
KIERUNEK STUDIÓW: Prawo   

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 
PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Prof. Dr hab. Paweł Smoleń – wykład, Ćwiczenia: dr Beata Kucia 
– Guściora, Dr Michalina Duda, dr Monika Münnich, dr Piotr Pomorski, dr Marcin Burzec 
FORMA ZAJĘĆ: Wykład obowiązkowy oraz ćwiczenia 
LICZBA GODZIN 30 godz. wykładowych, 30 godz. ćwiczeniowych 
ZAŁOŻENIA: Głównym założeniem prowadzonego wykładu jest przekazanie studentom wiedzy w 
zakresie  podstawowych regulacji prawnych oraz praktyki stosowania prawa. Następuje to poprzez 

prezentację  najistotniejszych instytucji  prawnych  w oparciu o  aktualnie obowiązujące akty 
prawne oraz dorobek doktryny. Ponadto zajęcia mają służyć rozwijaniu u studentów umiejętności 
rozwiązywania  problemów prawnych, z którymi mogą się  najczęściej spotkać swej przyszłej 
działalności zawodowej i osobistej. 
CEL WYKŁADÓW: Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych 
odnoszących się do funkcjonowania finansów publicznych: źródeł prawa, form organizacyjno-

prawnych sektora finansów publicznych, środków publicznych, zasad tworzenia, wykonywania oraz 
kontroli wykonania budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, struktury dochodów 
i wydatków,  a także przychodów i rozchodów budżetu państwa oraz JST, problematyki 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podstaw publicznego prawa 

bankowego a także prawa dewizowego. 
Słuchacze powinni nabyć umiejętność wskazania aktów prawnych regulujących określone wyżej 
zagadnienia, określania podstawowych elementów treści regulacji prawnych w tym zakresie oraz w 

podstawowym zakresie umiejętność stosowania prawa (zastosowania specyficznych dla tej 
dziedziny prawa reguł wykładni). 
METODY DYDAKTYCZNE: 
Materiał wchodzący w zakres przedmiotu zostanie zaprezentowany  przy wykorzystaniu dwóch 
metod: 

1. wykładu analityczno – dogmatycznego 

2. prezentacja przykładów ilustrujących znaczenie poszczególnych konstrukcji prawnych   dla 
praktyki obrotu prawnego (ćwiczenia). 

  
L.p.             TEMATY ZAJĘĆ 

1 
Zagadnienia ogólne: Pojęcie i funkcje finansów publicznych, Cechy finansów publicznych, Funkcje 
finansów publicznych 

2 
Pojęcie i zakres prawa finansów publicznych (Cechy prawa finansów publicznych, Źródła prawa 
finansowego. Związki prawa finansowego z innymi dziedzinami prawa.) 

3 Sektor finansów publicznych. Formy organizacyjno- prawne jednostek sektora finansów publicznych. 

4 
Pojęcie i klasyfikacja środków publicznych. Ogólna klasyfikacja wydatków i rozchodów. Pojęcie 
nadwyżki i deficytu. Państwowy dług publiczny. Dług Skarbu Państwa. 

5 Zasady gospodarowania środkami publicznymi 

6 Procedura budżetowa. 

7 Finanse samorządu terytorialnego 

8 Odpowiedzialność z a naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

9 Narodowy Bank Polski i jego znaczenie dla systemu finansów publicznych 

10 Podstawowe regulacje z zakresu  prawa dewizowego 

  
LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 
1.      Zarys finansów i prawa finansowego, pod red W. Wójtowicz, Warszawa 2011, 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Komentarz do ustawy o finansach publicznych pod red. P. Smolenia, Warszawa 2011 
2. E. Chojna – Duch, „Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego”, Warszawa 2010 

3. E. Malinowska – Misiąg, W. Misiąg, „Finanse publiczne w Polsce”, Warszawa 2007 
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Egzamin pisemny  . 
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Test oraz pytania otwarte 
KRYTERIA ZALICZENIA: standardowe, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych 
punktów na egzaminie. 
  

 


