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I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 

1. Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa w Polsce 
2. Niepodatkowe źródła dochodów budżetu państwa 
3. Środki z Unii Europejskiej i projekty z nich finansowane 
4. Analiza struktury wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE 
5. Deficyt budżetu państwa w Polsce i jego finansowanie 
6. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (na 

konkretnym przykładzie): 
- jednostek budżetowych, 
- samorządowych zakładów budżetowych, 
- państwowych lub samorządowych instytucji kultury, 
- uczelni publicznych, 
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
- ZUS-u, KRUS-u, NFZ-u, 
- itp. 
7. Finansowanie wybranych usług społecznych: oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, 

ochrona zdrowia, kultura – teoria i praktyka, Polska a inne państw, realia i konieczne 
zmiany 

II. FINANSE SAMORZĄDOWE 

8. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie 
konkretnej gminy, powiatu, województwa 

9. Dochody własne JST – podatki samorządowe, udziały w podatkach państwowych, 
dochody z majątku na przykładzie wybranej JST 

10. Rola transferów z budżetu państwa (subwencje ogólne i dotacje celowe) w dochodach 
JST 

11. Finansowania rozwoju regionalnego 
12. Finansowanie rozwoju lokalnego 
13. Analiza finansowa miasta/gminy (m.in. w kontekście oceny zdolności kredytowej) 
14. Gospodarka budżetowa konkretnego miasta/gminy/powiatu 

III. PODATKI I SYSTEM PODATKOWY 

15. Aktualny polski system podatkowy i jego ocena - z punktu widzenia: 
  - wydajności fiskalnej, 

  - realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej, 

  - harmonizacji ze standardami UE) 



16. Zasady opodatkowania podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki opodatkowania małych podatników) 

17. Dochód podatkowy - pojęcie, metody obliczania 
18. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce i w wybranych krajach UE 
19. Dylematy wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w 

małych rozmiarach (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
zasady ogólne, podatek liniowy) 

20. Aktualna konstrukcja polskiego VAT – ocena 
21. Podatek akcyzowy w Polsce 
22. Podatki i opłaty lokalne 
23. Perspektywy zmian systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce 

 
 

ZAPISY: na pierwszym seminarium 
 


