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Referencje

W listopadzie 2012 roku, uczestniczyłem w pięciodniowym cyklu szkoleń z zakresu
Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej prowadzonym przez trenera dr.
Grzegorza Michalskiego.
Pomimo, iż jestem absolwentem uniwersytetu ekonomicznego i znam tematykę
Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej, to z przyjemnością uczestniczyłem w
przedmiotowym szkoleniu.
Szkolenie to było dla mnie cenne przede wszystkim z punktu widzenia praktyka
gospodarczego, ponieważ poruszane przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego
zagadnienia miały bardzo wyraźny akcent praktycznego zastosowaniu w działalności
gospodarczej.
Należy również dodać, iż całe szkolenie było prowadzone w bardzo przystępnej
przejrzystej formie i pozostawiło we mnie wyłącznie pozytywne wrażenia.
Pragnę również zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczoszkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego
transferu wiedzy naukowej i naj nowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów,
zarządzania, i ekonomii do praktyki gospodarczej.
Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako jednego z kilku najlepszych w mojej
ocenie dydaktyka z dziedziny Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej w Polsce.
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Ostrów Wielkopolski 25,01.2013

REFERENCJE

W listopadzie 2012 r. nasz pracownik uczestniczył w projekcie
szkoleniowym prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

doradczo-

Projekt doradczo-szkoleniowy
z zakresu analizy finansowej oraz controllingu
finansowego z elementami rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i
zajęcia doradcze (coaching) trwające 5 dni (40h) dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dni (32h)
stanowiły wykład z praktycznymi warsztatami i 1 dzień (8h) doradztwo (coaching), W trakcie
projektu doradczo-szkoleniowego
Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę
pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania finansami własnego
przedsiębiorstwa,
podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi
przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu
doradczo-szkoleniowego
propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce
zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne projektu
doradczo-szkoleniowego
obejmowały zagadnienia takie jak: finansowy cel działania
przedsiębiorstwa,
pomiar
wartości
przedsiębiorstwa,
przepływy
pieniężne,
ocena
wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, prognozowanie
kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze,
analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, studiów wykonalności,
zakres przygotowywania
i analizy ryzyka w czasie realizacji założonych w studium
wykonalności przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej, elementy matematyki
finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych
przez firmę,
metody i kryteria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału
finansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzaniem płynnością
finansową,
przegląd
elementów
zarządzania
zapasami,
środkami
pieniężnymi
i należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży,
Nasz pracownik ocenił zawartość merytoryczną szkolenia jako bardzo wartościową i
zgodną z oczekiwaniami.

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy
naukowej i naj nowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii
do praktyki gospodarczej.
Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego - jako osobę posiadającą ważną
umiejętność skupiania zainteresowania szkolonej grupy na prezentowanym materiale. Duża
satysfakcja z pozyskanej wiedzy i umiejętności stanowi najlepszy dowód na wysoki poziom
szkolenia prowadzonego przez dr Grzegorza Michalskiego i zaprezentowanych umiejętności
dydaktycznych.

1:.

AGENCJA

Rozwoju PRZEMYSŁU
SPÓŁKA AKCYJ~A

Katowice, dnia 25 stycznia 2013 r.

List referencyjny

W grudniu 2009 roku, nasi pracownicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu
z zakresu "Oceny i analizy opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym".
Uczestnikami i beneficjentami tego szkolenia, byli nie tylko pracownicy Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach
ale również pracownicy
i przedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki.
Projekt doradczo-szkoleniowy pod tytułem "Oceny i analizy opłacalności i ryzyka
realizacji inwestycji w sektorze górniczym" w części merytorycznej był przygotowany
i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.
Pan dr Grzegorz Michalski zaprezentował
praktyczną wiedzę pozwalającą
podejmować efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania opłacalnością i ryzykiem
projektu inwestycyjnego.
Treści
merytoryczne
projektu
doradczo-szkoleniowego,
obejmowały
m.m.
zagadnienia: studium wykonalności inwestycji, ryzyko i niepewność i warunki realizacji
projektów inwestycyjnych w górnictwie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach
niepewności l zmienności, ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych
i fmansowych uwzględniane w trakcie sporządzania studium wykonalności inwestycji
w górnictwie.
Zarówno pracownicy Agencji jak i Ministerstwa
Gospodarki uczestniczący
w projekcie zadowoleni byli z użyteczności przekazanej
im wiedzy praktycznej,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo duże doświadczenie, bardzo dobrze
przygotowane
materiały
dydaktyczne,
kreatywność
l
zdolności
interpersonalne
prowadzącego.
Pragniemy zauwazyc, że poza praktycznymi walorami, projekt realizowany przez
dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy z dziedziny finansów,
zarządzania i ekonomii do urzędniczej praktyki aplikowanej w sektorze górniczym.
Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia,
posiadającą szeroką wiedzę, która daje gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez
Niego usług doradczo-eksperckich. Jesteśmy przeświadczeni, że wysokie uznanie dla jego
zajęć i doradztwa ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa
leI. (+48 22) 460 36 00
faks: (+48 22) 460 37 01
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To szkolenie było prowadone przeze mnie, zatem referencje w części dotyczące trenera są informacją o mnie. Grzegorz Michalski

FINANSOWE

PINO

s.c.

Poznań, dnia 18 stycznia 2013 r.
Referencje
W listopadzie 2012 roku, jako współwłaściciel firmy "PiNo" s.c. J. Piotrowski W. Nowak z
siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Piaski 25, uczestniczyłem w projekcie doradczo-szkoleniowym
prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.
Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z
elementami rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze
(coaching) trwające 5 dni (40h dydaktyczno-doradczych), z tego 4 dni (32h) stanowiły wykłady z
praktycznymi warsztatami i 1 dzień (8h) doradztwo (coaching). W trakcie projektu doradczoszkoleniowego Pan Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na
podejmowanie
efektywniejszych
decyzji w zakresie zarządzania
finansami własnego
przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi
przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu
doradczo-szkoleniowego
propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce
zilustrowane zostały użytecznymi studiami
konkretnych przypadków zaprezentowanych
podczas szkolenia. Treści merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego obejmowały takie
zagadnienia jak: finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa,
przepływy pieniężne, ocenę wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań
finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie
oraz ocena ich
istotności, sygnały ostrzegawcze, analizę dyskryminacyjną, zakres przygotowania planów
biznesowych, studiów wykonalności, zakres przygotowania analizy ryzyka w czasie realizacji
założonych w studium wykonalności przedsięwzięć, elementy rachunkowości finansowej,
elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych
przez firmę, metody i kryteria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału
finansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzanie płynnością
finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami,
elementy planowania finansowego, metodą procentu od sprzedaży.
Przeprowadzone szkolenie pozwoliło mi na szersze spojrzenie na zagadnienia ekonomiczne
własnego przedsiębiorstwa oraz wyposażyło w narzędzia do oceny jego wartości, perspektyw
działania w przyszłości, a także ocenę zagrożeń w trakcie jego funkcjonowania.
Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy realizowany
przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i
naj nowszych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.
Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako doskonałego eksperta i trenera, który w bardzo
przystępny i jasny sposób przekazywał niełatwą wiedze ekonomiczną i celnie wskazywał jej
praktyczne
zastosowania
na potrzeby
praktycznego,
codziennego
funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Jednocześnie Pan Grzegorz Michalski jest osobą szybko nawiązującą właściwy kontakt z grupą,
dzięki czemu prowadzone przez niego zajęcia przebiegały w sposób płynny i rzeczowy, nie
powodujący zmęczenia, zniechęcenia czy znudzenia uczestników.
Jędrzej Piotrowski

NIP: 7772966203

ul. Piaski 25

REGON : 300517969

62-020 Swarzędz
e-mail:

biuro.pino@gmail.com

Poznań, 23 stycznia 2013 r.

REFERENCJE

W październiku 2012 roku główna księgowa Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp z
uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego.

0.0.

Program szkolenia dotyczył wiedzy oraz umiejętności, z zakresu analizy finansowej
i controllingu finansowego z elementami rachunkowości finansowej i obejmował zajęcia
trwające 5 dni (40 godzin) szkoleniowych.
Nasz pracownik wysoko ocenił wiedzę zawodową i umiejętności trenera.
Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i w serdecznej atmosferze. Forma
przekazu treści merytorycznych jak najbardziej czytelna dla słuchaczy, a umiejętne
aktywizowanie uczestników do realizacji zadań, pozwalało ugruntować poznaną wiedzę.
Pragniemy podkreślić, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy
naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania
i ekonomii do praktyki gospodarczej.
Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego i doświadczonego trenera,
który fachowo realizuje szkolenia i dba o spełnienie oczekiwań uczestników.

Wielkopolski
Instytut Jakości Sp. z 0.0.
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 49
tel. (0-61) 855-39-90; fax: (0-61) 855-39-92
biuro@instytut.poznan.pl
; www.instvtut.poznan.pl
KRS 0000 126726 - Sąd Rejonowy w Poznaniu; NIP:778-1 0-66-806 ; Regon
Kapitał zakładowy: 50 OOOzł
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BERNDSON
SZKOLENIA

Kraków 2013-01-16
Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski

Oświadczenie
Niniejszym
oświadczam,
że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "ZARZĄDZANIE,
OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP",
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 09.200901.2011,
projekt
realizowany
pod nadzorem
Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości :
a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach:
- 01/02.02.2010
Łącznie 2 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób.
Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były
należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.
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BERNDSON sp. z 0.0.
31-130 Kraków, ul. Feldmana <V11
NIP 676-22-48-701
REGON 356750018

BERNDSONsp.zo.o.
ul.Feldmana4/11. 31-130 Kraków
+48 12 2948190
kontakt@berndson.com

676-22-48-701
0000179795
128 000 PLN
60203000451110000001960850
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Kraków 2013-01-16
Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski

Oświadczenie
Niniejszym
oświadczam,
że
Pan Grzegorz
Michalski,
jako
Trener
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "Spin off/spin
out skuteczny
transfer
wiedzy", współfinansowanego
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny
Kapitał
Ludzki, okres realizacji: 01.2010-12.2010,
projekt realizowany
pod nadzorem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:
a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów
- 14/15.12.2010,
- 23/24.12.2010
Łącznie 4 dni, średnia liczba uczestników

w dniach:

na szkoleniu

12 osób.

Szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego
przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

Bartosz Soczówka
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Kraków 2013-01-16
Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "Spin off/spln
out skuteczny transfer wiedzy II", współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, okres realizacji: 01.2011-08.2012, projekt realizowany pod nadzorem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:
a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach:
-14/15.05.2011,
-19/20.11.2011,
-26/27.11.2011,
-04/05.02.2012,
-03/04.03.2012,
-23/24.07.2012
łącznie 12 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób.
Chcę zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, szkolenia realizowane
przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazją do znacznego transferu Wiedzy
naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania
i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych
w zakresie finansów na praktyków gospodarczych biorących udział w projekcie
zaowocował ich dobrą oceną.
Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były
należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

Bartosz Soczówka
Wiceprezes Zarządu
BERNDSONsp. z 0.0.

;td
I

{5

~-\5

/
BERNDSON

sp. 2 0.0.

31·130 Kraków. ul. Feldmana 4/11
BERNDSON

NIP 676-22-48-701
REGON 356750018

BERNDSONsp. z 0.0.
ul.Feldmana

4/11. 31-130 Kraków
+48 12 294 81 90
kontakt@berndson,com

676-22-48-701
0000179795
128000 PLN
60203000451110000001960850

GMINNA SPÓŁD?lfLNIA
"SAMOPOMOC-CHŁOPSKA"
64-500 SZAMOTUŁY

UL. B.CHROBREGO 13

telef./61/29-210-18

fax/61/29200-70

skr.poczt.1
Szamotuły 15 stycznia 2013 r.

Referencje
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i najnowszych

przez dr.
naukowych

zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

Pana dr. Grzegorza

wiedzy i dającą gwarancję

w studium

finansowej,
oceny

planów,

metoda procentu od sprzedaży.

podkreślali

bardzo

i kryteria

pomiar

i ocena ich istotności,

biznesowych

założonych

Treści

analizy wskaźnikowej

interpersonalne

praktycznymi

był okazją

metody

przedsiębiorstwa,

przedsiębiorstwie

w

zastosowania

przypadków.

na podstawie

matematyki

inwestycje

elementów

projekcie

i zdolności

osiągnięć z dziedziny finansów,
Rekomenduję

przez firmę,

finansującego
przegląd

w

elementy

propozycje

cel działania

własnego

przedsiębiorstwami

studiami

przygotowania

zaprezentował

finansami

z innymi

projektu

5 dni /40h/

i 1 dzień /8h/

Michalski

zarządzania

użytecznymi

w ocenianym
zakres

finansowej,

finansowego,

Michalskiego

czasie

ocena wiarygodności

kryzysów

planowania

trakcie szkolenia opartą na wzajemnej

Grzegorza

w

zostały

i analizy ryzyka w czasie realizacji

kapitału

uczestniczący

w zakresie

z elementami

trwające

warsztatami

dr Grzegorz

się od współpracy

takie jak: finansowy

finansową,

elementy

decyzje

dyskryminacyjna,

finansowego

z praktycznymi

projektu

Przedstawione

pieniężne,

prognozowanie
analiza

wykłady
tego

zilustrowane

zagadnienia

przepływy

oraz controllingu

i zajęcia doradcze /coaching/

lub wstrzymania

finansowej.
w

przedsiębiorstwa,

realizacji

na efektywniejsze

ograniczenia

zagadnień

finansowej

stanowiły

W tracie

pozwalającą

ich

analizy

zajęcia warsztatowe

z tego 4 dni /32h/
/coaching/.

podjęcia,

prezentowanych

wartości

z zakresu

obejmował

dydaktyczno-doradczych,

praktyczną

uczestniczyli w projekcie doradczo-szkoleniowym

przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

rachunkowości

stanowiło

2012 r. nasi pracownicy

rzetelnej

Michalskiego
realizacji

jako osobę godną polecenia,
świadczonych

posiadającą

przez niego usług doradczo

że wysokie uznanie dla jego starań -pracy ze strony uczestników

olbrzymie

zasoby

eksperckich.

Jestem

projektu jest w pełni adekwatne.
Z poważaniem

~ZARZAPU
Janusz Lipnicki

Murowana Goślina 2013-01-22
RAMION Wojciech RAMION JadwigaDORADCA PODATKOWY S.C.
Plac Kasztanowy 3
62- 095 Murowana Goślina
Wojciech Ramion

REFERNCJE
W listopadzie 2012 r. uczestniczyłem w projekcie doradczo - szkoleniowym z zakresu analizy finansowej i
controllingu finansowego z elementami rachunkowości finansowej prowadzonym przez trenera i eksperta
Pana dr. Grzegorza Michalskiego.
Projekt obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze ( coaching) trwające 5 dni ( 40 godzin) ,
z czego 4 dni ( 32 godziny) stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami a l dzień ( 8 godzin)
poświęcony był na doradztwo ( coaching ) .
W trakcie zajęć trener przekazywał swoją praktyczną wiedzę, która pomoże mi w podejmowaniu
efektywniejszych decyzji w zakresie zarządzania finansami w naszej firmie i podejmowania, ograniczania,
rezygnacji lub odstępowania od współpracy z naszymi kontrahentami w zależności od ich sytuacji finansowej
a także doradzania naszym klientom, jeśli wyrażą takie życzenie, w tych kwestiach.
Poruszane zagadnienia trener ilustrował studiami przypadków a treści merytoryczne szkolenia obejmowały
następujące tematy: finansowy cel działania przedsiębiorstwa; pomiar wartości przedsiębiorstwa;
przepływy pieniężne; ocena wiarygodności firmy na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych
, prognozowanie kryzysów w analizowanej firmie i ocena ich istotności; sygnały ostrzegawcze;
analiza dyskryminacyjna; zakres przygotowania biznesplanów ; studia wykonalności; zakres przygotowania i
analizy ryzyka w czasie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć; elementy matematyki finansowej;
szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych w firmie i stóp kosztów kapitału finansującego
inwestycje; kryteria i metody oceny projektów inwestycyjnych; zarządzania: krótkoterminowym kapitałem i
płynnością finansową ; poznania elementów zarządzania: zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami;
elementy planowania finansowego oraz metodę procentu od sprzedaży .
Szkolenie obejmowało bardzo obszerne zagadnienia i wymagało od prowadzącego dużej wiedzy i
umiejętności zawodowych oraz organizacyjnych.
Pan dr. Grzegorz Michalski prezentuje te walory, moim zdaniem jest osobą kompetentną i dobrze
przygotowaną do prowadzenia takich szkoleń, poza tym jest on komunikatywny bo łatwo nawiązał
kontakt z uczestnikami szkolenia, w którym uczestniczyłem.
Szkolenie, w którym uczestniczyłem oceniam pozytywnie, bo spełniło moje oczekiwania odnośnie
przypomnienia, usystematyzowania i uzupełnienia mojej wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia.
Oczywiście obszerność tematyki szkolenia uniemożliwia jej dogłębne poznanie w ciągu 40 godzin.
Dlatego też liczę, że jak będę potrzebował głębszego poznania jakiegoś zagadnienia, objętego
tematyką szkolenia będę mógł liczyć na pomoc i wiedzę merytoryczną, którą Pan dr. Michalski posiada.
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