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Próżnowaniem poniża się dary natury. 

- Mikołaj Kopernik 

 

 

Ćwiczenia nr 3. Przepisy ogólne. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów 
publicznych. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych. 

21 października 2021 r.  
 
 

1) Kto jest obecnie Ministrem Finansów i jak brzmi pełna nazwa piastowanej przez niego 

funkcji? 

2) Proszę udzielić odpowiedzi na pytanie, kiedy poszczególne przepisy ufp. weszły w życie. 

3) Czy katalog zawarty w art. 1 ufp. ma charakter zamknięty czy otwarty? Proszę uzasadnić 

odpowiedź.  

4) Kto pełni funkcję zarządu oraz organu stanowiącego w gminach, powiatach i 

województwach? 

5) Proszę rozrysować graficznie definicję układu zadaniowego zawartą w art. 2, pkt 3 ufp. 

6) Proszę wymienić 3 rodzaje klasyfikacji wydatków i odpowiedzieć na pytanie jaka 

klasyfikacja stosowana jest w tzw. budżecie tradycyjnym znajdującym się w ustawie 

budżetowej, a jaka klasyfikacja stosowana jest w tzw. budżecie zadaniowym znajdującym 

się w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej. 

7) Na czym polega w polskim porządku prawnym różnica między budżetem zadaniowym a 

budżetem w układzie zadaniowym? 

8) Jakimi cechami powinny charakteryzować się poprawnie skonstruowane mierniki tzw. 

budżetu zadaniowego? 

9) Czy jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek stosowania tzw. budżetu 

zadaniowego? 

10) Proszę wymienić 3 „odrębne” od ufp. ustawy które regulują problematykę prawa 

finansów publicznych. 

11) Na czym polega różnica między finansami publicznymi a prawem finansowym? 

12) W którym momencie środki publiczne zyskują a w którym tracą swój publiczny 

charakter? 

13) Co oznacza w praktyce art. 3a ufp. i jakie jest ratio legis tego przepisu? 
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14) Czy charakter środków publicznych posiada: 

a. 5 000 PLN przekazane w darowiźnie na rzecz radia RMF FM?  

b. 10 000 PLN przekazane w spadku na rzecz gminy Góra Świętej Małgorzaty 

położonej w województwie łódzkim?  

c. 4900 PLN czesnego uiszczonego przez Annę Nowak za niestacjonarne studia na 

kierunku Prawo Uniwersytetu w Białymstoku?  

d. 3 000 PLN niezapłaconego, pomimo upływu ustawowego terminu, podatku 

dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) przez właściciela firmy Rowelux 

prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na produkcji rowerów.  

e.  300 PLN nieodprowadzonego przez niedopatrzenie przez Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku  podatku PIT  od wynagrodzenia jednego z pracowników tej 

uczelni?  

f. 3 mln  PLN kredytu uzyskanego przez Miasto Malbork uzyskanego z banku 

Milenium na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów?  

g. 1502 PLN, które wpłacił proboszcz parafii pod wezwaniem św. Augustyna za I 

kwartał 2021 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób 

duchownych? 

h. 100 PLN opłaty od posiadania psów i 50 PLN opłaty od posiadania kotów 

wpłacone na rzecz urzędu miasta w Białymstoku? 

i. wypłata z zysku Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”? 

j. opłata za zwiedzanie białostockiego ogrodu zoologicznego?  

15) Proszę wymienić 7 podatków państwowych i 7 podatków samorządowych.  

16) Proszę wymienić 7 rodzajów opłat. 

17) Czy istnieje zamknięty katalog wydatków publicznych czy rozchodów publicznych? 

Proszę odpowiedź uzasadnić. 

18) Na czym polega różnica między deficytem sektora finansów publicznych a długiem 

publicznym? 

19) Czy w polskim porządku prawnym istnieją prawne ograniczenia dotyczące wielkości 
deficytu sektora finansów publicznych? 

20) Proszę wskazać regulacje UE ograniczające wysokość deficytu publicznego, traktując 
odrębnie państwa spoza strefy euro oraz państwa należące do Unii Gospodarczo-
Walutowej. 


