
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 3.5C:  Analiza ekonomiczno-finansowa - ćwiczenia 

 

Cel zajęć:  

 

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw analizy ekonomiczno-finansowej ze 
szczególnym uwzględnieniem analizy wstępnej oraz analizy wskaźnikowej w podstawowych 
obszarach: rentowności, płynności, sprawności gospodarowania i zadłużenia wraz z interpretacją 
wyników tej analizy. 
Tematyka zajęć obejmuje przygotowanie danych do analizy finansowej, na podstawie składników 
sprawozdania finansowego tj. bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i 
zestawienia zmian w kapitale własnym stanowiących podstawowe źródła danych do tej analizy. 
Tak przygotowane dane wykorzystane zostaną do obliczenia wybranych wskaźników analizy 
finansowej w wyżej wymienionych obszarach. 
W efekcie przeprowadzonych zajęć student będzie posiadał wiedzę dotyczącą źródła danych do 
analizy finansowej, analizy wstępnej i analizy wskaźnikowej. Student będzie potrafił przeprowadzić 
wstępną i wskaźnikową analizę finansową na wybranym przykładzie oraz oceni wyniki wskaźników 
analizy wskaźnikowej. Przeprowadzenie analizy finansowej pozwoli studentom na wypracowanie 
wniosków dotyczących funkcjonowania badanego podmiotu gospodarczego oraz przeprowadzenie 
dyskusji w kierunku postulowanych zmian (jeśli będzie to wynikało z przeprowadzonej analizy 
finansowej). 
 

 

Zakres tematyczny zajęć:  

1. Wprowadzenie do analizy finansowej 

2. Źródła danych do analizy finansowej 

3. Przygotowanie danych do analizy finansowej 

4. Wstępna analiza podstawowych składników sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku 

zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych 

5. Analiza wskaźnikowa: rentowności, płynności, sprawności gospodarowania, zadłużenia. 

6. Analiza wstępna i wskaźnikowa – przykład liczbowy 

 

Liczba uczestników zajęć ćwiczeniowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Analiza ekonomiczno-finansowa” dla studentów i 

studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku 

Zarządzanie,  

 



 
 

 
 

w formie ćwiczeń - w łącznym wymiarze 10 godzin, w dwóch grupach, po 5 godzin w każdej. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Źródła danych do analizy finansowej i analiza wstępna 1 

2. Analiza rentowności 1 

3. Analiza płynności finansowej 1 

4. Analiz sprawności gospodarowania 1 

5. Analiza zadłużenia 1 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 

 


