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Tematyka wykładów

1. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych (2 godz.)

2. Prawo finansów publicznych – pojęcie, cechy, zakres (2 godz.)

3. Środki publiczne. Zasady gospodarowania środkami 
publicznymi (2 godz.)

4. Sektor finansów publicznych (4 godz.)

5. Budżet państwa. Ustawa budżetowa. Procedury budżetowe w 
zakresie budżetu państwa (4 godz.)

6. Prawo finansów publicznych sektora samorządowego (4 godz.)

7. Publiczne prawo bankowe i prawo rynku finansowego (2 
godz.)



Wykaz aktów prawnych
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.): rozdział X - Finanse 
publiczne.

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1440 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.): rozdział 6 - Gminna gospodarka 
finansowa.

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.): rozdział 5 - Finanse 
samorządu województwa.
6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.): rozdział 6 - Finanse powiatu.
7. Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).
8. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561).
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich 
dysponentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1177 ze zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1777 ze zm.).
11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu 
państwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2225).

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych 
zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr. 298, poz. 1767).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. z 2017 
r. poz. 500).
14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania 
dotacji przedmiotowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 667).
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z 
budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).
16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.).
17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1810).
18. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 
przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 ze zm.).
19. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 298 ze zm.).
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Forma egzaminu 

• Test jednokrotnego wyboru – jedna (najbardziej poprawna, 
zawierająca najwięcej poprawnych informacji i nie zawierająca 
błędnych informacji) odpowiedź;

• 40 pytań, 4 możliwe odpowiedzi;

• W teście występują pytania o charakterze kazusów – w treści 
pytania przedstawiony jest stan faktyczny, odpowiedzi są do 
wyboru. 


