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1. Finanse publiczne – pojęcie, funkcje, struktura. 

2. Zakres i jednostki sektora finansów publicznych. 

3. Finanse publiczne a finanse niepubliczne. 

4. Jawność i przejrzystość finansów publicznych – instrumenty prawne ich realizacji. 

5. Konstytucyjne regulacje finansów publicznych. 

6. Źródła prawa finansowego w Polsce. 

7. Standardy finansowe samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu 

Lokalnego. 

8. Pojęcie polityki finansowej, instrumenty i warunki jej skuteczności. 

9. Środki publiczne a dochody publiczne. 

10. Wydatki a rozchody publiczne. 

11. Deficyt sektora finansów publicznych a dług publiczny. 

12. Dwie metody obliczania długu publicznego. 

13. Podział publicznych środków finansowych między państwo i jednostki samorządu terytorialnego 

(JST). 

14. Zakres podmiotowy sektora finansów publicznych. 

15. Budżetowanie brutto a budżetowanie netto. 

16. Funkcjonowanie, finansowanie i przykłady jednostek budżetowych. 

17. Funkcjonowanie, finansowanie i przykłady zakładów budżetowych. 

18. Funkcjonowanie, finansowanie i przykłady instytucji gospodarki budżetowej. 

19. Funkcjonowanie, finansowanie i przykłady agencji wykonawczych. 

20. Istota i przykłady funduszy celowych. 

21. Istota i bariery prawidłowej polityki finansowej. 

22. Budżet państwa – istota i cechy charakterystyczne. 

23. Charakter prawny budżetu państwa. 

24. Źródła dochodów budżetu państwa. 

25. Budżet a ustawa budżetowa. 

26. Zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. 

27. Zasada roczności a zasada wieletności. 

28. Zasada jedności budżetowej. 

29. Zasady budżetowe a praktyka budżetowa 

30. Dochody budżetu państwa oraz ich struktura. 

31. Istota i zakres Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. 

32. Wieloletni Plan Finansowy Państwa a Program Konwergencji. 

33. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe budżetu państwa – uzasadnienie ich tworzenia, wielkość, 

34. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe – dysponowanie i przeznaczenie. 

35. Procedura projektowania i uchwalania budżetu państwa. 

36. Istota oraz tryb udzielania absolutorium w budżecie państwa. 

37. Zasady wykonywania budżetu państwa. 



38. Blokowanie wydatków. 

39. Tryb postępowania w przypadku wydatkowania dotacji niezgodnego z przeznaczeniem. 

40. Tryb postępowania w przypadku niewykorzystania w całości przyznanych dotacji. 

41. Prowizorium budżetowe. 

42. Budżet JST – pojęcie, istota i cechy charakterystyczne. 

43. Wieloletnia prognoza finansowa JST – istota i treść. 

44. Wieloletnia prognoza finansowa JST – okres obowiązywania. 

45. Wieloletnia prognoza finansowa JST –  organy kompetentne do jej uchwalania i aktualizacji oraz 

możliwości i obowiązki jej modyfikacji. 

46. Proces uchwalania budżetu JST. 

47. Źródła dochodów budżetu gminy. 

48. Dochody własne samorządu terytorialnego jako źródło samodzielności finansowej. 

49. Konsekwencje nieuchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie. 

50. Pojęcie oraz procedura udzielania absolutorium z tytułu wykonania budżetu JST. Skutki 

nieudzielenia absolutorium. 

51. Nadzór nad gospodarką finansową JST. 

52. Kontrola gospodarki finansowej JST. 

53. Kompetencje regionalnych izb obrachunkowych. 

54. Regulacje ograniczające wysokość długu publicznego. 

55. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne. 

56. Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

57. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

58. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

59. Zewnętrzna kontrola finansowa. 

60. Wewnętrzna kontrola finansowa. 

61. Kontrola zarządcza. 

62. Audyt zewnętrzny. 

63. Budżet zadaniowy a budżet tradycyjny. 

64. Tzw. budżet zadaniowy w ustawie o finansach publicznych. 

65. Pojęcie podatku. 

66. Podział rodzaje i funkcje podatków. 

67. Strony stosunku prawnopodatkowego. 

68. Krajowa Administracja Skarbowa. 

69. Podatek a opłata i cło. 

70. Perspektywa finansowa i budżet ogólny Unii Europejskiej (pojęcia i różnice). 

71. Procedura unikania nadmiernego deficytu. 

72. Tzw. sześciopak Unii Europejskiej. 

73. Dochody budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 

74. Warunki wprowadzenia euro. 

75. Źródła i podstawowe pojęcia prawa dewizowego w Polsce. 

76. Ograniczenia i obowiązki dewizowe. 

77. Narodowy Bank Polski jako bank centralny. 


