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ESEJE Z FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA

FINANSOWEGO
PROPONOWANE TEMATY

W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU 2019/2020

1. Wpływ systemu finansowania na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej.

2. Konstrukcja subwencji ogólnej.

3. Opieka nad bezdomnymi i bezpańskimi zwierzętami jako rodzaj zadania jednostki samorządu

terytorialnego finansowanego ze środków publicznych.

4. Organizacja pochówków jako rodzaj zadania jednostki samorządu terytorialnego finansowanego ze

środków publicznych.

5. Zasady finansowania ochotniczych straży pożarnych ze środków publicznych.

6. Finansowanie inwestycji publicznych za pomocą emisji obligacji.

7. Udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego jako rodzaj

wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

8. Ograniczenia wzrostu zobowiązań finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

9. Blokowanie wydatków jako forma zmiany sposobu wykonywania budżetu państwa w ciągu roku.

10. Wydatki majątkowe i bieżące w budżecie państwa.

11. Zalety i wady zachowania równowagi budżetowej.

12. Znaczenie zasady terminowości w wykonywaniu budżetu państwa.

13. Ograniczenia wydatkowania środków z budżetu środków europejskich.

14. Znaczenie posiadania osobowości prawnej przez jednostki sektora finansów publicznych dla

realizacji zadań publicznych.

15. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako jednostki sektora finansów publicznych.

16. Konsolidacja wartości zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych i ich znaczenie dla

obliczania państwowego długu publicznego.



PRZYGOTOWANIE ESEJU – WYMOGI OGÓLNE

1. Złożenie eseju z zakresu prawa finansowego jest warunkiem otrzymania w semestrze
zimowym zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe.

2. W każdym eseju Autor powinien sformułować problem badawczy, czyli postawić tezę, którą będzie
się starał zweryfikować (udowodnić lub obalić) w eseju.

3. W części końcowej esej powinien zawierać postulaty de lege lata lub/oraz de lege ferenda.
4. Przed przystąpieniem do napisania eseju jego plan oraz spis literatury warto skonsultować z

prowadzącym zajęcia.
5. Esej powinien być złożony w formie drukowanej w terminie oznaczonym przez prowadzącego

zajęcia.
6. Imię, nazwisko, kierunek studiów oraz grupa ćwiczeniowa Autora powinna zostać umieszczona

na pierwszej stronie zawierającej tekst eseju.
7. Esej musi być odręcznie podpisany przez Autora na ostatniej stronie.

PRZYGOTOWANIE ESEJU – WYMOGI EDYTORSKIE

1. Esej powinien mieć objętość 5-8 stron standardowego tekstu – tj. objętość eseju nie
powinna być mniejsza niż 10 000 znaków ze spacjami i większa niż 15 000 znaków ze
spacjami (wliczając przypisy). Esej powinien zawierać spis wykorzystanej bibliografii
(objętość spisu wykorzystanej bibliografii nie wlicza się jednak w wyżej określoną objętość
eseju).

2. Tekst powinien być zredagowany, zgodnie z następującymi zasadami:
- czcionka: Times New Roman Normal, rozmiar 12,
- zwroty obcojęzyczne pisane kursywą,
- interlinia: 1,5 wiersza,
- marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm),
- tytuł artykułu: czcionka Times New Roman Normal, rozmiar 14, pogrubiona.

3. Przypisy powinny zostać umieszczone w tekście jako przypisy dolne, czcionka Times New
Roman Normal, rozmiar 10, interlinia: 1 wiersz. Przypis jest traktowany jak zdanie, dlatego
powinien zaczynać się wielką literą, a kończyć kropką.

4. W tekście numer przypisu umieszcza się bez spacji po wyrazie, przed przecinkiem. Na końcu
zdania numer przypisu umieszcza się przed kropką, kończącą zdanie.

5. Kilka publikacji powołanych w ramach jednego przypisu należy oddzielić średnikiem,
zachowując kolejność chronologiczną (nie alfabetyczną), np.

M. Weralski, Finanse publiczne i prawo finansowe,Warszawa 1984, s. 260;
Z. Ofiarski, K. Sawicka, W. Miemiec, M. Karlikowska, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz,
Wrocław 2010, s. 150; E. Chojna-Duch, Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2011, s.
230.

6. Przypisy powinny zostać zredagowane zgodnie z następującym wzorem:
a. publikacje książkowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pisany kursywą, miejsce i rok wydania,
numer strony, np.

M. Weralski, Finanse publiczne i prawo finansowe,Warszawa 1984, s. 150.
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne,Warszawa 2012, s. 15 i n. (lub s. 15-20).



b. dzieła zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora (ewentualnie: tytuł artykułu, jeśli stanowi on
wyodrębnioną całość w ramach dzieła), tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko autora, miejsce i rok
wydania strona, np.

R. Kowalczyk, [w:] Prawo finansowe, red. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2013, s. 57.
W. Miemiec, Zasady pozyskiwania i wykorzystania bezzwrotnych środków zagranicznych, [w:] System Prawa
Finansowego, t. II, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010, s. 347 i n.

c. artykuły pochodzące z czasopism: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w
cudzysłowie, rok wydania, numer (w przypadku stosowania numeracji ciągłej, należy podać numer w
numeracji rocznej), numer strony, np.

T. Dębowska-Romanowska, Prawne pojęcie ogólnej dotacji zobiektywizowanej, „Państwo i Prawo” 1989, nr 10, s. 76.
A. Borodo, Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne, „Prawo Budżetowe Państwa i
Samorządu” 2014, nr 1, s. 11.

d. tylko jedno dzieło (artykuł, książka) tego samego autora po raz kolejny – inicjał imienia, kropka,
nazwisko autora, skrót „op. cit.” (bez cudzysłowów), np.

B. Banaszak, op. cit., s. 727.
A. Borodo, op. cit., s. 24.

e. jeśli w tekście artykułu znajdą się obok siebie w kolejnych przypisach dwa odniesienia do jednej pozycji,
należy stosować skrót „ibidem” (bez cudzysłowów), np.

przypis 1: B. Banaszak, op. cit., s. 727.
przypis 2: Ibidem, s. 727.

f. jeśli cytowane pozycje jednego autora znajdą się w jednym przypisie to wówczas należy cytować z
użyciem „idem” (bez cudzysłowów), np.

A. Borodo, Dochody samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, Toruń 1993, s. 150;
idem, Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne, „Prawo Budżetowe Państwa i
Samorządu” 2014, nr 1, s. 11.

g. jeśli w jednym dziele jest cytowanych kilka tekstów tego samego autora, należy w przypisach (nie
dotyczy to pierwszego przypisu danej pozycji) wprowadzić jednoznaczny skrót tytułu, który zróżnicuje te
pozycje, np.

przypis 1: A. Borodo, Dochody samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, Toruń 1993, s. 150.
przypis 2: A. Borodo, Ustawa budżetowa na 2014 rok – wybrane aspekty prawne, „Prawo Budżetowe Państwa i
Samorządu” 2014, nr 1, s. 11.
– w przypisach dalszych należy cytować następująco:
A. Borodo, Dochody…, s. 150,
A. Borodo, Ustawa budżetowa…, s. 11.

h. strony internetowe: pełny adres strony wraz z datą jej użycia, np.
http://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.php, (15 kwietnia 2019 r.).

i. orzeczenia: rodzaj orzeczenia, nazwa organu, data, sygnatura, miejsce publikacji (ewentualnie wzmianka,
że orzeczenie nie zostało opublikowane), np.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2011 r., I SA/Sz 184/11, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2012,
nr 5, poz. 11.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 listopada 2009 r., I SA/Gl 597/09, Lex nr 588831.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013 r., I SA/Ol 619/12, niepubl.
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CZASOPISMA

 „Państwo i Prawo”- dostępne on-line w Czytelni Czasopism Prawniczych BG UMCS
 „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” – dostępne on-line:

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PBPS/index
 „Finanse Komunalne” - dostępne on-line w Czytelni Czasopism Prawniczych BG UMCS
 „Samorząd Terytorialny”- dostępne on-line w Czytelni Czasopism Prawniczych BG UMCS
 „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
 „Przegląd Prawa Publicznego”- dostępne on-line w Czytelni Czasopism Prawniczych BG UMCS
 „Przegląd Sejmowy” – dostępne on-line: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/przegladSejm.xsp
 „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
 „Przegląd Podatkowy”- dostępne on-line w Czytelni Czasopism Prawniczych BG UMCS
 „Monitor Podatkowy”
 „Przegląd Podatku Dochodowego”
 „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” – dostępne on-line: http://www.bas.sejm.gov.pl/zeszyty.php
 „Gdańskie Studia Prawnicze”- dostępne on-line w Czytelni Czasopism Prawniczych BG UMCS
 „Przegląd Legislacyjny”- dostępne on-line w Czytelni Czasopism Prawniczych BG UMCS

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bas.sejm.gov.pl%2Fzeszyty.php&ei=9FMxVKWjN6vMyAOHmIGICA&usg=AFQjCNFHhQVkBCbGT0z1Z_-9CXiWZkNhKQ&sig2=SXYhVQ4bZZqqhweCxuIZSw

