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Streszczenie:   

Niniejszy dokument recenzuje projekt, w którym dokonano analizy kondycji 

finansowej trzech polskich firm  za pomocą modelu J. Zietlowa. Wybrane firmy pochodzą z 

obszaru: non-profit, instytucji finansowych i przedsiębiorstw nie będących non-profit, jak i 

nieprowadzących działalności finansowej.  

 

Abstract:  

This document reviews the project, which analyzes the financial condition of the three 

Polish companies using model J. Zietlowa. Selected companies are from the area: non-profit 

organizations, financial institutions and businesses what are not non-profit, and not engaged 

in financial activities. 

 



Projekt sporządzony przez M. Drabent, K. Kuropka, B. Namiel, M.Stepaniuk pt.: 

analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji, przedstawia 

szczegółową analizę kondycji finansowej firmy za pomocą  metody J. Zieltowa. Autorki 

przeprowadzają analizę na przykładzie trzech firm, każdej z innego sektora gospodarki. 

Trzema obszarami z których zostały wybrane przedsiębiorstwa są: sektor organizacji non-

profit, instytucje finansowe oraz firmy nie będące non-profit oraz nie prowadzące działalności 

finansowej. Analizowany problem kondycji finansowej przedsiębiorstw został 

zweryfikowany z sposób skrupulatny i dokładny, z zastosowaniem odpowiednich metod i 

wskaźników. Stopniowe analizowanie każdej firmy po kolei, powoduje że problematyka 

poszczególnych przedsiębiorstw się na siebie nie nakłada, a co za tym idzie praca jest 

czytelna i przejrzysta. Końcowe wnioski oraz oprawa graficzna, pozwala w sposób 

zrozumiały porównać wyniki, jakże różnych od siebie przedsiębiorstw. 

Praca zawiera analizę każdego z przytoczonych przez J. Zietlowa wskaźników, co 

świadczy że autorki projektu dogłębnie przestudiowały problematykę i potrafiły to 

wykorzystać w praktyce. 

W mojej ocenie, raport w sposób wyczerpujący przeanalizował dany temat i 

niewątpliwie może być pomocą dla innych studentów w celu zgłębienia zagadnienia kondycji 

finansowej przedsiębiorstwa.  
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