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Temat zajęć: Budżet państwa 
 

Cele dydaktyczne: 
Cel ogólny: zapoznanie uczniów z pojęciem budżetu państwa oraz zasadami 
jego budowy, analiza budżetu na podstawie ostatniej ustawy budżetowej 
Cele szczegółowe: 
Cele operacyjne na poziomie wiadomości:Uczeń powinien znać: 

a) pojęcie budżetu państwa 
b) zasady budowania budżetu(jawności, kompletności, jedności, specjalizacji, 

rocznego okresu budżetowego, równości budżetowej) 
c) źródła dochodów i wydatków w państwie  
d) pojęcie deficytu budżetowego  

Cele operacyjne na poziomie umiejętności:  
Uczeń powinien umieć: 

a) własnymi słowami określić pojecie budżetu państwa   
b) scharakteryzować zasady budowania budżetu  
c) wskazywać źródła dochodów państwa  
d) wskazywać sposoby wydatkowania pieniędzy w państwie  
e) wyjaśnić pojecie deficytu budżetowego 
f) na podstawie Małego Rocznika Statystycznego Polski odszukać dane 

dotyczące budżetu z ostatnich lat 
Cele operacyjne na poziomie wychowania:  

a) przekonanie ucznia o konieczności znajomości zasad budowania w celu 
prawidłowego sporządzania budżetu  

b) uświadomienie uczniom, że decyzje dotyczące wydatków i dochodów są 
znaczące dla obywateli i całej gospodarki 

Metody nauczania: pogadanka wstępna, dyskusja dydaktyczna, wyszukiwanie 
danych z MRS, praca w grupach 
Środki dydaktyczne: plansza, podręcznik, MRS 
Literatura:  

1. P.Urbaniak –Ekonomia Wyd. eMPi Warszawa 1998r 
2. A.Zawojska – Podstawy ekonomii –Wyd. Centrum Informacji 

Menedżera Warszawa 1998r 
3. Mały Rocznik Statystyczny Polski z 2003r 
4. Ustawa budżetowa 

 



Przebieg zajęć: 
 

Struktura  
lekcji 

Przebieg zajęć Czas 

 Czynności nauczyciela Czynności ucznia  
Część 
wstępna 

-wita się z uczniami, 
-sprawdza listę obecności uczniów 
na lekcji i odnotowuje ją w 
dzienniku lekcyjnym, 
-prosi chętnych o przypomnienie 
tematu ostatniej lekcji, 
nawiązanie do tematu 
Jaką rolę pełni rząd w gospodarce? 
Na czym polega funkcja 
redystrybucyjna państwa? 
 

-witają się z nauczycielem 
-przygotowują się do zajęć 
(przygotowują zeszyty, podręczniki, 
przybory szkolne) 
 
-chętnie odpowiadają na zadane pytania 

8 

Część 
właściwa 

klasa zostaje podzielona na cztery 
grupy które dostają materiał do 
pracy 
I grupa – materiał pomocniczy nr.1 
II grupa – materiał pomocniczy 
nr.2 
III grupa – roczniki statystyczne z 
lat 2000-2003 
IV grupa – Ustawę budżetową 
określa zadania dla grup  
1 zasady budowania budżetu 
2 sposób uchwalania budżetu 
3 ustalenie salda budżetu za 
ostatnie lata 
4 analiza budżetu na podstawie 
ustawy(dochody, wydatki) 

-pracują nad przydzielonymi zadaniami 
i opracowują wyniki swojej pracy na 
arkuszach papieru w postaci schematów 
-liderzy grup prezentują pracę 
-wyciągają wnioski z pracy, dyskutują 

30 

Część 
końcowa 

podsumowuje zajęcia zadając 
pytania 
Jak rozumiesz pojecie budżetu 
państwa? 
Jakimi zasadami kierujemy się 
przy konstruowaniu budżetu 
państwa? 
Jaki jest tryb uchwalania budżetu? 
Jakie sytuacje budżetowe mogą 
zaistnieć? 
 

chętnie odpowiadają na zadane pytania  7 

 



Budżet państwa / materiały pomocnicze Nr1/ 
 
1. Ogólne informacje. 
 
Budżet państwa jest rocznym planem finansowym przewidywanych dochodów i wydatków 
państwa, uchwalonych przez parlament w formie ustawy budżetowej. Jest publikowany w 
Dzienniku Ustaw. Ustawa ta zobowiązuje władze wykonawczą, czyli rząd, do dokonywania 
wydatków na ściśle określone cele do wysokości określonej w ustawie i do gromadzenia na 
ich pokrycie odpowiednich dochodów. Wykonanie budżetu podlega kontroli. Sprawdza się 
czy wydano pieniądze na zaplanowane cele i w planowanych kwotach. Jeżeli nie ma uchybień 
ani po stronie gromadzenia środków ani dokonanych wydatków, rząd uzyskuje od parlamentu 
absolutorium, które można określić jako akceptację działań rządu w zakresie wykonywania 
budżetu. Obsługa budżetu państwa spoczywa na banku centralnym. To on prowadzi rachunek 
bieżący dla budżetu państwa, na który przyjmuje wpływy i realizuje wydatki. Budżet państwa 
musi spełniać pewne zasady, określone w konstytucji i prawie budżetowym, które zapewniają 
parlamentowi wpływ na wszystkie dziedziny działalności rządu. Aby zapewnić sprawną 
kontrolę nad finansami państwa przyjęto pewne zasady, które muszą być przestrzegane przy 
tworzeniu budżetu. 
Do zasad tych należą: 

� Zasada jedności polega ona na tym, że w jednym dokumencie musza być 
zawarte dochody jak i wydatki państwa. 

� Zasada kompletności mówi, że w budżecie muszą być ujawnione wszystkie 
dochody i wszystkie wydatki państwa. 

� Zasada jawności to obowiązek wyjaśnienia wszystkich podanych pozycji w 
budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Nie może być 
żadnych kwot z „niewiadomych źródeł” i wydatków na cele, których nie 
można ujawnić zasłaniając się np. interesem państwa. 

� Zasada specjalizacji polega na grupowaniu dochodów i wydatków państwa 
według przyjętych kryteriów, np. ujecie dochodów według rodzajów. Ma to 
zapewnić przejrzystość budżetu. 

� Zasada rocznego okresu budżetowego zobowiązuje rząd do corocznego 
przedkładania parlamentowi w ustalonym terminie planu wydatków i 
dochodów na następny rok finansowy. Rok finansowy nie musi wcale 
pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Co roku też musi rząd składać 
sprawozdanie z wykonywania budżetu za rok ubiegł. Jest to podstawa do 
uzyskania przez rząd absolutorium. 

� Zasada równości budżetowej polega na pełnym pokryciu wydatków 
dochodami bez zaciągania długów. W praktyce zasada ta nie jest przestrzegana 
i na pokrycie wydatków już w budżecie państwa przewiduje się np. emisje 
obligacji skarbowych, które są formą zaciągania pożyczki u społeczeństwa. 

Wiele współczesnych budżetów jest występowanie deficytu budżetowego 
(wysokość wydatków przekracza wysokość dochodów), który może mieć poważne 
konsekwencje dla gospodarki. Gdy dochody państwa nie wystarczają na pokrycie 
niezbędnych wydatków, rząd musi pożyczać pieniądze w bankach lub u obywateli. 
Wtedy pojawia się dług publiczny – zadłużenie wewnętrzne lub zewnętrzne. 
Najgorsze rozwiązywanie pokrywania deficytu jest drukowanie „pustego 
pieniądza” ponieważ powoduje to wzrost inflacji. 
 
 
 
 



 

Budżet państwa / materiał pomocniczy nr.2 
 
2. Procedura uchwalania ustawy budżetowej. 
 
Procedura uchwalania budżetu składa się z kilku etapów. Przygotowanie projektu ustawy 
budżetowej jest obowiązkiem Ministra Finansów współdziałającego z innymi ministrami i 
kierownikami urzędów centralnych. Projekt wraz uzasadnieniem jest przedkładany przez 
ministra Finansów Radzie Ministrów wraz z projektem dochodów i wydatków Kancelarii 
Sejmu i Senatu, Prezydenta, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Naczelnego Sądu Administracyjnego I trybunału Konstytucyjnego. Po przyjęciu projektu 
wraz z uzasadnieniem rząd przedstawia go Sejmowi w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy. 
Projekt budżetu jest uchwalany w systemie trzech czytań. Pierwsze polega na wysłuchaniu 
przez posłów przemówienia Ministra Finansów, prezentujące główne założenia budżetu. 
Następnie rozpoczyna się dyskusja plenarna, po której projekt otrzymują do analizy komisje 
sejmowe. Najważniejszą rolę odgrywa tu komisja budżetu, polityki gospodarczej i finansów. 
Poseł-sprawozdawca tej komisji składa sprawozdanie oraz wnioski dotyczące projektu w 
trakcie drugiego czytania, a po jego wystąpieniu zaczyna się kolejna debata. Po trzecim 
czytaniu projekt wraz ze zgłoszonymi poprawkami zostaje poddany głosowaniu. Uchwalona 
przez Sejm ustawa jest przesyłana do Senatu. Ma on prawo wniesienie poprawek w terminie 
do 20 dni. Poprawki mogą być przez Sejm uwzględnione lub odrzucone bezwzględną 
większością głosów. Ustawa konstytucyjna zobowiązuje Prezydenta do podpisania w ciągu 7 
dni ustawy budżetowej, przyjętej przez Sejm i Senat. Prezydentowi nie przysługuje prawo 
veta. Prezydent może przed podpisaniem ustawy wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z 
wnioskiem o stwierdzenie zgodności ustawy budżetowej z Konstytucją. RP. Trybunał 
Konstytucyjny jest  zobowiązany do rozpatrzenia wniosku w ciągu dwóch miesięcy od jego 
złożenia. 
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