
Finanse przedsiębiorstwa – semestr letni (studia zaoczne) 

Prace zaliczeniowe należy wysyłać równocześnie na adres starosty grupowego oraz na adres: 

FIP.MICHALSKI@GMAIL.com 

W temacie należy bardzo dokładnie określić czego dotyczy email. 

zgłaszając zadanie emailowo, proszę zawsze w treści wiadomości email 

podawać: 

 

Tytuł pracy aktualnie oddawanej: na przykład "zadanie domowe z wykładu z 

dnia" albo "praca grupowa A" wraz z informacją w jakim pliku załączonym do 

wiadomości znajduje się to zadanie, np: "załączona praca domowa z wykładu z 

26 lutego jest w plikach: 

NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie4z26lutegoNrindeksu.xls; 

NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie4z26lutegoNrindeksu.pdf" 

 

Tytuły prac poprzednio wysłanych:  

na przykład:  

zadanie 3 wysłane 23 lutego 2013, pliki 

NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie3z16lutegoNrindeksu.pdf i 

NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie3z16lutegoNrindeksu.xls 

zadanie 2 wysłane 13 lutego 2013, pliki 

NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie2z10lutegoNrindeksu.pdf i 

NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie2z10lutegoNrindeksu.xls 

zadanie 1 wysłane 7 lutego 2013, pliki 

NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie1z05lutegoNrindeksu.pdf i 

NazwaPrzedmiotuMarcinKowalskiZadanie1z05lutegoNrindeksu.xls 

 

Informację o jaki przedmiot chodzi, tryb: dzienny/zaoczny, stopień: 

doktorancki/podyplomowy/magisterski/licencjacki, semestr. 

Imię i nazwisko studenta będącego autorem pracy, numer indeksu, kontakt 

email do autora pracy - email najlepiej utworzony tylko na potrzeby tego 

przedmiotu. 

 
Proponuję sektory: 

3 grupa (10) 

4 grupa (25) 

5 grupa (47) 

6 grupa (43) 

 
=.=.= 
Proszę ustalić ze starostą grupowym wybrane przedsiębiorstwa w taki sposób aby w ramach grupy 
nie powtarzały się przedsiębiorstwa. 
 
Praca grupowa A (termin wykonania do 10 kwietnia 2013): 

Temat pracy grupowej to długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw. Należy 

zarekomendować odpowiednie działania w zakresie długoterminowych decyzji finansowych. Praca 

powinna być przygotowana w zespole 1 lub 2 lub 3 osobowym, pracę jest charakterze popularno-

naukowym (raport), o objętości nie większej niż 5 stron1. 

                                                           
1
 po 1700 znaków na stronę, do ograniczenia 5 stron nie wlicza się przypisów bibliograficznych, dlatego jest to 

do 5 stron PLUS przypisy bibliograficzne. Spis literatury / użyte pozycje bibliograficzne, czyli spis użytych 
zarówno przez autorów pracy zaliczeniowej, jak i przeze mnie do przygotowania wykładów, nie mają 



W skład raportu wchodzi: wstęp, opis teoretyczny metody, praktyczny przykład zastosowania z 

wykorzystaniem danych rzeczywistych pochodzących z ankiet, bazy Monitor Polski B albo z bazy 

Amadeus2, oraz zakończenie – podsumowanie, po zakończeniu należy podać bibliografię. 

Należy użyć argumentów pozyskanych z ankiet (tyle ankiet i tyle przedsiębiorstw ilu członków 

zespołu, czyli 1 lub 2 lub 3), ze sprawozdań finansowych dostępnych dla tych przedsiębiorstw albo w 

Amadeus  albo w Monitorze Polski B. Link do ankiety: 

 http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/ankieta2013l.pdf 

W ankiecie dane rzeczywiste należy pozyskać od osoby decyzyjnej i zorientowanej w odpowiedziach i 

podać w ankiecie kontakt do tej osoby (za zgodą i wiedzy tej osoby).  

Raport należy opublikować w pliku PDF jako „working paper” w minimum jednym z repozytoriów: 

[1] http://depot.ceon.pl/ 

[2] http://papers.ssrn.com  

[3] http://mpra.ub.uni-muenchen.de/cgi/register 

Opublikowanie we wszystkich trzech podnosi „widzialność” pracy i jest elementem, który co prawda 

nie wiąże się z dodatkowymi punktami, ale poprawia ogólne pozytywne wrażenie o pracy3. W 

repozytorium należy opublikować sam raport w wersji PDF (do 5 stron głównej części raportu plus 

przypisy literaturowe i spis bibliografii). 

  

                                                                                                                                                                                     
ograniczenia ilościowego – a jedynie merytoryczne. Spis prac, których użyłem do przygotowania wykładu, 
znajdują się na końcu tego pliku i ten spis należy uzupełnić własnymi pozycjami dodatkowo przestudiowanymi 
w trakcie przygotowywania prac. Nie należy umieszczać w spisie literatury prac, których nie wykorzystali 
autorzy bezpośrednio – przygotowując pracę, lub pośrednio – korzystając z wykładu. W związku z obecną 
histerią antyplagiatową, aby uniknąć posądzenia, że jakieś idee w pracy, zostały wykorzystane bez podania 
źródeł, należy uhonorować każdą pracę z której korzystało się pośrednio lub bezpośrednio. 
2
 Baza Amadeus dostępna jest w Bibliotece UE, podobnie baza Monitor  Polski B, dostępna jest przez Emis 

Emerging Markets, ankieta: http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/ankieta2013l.pdf |  Baza 
Amadeus dostępna jest w Bibliotece UE (http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-
internetowym/115-bazy-amadeus ), podobnie baza Monitor  Polski B, dostępna jest przez Emis Emerging 
Markets, ankieta: http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/ankieta2013l.pdf  
Można dodatkowo skorzystać z bazy Dun&Bradstreet Company Database (także osiągalnej przez EMIS 
EMERGING MARKETS przez bibliotekę UE, http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-
internetowym/135-bazy-emis-emerging ). W przypadku udokumentowanego wykorzystania danych z bazy 
Reuters - Datastream ( http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-
internetowym/132-bazy-reuters ), dodatkowe 2 punkty. 
3 Repozytoria te są BEZPŁATNE – pierwsze z nich, ceon.pl jest po polsku. W każdym z nich, przed 

umieszczeniem pracy, należy się zarejestrować. Można ewentualnie umieścić pracę w [4] 

„rezerwowym” repozytorium: http://www.econstor.eu/ ewentualnie w: [5] http://www.arXiv.org lub 

we wszystkich pięciu. 

http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/ankieta2013l.pdf
http://depot.ceon.pl/
http://papers.ssrn.com/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/cgi/register
http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-internetowym/115-bazy-amadeus
http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-internetowym/115-bazy-amadeus
http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/ankieta2013l.pdf
http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-internetowym/135-bazy-emis-emerging
http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-internetowym/135-bazy-emis-emerging
http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-internetowym/132-bazy-reuters
http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-internetowym/132-bazy-reuters
http://www.bg.ue.wroc.pl/index.php/bazy-danych/bazy-w-dostepie-internetowym/132-bazy-reuters
http://www.econstor.eu/


PRZED terminem oddania pracy, należy: 

Wysłać pocztą elektroniczną4 link do opublikowanego w repozytorium raportu (lub linki jeśli 

skorzystano z kilku repozytoriów), zeskanowane (ostatecznie może być sfotografowane) formularze 

wypełnionych ankiet, sprawozdania i inne dokumenty źródłowe, notatki prasowe, wykorzystane do 

przygotowania raportu. Plik xls wraz ze zdigitalizowanymi (przepisanymi z ankiet i sprawozdań) 

odpowiedziami z ankiet wraz z danymi finansowymi ze sprawozdań, należy użyć pliku5: 

http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/sprawozdania.xls 

Proszę użyć danych z dwóch lat, dla 2011 i dla 2012 (jeśli nie ma dla 2012, wtedy dla 2010). 

Rolą starosty jest zebranie w jeden plik danych od wszystkich uczestników z grupy i przekazanie 

zbiorczego pliku do mnie (w wersji pełnej).  

Rolą wykonujących zadanie jest upewnienie się u starosty swojej grupy, że nikt inny nie wybrał tego 

samego przedsiębiorstwa jako podstawy swojego zadania. 

Raport można dołączyć jako plik PDF ale nie jest to konieczne – ściągnę go z repozytorium. Na 

najbliższym wykładzie po terminie oddania, należy dostarczyć papierową wersję (oryginał) ankiet. 

Tytuł pracy: „Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie 

przedsiębiorstw z branży …” 

Należy podać branżę – a przedsiębiorstwa określać anonimowo, jako „pierwsze z analizowanych 

przedsiębiorstw”, „drugie …” itp. Nie należy ujawniać danych przedsiębiorstw w raporcie. Oceniając 

raport, będę wiedział z ankiet i danych sprawozdań, które przedsiębiorstwa są omawiane w raporcie. 

Naruszenie zasady poufności w raporcie jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje pracę. 

Praca jest na 30 pkt. 

Istnieje możliwość przygotowania raportu po angielsku lub po rosyjsku. Nie podnosi to punktacji. 

Możliwość ta jest dostępna dla tych, którzy chcą w tym języku pracę przygotować. 

=,=,=,= 

Praca indywidualna B (termin wykonania do 20 kwietnia 2013): 

Należy przygotować indywidualną pracę o charakterze popularno-naukowym (raport), o objętości nie 

większej niż 5 stron6. 

                                                           
4
 Równocześnie na adres email starosty i mój. 

5
  odpowiedzi na pytania ankietowe w postaci: A, B, …, lub słownie, opisowo, dla odpowiedzi X 

6
 po 1700 znaków na stronę, do ograniczenia 5 stron nie wlicza się przypisów bibliograficznych, dlatego jet to 

do 5 stron PLUS przypisy bibliograficzne. Spis literatury / użyte pozycje bibliograficzne, czyli spis użytych 
zarówno przez autorów pracy zaliczeniowej, jak i przeze mnie do przygotowania wykładów, nie mają 
ograniczenia ilościowego – a jedynie merytoryczne. Spis prac, których użyłem do przygotowania wykładu, 
znajdują się na końcu tego pliku i ten spis należy uzupełnić własnymi pozycjami dodatkowo przestudiowanymi 
w trakcie przygotowywania prac. Nie należy umieszczać w spisie literatury prac, których nie wykorzystali 
autorzy bezpośrednio – przygotowując pracę, lub pośrednio – korzystając z wykładu. W związku z obecną 

http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/sprawozdania.xls


W skład raportu wchodzi: wstęp, opis teoretyczny metody, praktyczny przykład zastosowania z 

wykorzystaniem danych rzeczywistych pochodzących z ankiet, bazy Monitor Polski B albo z bazy 

Amadeus7, oraz zakończenie – podsumowanie, po zakończeniu należy podać bibliografię. 

Temat pracy indywidualnej to krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw. Należy 

zarekomendować odpowiednie działania. Temat pracy indywidualnej to opisanie dla wybranego i 

wykorzystanego w pracy grupowej przedsiębiorstwa najlepszego podejścia do krótkoterminowego 

zarządzania finansami przedsiębiorstw i przedstawienie jak największej liczby informacji 

uzasadniających tego wyboru w syntetycznym skrócie. Należy użyć argumentów pozyskanych z ankiet 

(tych samych, które były użyte w części A), ze sprawozdań finansowych dostępnych dla tego 

przedsiębiorstwa albo w Amadeus  albo w Monitorze Polski B. 

Raport należy opublikować w pliku PDF jako „working paper” w minimum jednym z repozytoriów: 

[1] http://depot.ceon.pl/ 

[2] http://papers.ssrn.com  

[3] http://mpra.ub.uni-muenchen.de/cgi/register 

Opublikowanie we wszystkich trzech podnosi „widzialność” pracy i jest elementem, który co prawda 

nie wiąże się z dodatkowymi punktami, ale poprawia ogólne pozytywne wrażenie o pracy8. W 

repozytorium należy opublikować sam raport (do 5 stron głównej części raportu plus przypisy 

literaturowe i spis bibliografii). 

PRZED terminem oddania pracy, należy: 

Wysłać pocztą elektroniczną9 link do opublikowanego w repozytorium raportu (lub linki jeśli 

skorzystano z kilku repozytoriów), zeskanowane (sfotografowane) formularze wypełnionych ankiet, 

sprawozdania i inne dokumenty źródłowe, notatki prasowe, wykorzystane do przygotowania raportu. 

Raport można dołączyć jako plik PDF ale nie jest to konieczne – ściągnę go z repozytorium. Na 

najbliższym wykładzie po terminie oddania, należy dostarczyć papierową wersję (oryginał) ankiet. 

Tytuł pracy: „Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży …”  

Należy podać branżę – a przedsiębiorstwo określać anonimowo, jako „analizowane przedsiębiorstwo 

z branży”. Nie należy ujawniać danych przedsiębiorstw w raporcie. Oceniając raport, będę wiedział z 

ankiet i danych sprawozdań, które przedsiębiorstwa są omawiane w raporcie. Naruszenie zasady 

poufności w raporcie jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje pracę. 

                                                                                                                                                                                     
histerią antyplagiatową, aby uniknąć posądzenia, że jakieś idee w pracy, zostały wykorzystane bez podania 
źródeł, należy uhonorować każdą pracę z której korzystało się pośrednio lub bezpośrednio. 
7
 Baza Amadeus dostępna jest w Bibliotece UE, podobnie baza Monitor  Polski B, dostępna jest przez Emis 

Emerging Markets, ankieta: http://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2013/02/ankieta2013l.pdf  
8 Repozytoria te są BEZPŁATNE – pierwsze z nich, ceon.pl jest po polsku. W każdym z nich, przed 

umieszczeniem pracy, należy się zarejestrować. Można ewentualnie umieścić pracę w [4] 

„rezerwowym” repozytorium: http://www.econstor.eu/ lub we wszystkich czterech. 

9
 Równocześnie na adres email starosty i mój. 

http://depot.ceon.pl/
http://papers.ssrn.com/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/cgi/register
http://www.econstor.eu/


Istnieje możliwość przygotowania raportu po angielsku lub po rosyjsku. Nie podnosi to punktacji. 

Możliwość ta jest dostępna dla tych, którzy chcą w tym języku pracę przygotować. 

Praca jest na 30 pkt. 
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