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Streszczenie:  

Praca ocenia artykuł studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy  

analizują kondycje finansową polskich instytucji. Praca oparta jest na modelu J. Zieltowa, a 

obiektem badań są 3 polskie instytucje: non profit, instytucji finansowej i przedsiębiorstwa. 

 

Summary: 

Work assess students article Wrocław University of Economics, who analyze the financial 

condition of Polish institutions. The work is based on the model of J. Zieltowa, and the object 

of study is 3 Polish institutions: non-profit, financial institutions and enterprises. 

 

 



Praca grupy studentów, analizujących finansową kondycje przykładowych instytucji została 

wykonana bardzo skrupulatnie. Autorzy oparli swoją publikacje na modelu  J. Zieltowa, na 

podstawie którego policzyli niezbędne wskaźniki oraz dodali komentarz, bardzo przejrzyście 

obrazujący kondycję finansową  analizowanych instytucji.  

 

Praca pozytywnie zaskakuje swoją budową i przejrzystością. Studenci, wykorzystując tabelę, 

zobrazowali poszczególne składniki modelu Zieltowa, każdej z instytucji, co podnosi jej 

wartość. Do uzyskanych wyników dodali komentarz, dzięki czemu, praca jest zrozumiała 

nawet dla osób nie mających styczności z  analizą finansową. Przedstawione w pracy 

poszczególne części modelu Zieltowa zostały precyzyjnie opisane wzorami, co z pewnością 

pozwoli wielu osobą na dokładniejsze zagłębienie się w analizę finansową. Podsumowaniem 

pracy są precyzyjne wnioski i porównanie przykładowych instytucji.  

 

Pozytywna ocena pracy jest potwierdzona rzetelnym wykonaniem artykułu. Autorzy 

sumiennie podeszli do postawionego przed nimi zadania.  
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