), Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008. 

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. 

Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Pomiar jakości rządzenia, 

„Gospodarka Narodowa” nr 3/2008. 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form 

zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika: 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 


