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Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                                

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

III ROK, SEMESTR LETNI 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                               

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3EIE 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Ekonomia integracji europejskiej 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot kierunkowy 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                              

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

MAREK PRONIEWSKI, prof. UwB dr hab. 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

MAREK PRONIEWSKI, prof. dr hab. 

MARCIN PRONIEWSKI, mgr (ćwiczenia) 

 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

MAREK PRONIEWSKI, prof. dr hab. (wykład) 
MARCIN PRONIEWSKI, mgr (ćwiczenia) 
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Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

4 4  

 

Założenia i cel przedmiotu 

Przedmiot charakteryzuje główne aspekty integracji, zarówno w sferze teorii, jak 

też empirii w ramach Wspólnot Europejskich. Na zajęciach dokonuje się 
charakterystyki teorii: strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku i unii 

monetarnej, w tym optymalnego obszaru walutowego, jak też przedstawia się 
problematykę funkcjonowania Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej 

oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (strefy euro). Prezentowany jest również 
przegląd polityk wspólnotowych w kontekście ich celów, narzędzi, ewolucji oraz 
koordynacji. Analizowana jest także problematyka finansów Unii Europejskiej 

oraz przystąpienia i członkostwa Polski i Litwy we Wspólnocie. Efektami 
kształcenia są: rozumienie zagadnień integracji rynków i polityk w Unii 

Europejskiej; wykorzystywania koncepcji z zakresu integracji do analizy 
funkcjonowania Unii Europejskiej; rozumienie znaczenia integracji dla 
gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym gospodarki polskiej i 

litewskiej. 

 

Wymagania wstępne 

mikroekonomia, makroekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

W ramach przedmiotu omawiane są: koncepcje teoretyczne odnoszące się do 

międzynarodowej integracji gospodarczej (zwłaszcza integracji rynkowej), w tym 
teorie strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku, unii monetarnej 

(m.in. teoria optymalnego obszaru walutowego), ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów oraz etapów integracji europejskiej; genezy, 
poszerzania i pogłębiania procesu integracyjnego we Wspólnocie Europejskiej 

(Jednolity Rynek Wewnętrzny UE, Unia Gospodarcza i Walutowa); dokonuje się 
charakterystyki polityk wspólnotowych, w tym problematyki ich koordynacji i 

finansowania (budżet Unii Europejskiej). W kontekście tym prezentowana jest 
również tematyka akcesji Polski i Litwy do Wspólnoty Europejskiej i ich roli w 

europejskim procesie integracyjnym. 

 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodarczej: 
a) przesłanki procesów integracyjnych, 

b) zróżnicowanie definicji międzynarodowej integracji gospodarczej, 
c) istota międzynarodowej integracji gospodarczej, 

d) typy międzynarodowej integracji gospodarczej, 

 
2 

2. Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodarczej (cd.) 

e) formy ugrupowań integracyjnych: strefa wolnego handlu, unia 
celna, wspólny rynek, unia walutowa, pełna integracja 
ekonomiczna, 

f) efekty integracji międzynarodowej (efekty bezpośrednie: kreacja 

 

2 
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handlu i przesunięcie handlu; efekty restrukturyzacyjne). 

g) specyfika integracji monetarnej- optymalny obszar walutowy. 

3. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnot Europejskich: Jednolity 

Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa: 
a) cele integracji w ramach Wspólnot Europejskich, 

b) istota wspólnego rynku i integracji monetarnej, 
c) koncepcja i rozwój jednolitego rynku wewnętrznego Unii 
Europejskiej, 

 

2 

4. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnot Europejskich: Jednolity 
Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa:(cd.) 

d) wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej, 
e) proces osiągania Unii Gospodarczej i Walutowej, 

f) korzyści i koszty integracji walutowej, 
g) kryteria konwergencji, 

 
2 

5. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnot Europejskich: Jednolity 
Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa:(cd.) 
h) euro- waluta Unii Gospodarczej i Walutowej, 

i) Europejski Bank Centralny, 
j) finanse i budżet UE 

 
2 

6. Instytucjonalny wymiar integracji w ramach Unii Europejskiej: 
a) rozwój koncepcji integracji europejskiej po II wojnie światowej, 

b) typologia organów wspólnotowych, 
c) funkcje i kompetencje głównych organów wspólnotowych: Rada 

Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski 

 
2 

7. Instytucjonalny wymiar integracji w ramach Unii Europejskiej: 

c) funkcje i kompetencje głównych organów wspólnotowych: (cd.) 
Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał 
Obrachunkowy, 

d) korzyści i koszty integracji z Unią Europejską, 
e) Polska w Unii Europejskiej. 

 

2 

8. Wybrane dziedziny ogólnokrajowej polityki wspólnotowej: 
a) cele polityki gospodarczej realizowanej we Wspólnocie, 

b) koordynacja i finansowanie polityki gospodarczej w UE, 

 
2 

9. Wybrane dziedziny ogólnokrajowej polityki wspólnotowej: (cd.) 

c) polityka handlowa 
d) polityka rolna 

 

2 

10. Wybrane dziedziny ogólnokrajowej polityki wspólnotowej: (cd.) 
e) polityka ochrony konsumentów 

f) polityka w dziedzinie przedsiębiorstw 
g) polityka spójności społecznej 

 
2 

11. Polityka regionalna Unii Europejskiej: 
a) dysproporcje rozwojowe we Wspólnocie, 

b) geneza polityki regionalnej, 
c) ewolucja celów polityki regionalnej UE, 
d) instrumenty polityki regionalnej UE, 

 
2 

12. Polityka regionalna Unii Europejskiej: (cd.)  
e)zasady i priorytety polityki regionalnej UE, 

f) finansowanie polityki regionalnej UE: fundusze strukturalne, 
fundusz spojności, inicjatywy wspolnotowe, finansowanie 

komercyjne. 

 
2 

13. Fundusze pomocowe - instrumenty aktywizacji procesów  
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rozwojowych w Polsce: 

a) beneficjenci pomocy unijnej, 
b) cele finansowania z funduszy pomocowych UE, 
c) zasady wykorzystania funduszy pomocowych UE, 

2 

14. Fundusze pomocowe - instrumenty aktywizacji procesów 

rozwojowych w Polsce: (cd.) 
d) fundusze przedakcesyjne, 
e) fundusze dostępne w okresie programowania 2004- 2006 i 

mechanizmy ich wykorzystania, 

 

2 

15. Fundusze pomocowe - instrumenty aktywizacji procesów 

rozwojowych w Polsce: (cd.) 
f) Narodowa Strategia Spójności: perspektywa finansowa 2007- 

2013, 
g) tryb ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy 
unijnych, ocena wniosków aplikacyjnych, 

h) montaż finansowy. 

 

2 

Razem godzin 30 

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodarczej: 
a. przesłanki procesów integracyjnych, 

b. zróżnicowanie definicji międzynarodowej integracji gospodarczej, 
c. istota międzynarodowej integracji gospodarczej, 
d. typy międzynarodowej integracji gospodarczej, 

 
2 

2. Zarys teorii międzynarodowej integracji gospodarczej: (cd.) 

e. formy ugrupowań integracyjnych: strefa wolnego handlu, unia 
celna, wspólny rynek, unia walutowa, pełna integracja 
ekonomiczna, 

 

2 

3. Teoria strefy wolnego handlu i unii celnej 
a) Specyfika strefy wolnego handlu i unii celnej. 

b) Zarys teorii barier taryfowych i pozataryfowych. 
c) Klasyfikacja efektów ekonomicznych strefy wolnego handlu i unii 

celnej. 

 
2 

4. Teoria strefy wolnego handlu i unii celnej (cd.) 

d) Efekt kreacji handlu jako przykład proefektywnościowego rezultatu 
funkcjonowania ugrupowania integracyjnego. 

e) Efekt przesunięcia handlu jako przykład antyefektywnościowego 
rezultatu funkcjonowania ugrupowania integracyjnego. 
f) Specyficzne efekty ekonomiczne strefy wolnego handlu. 

g) Efekty dynamiczne unii celnej. 

 

 
2 

5. Teoria wspólnego rynku 
a) Istota wspólnego rynku. 
b) Swobody i wolności wspólnego rynku. 
c) Teoria swobodnej cyrkulacji czynników produkcji- Model Heckschera- Ohlina. 

 

2 

6. Teoria wspólnego rynku (cd.) 
d) Klasyfikacja efektów integracji rynków czynników produkcji. 
e) Formy przepływu kapitału i pracy w teorii wspólnego rynku. 
f) Strategie realizacji wspólnego rynku w Europie Zachodniej. 

 

2 

7. Teoria unii walutowej 
a) Specyfika unii walutowej. 
b) Cele i koncepcje integracji walutowej. 

 

2 
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c) Teorie obszaru walutowego i optymalnego obszaru walutowego. 
d) Korzyści i koszty integracji monetarnej. 
e) Proces integracji walutowej w Europie Zachodniej 

8. Teoria unii walutowej (cd.) 
f) Kryteria konwergencji i proces ich osiągania w Unii Gospodarczej i Walutowej 
(EMU). 
g) Wspólna polityka pieniężna w ramach EMU: 
- system instytucjonalny EMU- ESBC, 
- instrumenty sterowania wielkością obiegu pieniężnego EBC, 
- euro- pieniądz EMU. 
h) Polityka budżetowa- teoria i praktyka Unii Europejskiej. 

 
2 

9. Instytucjonalny wymiar integracji w ramach Unii Europejskiej: 

a) typologia organów wspólnotowych, 
b) funkcje i kompetencje głównych organów wspólnotowych: Rada 
Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, 

 

2 

10. Instytucjonalny wymiar integracji w ramach Unii Europejskiej: (cd.) 

c)funkcje i kompetencje głównych organów wspólnotowych: Komisja 
Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, 
d) korzyści i koszty integracji z Unią Europejską, 

e) Polska i Litwa w Unii Europejskiej. 

 

2 

11. Wybrane dziedziny ogólnokrajowej polityki wspólnotowej: 

a) cele polityki gospodarczej realizowanej we Wspólnocie, 
b) koordynacja i finansowanie polityki gospodarczej w UE, 

c) polityka handlowa 
d) polityka rolna 

 

2 

12. Polityka regionalna Unii Europejskiej: 
a) dysproporcje rozwojowe we Wspólnocie, 
b) geneza polityki regionalnej, 

c) ewolucja celów polityki regionalnej UE, 
d) instrumenty polityki regionalnej UE, 

 
2 

13. Polityka regionalna Unii Europejskiej: (cd.)  
e) zasady i priorytety polityki regionalnej UE, 

f) finansowanie polityki regionalnej UE: fundusze strukturalne, 
fundusz spojności, inicjatywy wspolnotowe, finansowanie 

komercyjne. 

 
2 

14. Fundusze pomocowe - instrumenty aktywizacji procesów 

rozwojowych w Polsce: 
a) beneficjenci pomocy unijnej, 
b) cele finansowania z funduszy pomocowych UE, 

c) zasady wykorzystania funduszy pomocowych UE, 
d) fundusze przedakcesyjne, 

e) fundusze dostępne w okresie programowania 2004- 2006 i 
mechanizmy ich wykorzystania, 

 

2 

15. Fundusze pomocowe - instrumenty aktywizacji procesów 
rozwojowych w Polsce: (cd.) 

f) Narodowa Strategia Spójności: perspektywa finansowa 2007- 
2013, 
g) tryb ubiegania się o dofinansowanie projektów z funduszy 

unijnych, ocena wniosków aplikacyjnych, 

 
2 

Razem godzin 30 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1. M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji 
gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004. 

2. A. Domagała, Integracja Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 

3. J. Barcz, E. Kawecka- Wyrzykowska, K. Michałowska- Gorywoda, 
Integracja europejska, Oficyna  Wolters Kluwer business, Warszawa 2007 
 

Literatura dodatkowa: 
1. S. I. Bukowski, Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007. 

2. A. Czarczyńska, K. Śledziewska, Teoria europejskiej integracji 
gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007. 

3. T. Grabowski, Unia Europejska- mechanizmy integracji gospodarczej, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. 
4. Z. W. Puślecki, Polska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i 

globalizacji, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007. 
5. E. Sulima (red.), Obszary integracji Unii Europejskiej. Wybrane 

zagadnienia, Wydawnictwo UwB, Białystok 2006. 
6. J.W.Tkaczyński, R.Willa, M.Świstak, Fundusze UE 2007-2013, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 

7. H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, 
Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Egzamin pisemny, wcześniej konieczność zaliczenia ćwiczeń. 

 
Ćwiczenia: system punktowy- max 50 pkt., (kolokwium- max 30 pkt. + oceniana 
przez prowadzących aktywność na zajęciach- max 20 pkt.), zaliczenie od 26 pkt. 

 


