
Wiedza Student powinien:
1. rozumieć zasady prowadzenia polityki budżetowej państwa i konstrukcji budżetu,
2. objaśnić i przeanalizować poszczególne etapy prowadzenia polityki budżetowej w Polsce i w 
innych krajach UE,
3. objaśnić zasady konwergencji fiskalnej,
objaśnić i zinterpretować  zasady zarządzania długiem publicznym,
4. objaśnić znaczenie reformy finansów publicznych dla polityki budżetowej.

Umiejętności Student powinien umieć:  
1. przeprowadzić analizę konstruowania budżetu państwa i budżetu UE,
2. ocenić klasyczne metody planowania budżetowego,
3. zaprezentować konstrukcję budżetu zadaniowego,
4. zaprezentować syntetyczne wyniki swoich analiz systemu podatkowego albo poszczególnych 
podatków,
5. ocenić skuteczność polityki budżetowej w zakresie ograniczania deficytu budżetowego,
samodzielnie poszerzać i aktualizować wiedzę z zakresu finansów publicznych.

Kompetencje 
społeczne Sprawnie organizować pracę zespołową związana z przygotowaniem albo oceną budżetu 

państwa.
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A. Cel przedmiotu

Przedstawienie najważniejszych problemów związanych z prowadzeniem polityki budżetowej państwa w warunkach 
członkostwa w UE oraz kierunków reformy finansów publicznych, wyznaczających ramy tej polityki. 

B. Program przedmiotu

Istota polityki budżetowej. Polityka budżetowa a monetarna. Budżet państwa i budżet środków europejskich. Bilans 
sektora finansów publicznych. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Zarządzanie długiem publicznym. Planowanie 
budżetowe. Budżet UE. Polityka budżetowa w wybranych krajach UE.



Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T.Lubińska, Difin 2009; Z.Fedorowicz, Polityka fiskalna, 
Wyd. WSB w Poznaniu 1998; M.Czerniewska-Rutkowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej, Difin 2007; G.Szczodrowski, 
Polski system podatkowy, WN PWN 2007; K.Marchewka-Bartkowiak, Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka 
państw Unii Europejskiej, WN PWN 2008; Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. 
K.Piotrowska-Marczak, K.Kietlińska, Difin 2007; Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red. 
J.Głuchowski, A.Pomorska, J.Szołno-Koguc, Wyd. KUL 2007.

F. Literatura uzupełniająca

System finansowy w Polsce, red. B.Pietrzak, Z.Polański, B.Woźniak, tom 2, WN PWN 2008; J.Ciak, Polityka budżetowa, 
TNOiK Toruń, 2002; C.Józefiak, P.Krajewski, M.Mackiewicz, Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, PWE 
2006(?). 

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 Istota i zasady polityki budżetowej.

2 Funkcje polityki budżetowej.

3 Polityka budżetowa w teorii ekonomii i w praktyce.

4 Koordynacja polityki budżetowej i monetarnej.

5 Budżet państwa i budżet środków europejskich - nowe ujęcie ustawowe.

6 Bilans sektora finansów publicznych - transfery wewnętrzne.

7 Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych.

8 Problem ucieczki przed podatkami - szara strefa w gospodarce, raje podatkowe.

9 Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce a fiskalne kryteria konwergencji.

10 Zarządzanie długiem publicznym.

11 Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania ekonomiczne i społeczne.

12 Metody planowania budżetowego - budżet zadaniowy.

13 Wieloletnie planowanie budżetowe - nowe ujęcie ustawowe.

14 Budżet Unii Europejskiej. System powiązań finansowych z krajami członkowskimi.

15 Polityka budżetowa w wybranych krajach UE. Analiza porównawcza.

D. Semestralny plan zajęć
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy 100%

nie są wymagane

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

Kolejność zgłoszeń
L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
System budżetowy w; Współczesne finanse publiczne, red., A.Alińska, B.Woźniak, Difin, Warszawa 2015. 54.State 
budget system in Poland, w: Public finance, (ed.), A.Alińska, SGH Publishing House SGH Warsaw School of Economics, 
Warszawa 2016. Wydatki publiczne w Polsce w latach 2005-2008 w;Ekonomia red. J.Sokołowski, M.Sosnowski, 
A.Żabiński, Prace naukowe UE we Wrocławiu, wyd UE we Wroclawiu, Wrocław 2010; System budżetowy w Polsce, w; 
System finansowy w Polsce, red, B.Pietrzak, Z.Polański, B.Woźniak, tom II, PWN Warszawa 2008; Dług publiczny jako 
nieodłączny element współczesnej gospodarki [w] Finanse publiczne wobec procesów globalizacji pod red. L.Pawłowicz. 
R.Wierzba. Gdańska Akademia bankowa. Gdańsk-Jurata 2003, Zmiany w budżecie w:Transformacja systemowa w 
Polsce red. K.Żukrowska, oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2010,Podatkowe i niepodatkowe źródła zasilanoia 
sektora publicznego w Polsce w:Polityka monetarna i fiskalna a stabilnośc finansowa sektora finansowego, red. 
A.Alińska, wyd, CeDeWu.PL, Warszawa 2012.Budżety jako narzędzie zarządzania operacyjnego i finansowego w 
przedsiębiorstwie w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. V. Korporowicz, 
Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2012. Problem długu publicznego w stabilizowaniu finansów publicznych w Polsce 
w; zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 108 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Finanse w niestabilnym 
otoczeniu-dylematy i wyzwania, red, T.Famulska, A. Walasik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Katowice 2012, 

Stacj. Sb.Niedz. Popołud.

Ogółem: 30 14 30

Wykład 30 14 30

M. Metody prowadzenia zajęć
dyskusje
udział praktyków

I. Wymiar i forma zajęć
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