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of Financial Law FiskUS, Szczecin, January 8, 2021

Drugi Konkurs z Prawa finansowego1 został przeprowadzony 8 stycznia 2021 r. w formie 
online i był kolejną edycją zorganizowaną przez Koło Naukowe Prawa Finansowego Fisk-
US. W tym roku współorganizatorem tego wydarzenia był Zespół Badawczy Prawa Finan-
sowego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego2. Patronat naukowy nad 
konkursem objęli prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski oraz dr hab. Katarzyna Święch-Ku-
jawska, prof. US.

Konkurs adresowany był do studentów Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, którzy w roku akademickim 2020/2021 realizowali przedmioty prawo 
finan sowe lub finanse publiczne i prawo finansowe3. Uprawnieni do udziału byli studenci 
kształcący się w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. W związku z obostrzeniami sa-
nitarnymi konkurs został przeprowadzony za pomocą środków komunikacji na odległość, 
z zachowaniem najwyższych standardów, które miały na celu zapewnienie rzetelności i sa-
modzielności pracy. W tym celu wykorzystano platformę MS Teams.

Głównym celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu prawa finan-
sowego i  finansów publicznych. Do konkursu przystąpiło 53 studentów, wśród których 
znaleźli się studenci kierunków prawo i administracja, studiujący w trybach stacjonarnym 
i niestacjonarnym.

Zakres tematyczny konkursu obejmował w szczególności następujące zagadnienia:
 − sektor finansów publicznych, jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych,
 − zasady gospodarowania publicznymi zasobami finansowymi,

1 Dalej jako konkurs.
2 Obecnie Zespół Badawczy Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
3 Dalej jako uczestnicy konkursu.
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 − państwowy dług publiczny,
 − ograniczenia wielkości długu publicznego, procedury sanacyjne,
 − źródła finansowania deficytu budżetowego i długu publicznego,
 − budżet środków europejskich w budżecie państwa,
 − budżet państwa – aspekty materialnoprawne,
 − Wieloletni Plan Finansowy Państwa,
 − procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa,
 − audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych,
 − zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 − poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa,
 − Skarb Państwa a gospodarka finansowa państwa,
 − partnerstwo publiczno-prywatne w wymiarze finansowym.

Konkurs składał się z  etapu pisemnego oraz ewentualnej dogrywki, która mogła być 
przeprowadzona w przypadku niewyłonienia jednoznacznych zwycięzców w etapie pisem-
nym.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski. Prowadzą-
cą konkurs była dr Ewa Kowalewska, która jest opiekunem naukowym Koła Naukowego 
Prawa Finansowego FiskUS, a za kwestie techniczne odpowiadała mgr Dominika Wróblew-
ska. Podczas etapu pisemnego uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, który 
składał się z 20 pytań. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
 − dr Wojciech Bożek,
 − dr Ewa Kowalewska,
 − dr Paweł Mańczyk,
 − mgr Dominka Wróblewska,
 − Bartosz Namieciński,
 − Mateusz Dżugaj,
 − Wiktor Pietrzak.

Po przeprowadzeniu i zweryfikowaniu wyników etapu pisemnego Komisja Konkursowa 
wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pani Julia Leśniewska (II rok SSP), drugie 
miejsce pan Kacper Śledzik (II rok SSP), trzecie miejsce natomiast zajęli ex aequo pani Ka-
tarzyna Kasińska (II rok SSP) i pan Kamil Siedlecki (II rok NSP). Ponadto ze względu na 
wysokie wyniki Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia ex aequo czterem osobom: 
pani Aleksandrze Cieślak (II rok SSP), pani Natalii Legut (II rok SSP), panu Szymonowi 
Głowackiemu (II rok SSP) oraz panu Dawidowi Przywóskiemu (II rok SSP).

Dla zwycięzców i osób wyróżnionych przewidziano liczne nagrody rzeczowe, które zo-
stały indywidualnie im wręczone. Fotorelacja z konkursu została zamieszczona na stronie 
internetowej fanpage’u Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS4.

4 https://www.facebook.com/KNFiskUS, dostęp 19.03.2021.
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