
PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

SEMESTR I 

LP Zagadnienie Umiejętności 

1 Pojęcie, struktura i funkcje 
finansów. 

 wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu finansów 
publicznych 

 określić funkcje i zasady finansów publicznych 
 opisać mechanizm finansów publicznych 

2 Pieniądz w gospodarce.  przedstawić rodzaje strumieni pieniężnych 
 wyjaśnić obieg pieniądza w gospodarce 

3 Formy organizacyjno-prawne 
sektora finansów 
publicznych. 

 scharakteryzować podstawowe jednostki sektora finansów 
publicznych 

 rozróżnić cechy jednostek sektora finansów publicznych 

4 Budżet państwa i jego 
funkcje. 

 określić zasady konstrukcji budżetu 
 rozróżnić elementy budżetu 
 dokonać analizy przykładowego budżetu jednostki 

organizacyjnej 

5 Klasyfikacja budżetowa.  wyjaśnić znaczenie klasyfikacji budżetowej w systemie 
finansów publicznych 

6 Procedura budżetowa  omówić proces prawnie określonych zasad postępowania z 
budżetem 



 

SEMESTR II 

 

LP Zagadnienie Umiejętności 

1 Dochody budżetu państwa.  wymienić źródła dochodów budżetu 
państwa 

 scharakteryzować źródła dochodów 
budżetu państwa 

2 Dochody podatkowe i niepodatkowe 

budżetu państwa. 

 wymienić źródła dochodów budżetu 
państwa  

 scharakteryzować źródła dochodów 
budżetu państwa 

3 Wydatki budżetu państwa.  wymienić rodzaje wydatków budżetu 
państwa 

 rozróżnić rodzaje wydatków budżetu 
państwa 

4 Deficyt budżetu państwa i źródła jego 
finansowania. 

 wyjaśnić pojęcie deficytu budżetu 
państwa 

 omówić źródła finansowania deficytu 

5 Kontrola wykonywania i analiza budżetu 
państwa. 

 wyjaśnić proces kontroli wykonywania i 
analizy budżetu państwa 

6 Budżety samorządów terytorialnych. 
Zakres działania samorządu 
terytorialnego. 

 omówić zakres działania samorządu 
terytorialnego 

7 Zasady gospodarki finansowej 
samorządów terytorialnych. Wieloletnia 
prognoza finansowa jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 scharakteryzować zasady gospodarki 
finansowej samorządów terytorialnych 

 wyjaśnij czym wieloletnia prognoza 
finansowa jednostki samorządu 
terytorialnego 

8 Tryb uchwalania i wykonywania 

budżetów samorządów terytorialnych. 

Dochody budżetowe samorządów 

terytorialnych. 

 przedstawić tryb uchwalania i 
wykonywania budżetów samorządów 
terytorialnych 

 



SEMESTR III 

 

LP Zagadnienie Umiejętności 

1 Dochody budżetu województwa  
i powiatu. 

 wymienić dochodów budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego 

 scharakteryzować źródła dochodów budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego 

2 Dochody budżetu gminy.  wymienić źródła dochodów budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego 

 scharakteryzować źródła dochodów budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego 

3 Wydatki budżetowe samorządów 
terytorialnych i tryb ich realizacji. 

 wymienić rodzaje wydatków jednostki samorządu 
terytorialnego 

 rozróżnić rodzaje wydatków jednostki samorządu 
terytorialnego 

4 Deficyt jednostki samorządu 
terytorialnego i źródła jego 
finansowania. 

 przedstawić źródła finansowania deficytu jednostki 
samorządu terytorialnego 

5 Kontrola i analiza wykonania 
budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 

 Wyjaśnić na czym polega kontrola i analiza 
wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego 

6 Finanse państwa i finanse 
jednostek samorządu 
terytorialnego - podobieństwa i 
różnice 

 wskazać różnice między finansami państwa i 
jednostek samorządu terytorialnego 

 



SEMESTR IV 

 

LP Zagadnienie Umiejętności 

1 Wprowadzenie do 
sprawozdawczości 
budżetowej i finansowej 
jednostki sektora 
finansów publicznych. 

 ogólnie scharakteryzować sprawozdawczość budżetową i 
finansową jednostki sektora finansów publicznych 

2 Zasady sporządzania 
sprawozdań finansowych 
przez jednostki sektora 
finansów publicznych. 

 omówić zasady sporządzania sprawozdań finansowych 
przez jednostki sektora finansów publicznych 

3 Zasady ustalania wyniku 
finansowego. 

 omówić i zastosować w praktyce zasady ustalania wyniku 
finansowego 

4 Bilans jednostki 
organizacyjnej finansów 
publicznych 

 przygotować bilans jednostki organizacyjnej finansów 
publicznych 

5 Preliminarz budżetowy 
(plan finansowy jednostki 
budżetowej) 

 wyjaśnić istotę preliminarza budżetowego 

6 Typowe sprawozdania 
budżetowe jednostki 
budżetowej 

 wymienić i przygotować typowe sprawozdania budżetowe 
jednostki budżetowej 

 

 


