SYLABUS
Wydział Prawa i Administracji

1a.

Kierunek

Poziom kształcenia

Tryb kształcenia

Administracja

Studia pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Finanse publiczne i prawo finansowe

8

Typ przedmiotu

Rok studiów/semestr

Liczba godzin

Kierunkowy

4

50

Imię i nazwisko:
Ryszard Sowiński

1b. Tytuł/stopień:
Doktor
1c.

Dyscyplina naukowa:
prawo

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Założenia i cele przedmiotu:
celem przedmiotu jest wyjaśnienie zjawisk w gospodarce finansowej państwa i
samorządu terytorialnego, nauka prawa finansowego, zapoznanie ze specyfiką
instytucji prawa finansowego i przygotowanie do wykorzystania wiedzy o
prawie finansowym w praktyce

4.

Wymagania wstępne:
brak

5.

Metody dydaktyczne:

wykład
6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
egzamin

7.

Treści kształcenia (programowe):
1.
Zagadnienia ogólne finansów publicznych i prawa finansowego:
pojęcie finansów publicznych, funkcje finansów publicznych ( funkcja
redystrybucyjna, alokacyjna i stabilizacyjna), pojęcie i istota prawa
finansowego, źródła prawa finansowego, problemy legislacji finansowej,
budowa normy prawno-finansowej, finanse publiczne a Konstytucja,
wykładnia przepisów prawa finansowego, system administracji finansów
publicznych, kontrola finansów publicznych, polityka finansowa.
2.
Podstawy prawa budżetowego i gospodarki finansowej państwa:
pojęcie, geneza i funkcje budżetu, zasady budżetowe, jednostki
organizacyjne sektora finansów publicznych, procedura budżetowa,
dochody budżetowe państwa ( pojęcie, funkcje i rodzaje), wydatki
budżetowe państwa ( zakres i rodzaje wydatków, zjawisko stałego
wzrostu wydatków, formy prawne i zasady dokonywania wydatków,
struktura wydatków, racjonalizacja wydatków publicznych), dług
publiczny i deficyt budżetowy oraz źródła ich finansowania, poręczenia i
gwarancje w gospodarce budżetowej, odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
3.
Podstawy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego:
gospodarka finansowa gminy, gospodarka finansowa powiatu,
gospodarka finansowa województwa, kontrola finansowa i nadzór nad
gospodarką finansową samorządu terytorialnego, finansowanie rozwoju
regionalnego ze środków Unii Europejskiej.
4.
Zarys teorii podatku: ewolucja koncepcji podatkowych ( cechy
wspólne koncepcji podatkowych, kameraliści, fizjokraci, myśl podatkowa
A. Smitha i D. Ricardo, koncepcja równej ofiary finansowej, myśl
podatkowa A. Wagnera, myśl podatkowa F. Neumarka, koncepcja
ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej, współczesne problemy
teorii opodatkowania, pojęcie i konstrukcja prawna podatku , źródła
prawa podatkowego, prawotwórstwo sądowe, wykładnia prawa
podatkowego, związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa,
sankcje w prawie podatkowym, obejście prawa podatkowego, system
podatkowy, funkcje systemu podatkowego , podstawy wobec
opodatkowania.
5.
Część ogólna polskiego prawa podatkowego: ewolucja regulacji
podatkowych w Polsce, zagadnienia ogólne Ordynacji podatkowej,
zobowiązanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej ( obowiązek a
zobowiązanie podatkowe, powstawanie, i wygasanie zobowiązań
podatkowych, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe,
następstwo prawne, odpowiedzialność osób trzecich, zabezpieczenie
wykonania zobowiązań podatkowych), postępowanie podatkowe w
świetle Ordynacji podatkowej ( ogólne postępowanie administracyjne a

postępowanie podatkowe, zasady ogólne i postanowienia ogólne
postępowania podatkowego, postępowanie podatkowe przed organem I
instancji, zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia), przymusowe
wykonanie zobowiązań podatkowych, sądowa kontrola orzeczeń w
sprawach podatkowych przez sądy administracyjne, Europejski Trybunał
Sprawiedliwości i jego znaczenie dla spraw podatkowych.
6.
Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego: podatek od
towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier, podatek
dochodowy od osób fizycznych, uproszczone formy opodatkowania
dochodów osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych,
podatek rolny, podatek od spadków i darowizn, podatek od
nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek leśny,
podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów,
harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem europejskim,
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wzajemna pomoc
administracyjna w sprawach podatkowych.
7.
Podstawy prawa celnego: pojęcie i klasyfikacja ceł, etapy rozwoju
prawa celnego w Polsce, międzynarodowe prawo celne, prawo celne
Unii Europejskiej, organy celne.
8.
Podstawy publicznego prawa bankowego: modele prawnoorganizacyjne bankowości, źródła prawa bankowego, Narodowy Bank
Polski jako bank centralny, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nadzór
państwa nad instytucjami finansowymi, system europejskiej bankowości
centralnej.
9.
Waluta i prawo walutowe: istota i funkcje pieniądza, ewolucja
systemów pieniężnych, polski ustrój pieniężny, międzynarodowy system
pieniężny, europejski system pieniężny.
10. Podstawy prawa dewizowego: podstawowe konstrukcje polskiego
prawa dewizowego, europejskie prawo dewizowe.
8.

Wykaz literatury podstawowej:
1. W. Wójtowicz, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego,
Wolters Kluwer, wyd. V, Warszawa 2008, (rozdziały I – V; XI – XII),
2.
Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki, Podatki i prawo podatkowe,
LexisNexis, Wydanie IV, Warszawa 2008.

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
czasopisma: m.in. Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy, Kwartalnik
Prawa Podatkowego, Prawo i Podatki

