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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zaświadcza, że Pan

Grzegorz Michalski

®
był Trenerem AVENHANSEN Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011

i w tym czasie, w dniach: 2010-09-06/07,2010-12-16/17, 2011-03-31/04-01, zrealizował trzy,
12 godzinne (dwudniowe) szkolenia:
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji

W szkoleniach uczestniczyli między innymi pracownicy takich instytucji jak: NALCO MOBOTEC
POLSKA SP. z 0.0., PGNiG S.A. KOOG w Tarnowie. Gazownia Lubelska., KGHM S.A., RADIO
KRAKÓW S.A., Elektrociepłownia S.A., TAURON Polska Energia S.A., Południowy Koncern
Energetyczny S.A. Elektrownia Łagisza, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 5Pro
Partners Sp. z 0.0., PGNiG, Gazowania Tarnowska, ABB Sp. z 0.0., ENION S.A. Oddział w
Krakowie, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0.0., General Motors
Manufacturing Poland Sp. z 0.0., General Motors Manufacturing Poland, BP Europa SE Oddział
Polska.
Szkolenia były okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej z zakresu finansów przedsiębiorstw
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania ryzykiem i zarządzania wartością dla
właścicieli do praktyki gospodarczej. Szkolenia zawsze oprócz walorów praktycznych, miały
zauważalny aspekt implementacji najnowszych osiągnięć naukowych do polskich warunków realizacji
przedsięwzięć gospodarczych.
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AVENHANSEN

REFERENCJE
Firma AVENHANSEN®Sp. z 0.0. zaświadcza, że Pan

Grzegorz Michalski

był Trenerem AVENHANSEN®Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011

1 W tym czasie, w dniach 2009-02-16/17, 2009-12-10/11, 2010-10-04/05,
2010-12-13/14, zrealizował cztery, 12 godzinne (dwudniowe) szkolenia, pod
tytułem:
Zarządzanie płynnością finansową
w szkoleniach brali udział pracownicy instytucji: Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Centrum
Finansowo-Księgowe Żywiec Sp. z o. o., Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Blachowni, Techmet Andrzej Chmie1iński, ENERGA-OPERATOR SA,
Ceramika Paradyż Sp. z 0.0., Mota-Engil Polska S.A., UNIWHEELS Production

(Poland) Sp. z 0.0., ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z 0.0., Vattenfall
Business Services Poland Sp. z 0.0.

Szkolenie było okazją do istotnego transferu wiedzy naukowej do praktyki
gospodarczej. Trener prezentował uczestnikom najnowsze osiągnięcia naukowe
z zakresu finansów przedsiębiorstwa w tym ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień z zakresu zarządzania płynnością finansową i zarządzania kapitałem
obrotowym.
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AVENHANSEN- Kraków, 2013-06-04

Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zaświadcza, że Pan

Grzegorz Michalski

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. Z 0.0. w latach 2008 - 2011
1 w tym czasie, w dniach 2008-09-29/30, 2009-06-23/24, 2009-12-07/08, 2010-11-29/30
zrealizował cztery dwudniowe 12 godzinne szkolenia otwarte pod tytułem:
Zarządzanie finansami dla niefinansistów

We wspomnianych projektach szkoleniowych uczestniczyli pracownicy między innymi
podmiotów takich jak: REMAG S.A., Navi.net.pl - Agencja reklamowa Navi concept, MESP
Central Europe Sp. z 0.0., TAURON Polska Energia S.A., Ministerstwo Środowiska, Maxtel
Sp. z o. o., BP Europa SE oddzial w Polsce, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Bliżej Przedszkola, MGDF sp. z 0.0., Volkswagen Poznań Sp. z 0.0.

Poza okazją do praktycznego i warsztatowego wsparcia pracowników z przedsiębiorstw
Klientów, szkolenia te były okazją do znacznego transferu najnowszych ustaleń naukowych z
zakresu finansów przedsiębiorstw do praktyki gospodarczej realizowanej przez wspomniane
wyżej podm.ioty.
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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zaświadcza, że Pan

Grzegorz Michalski

®
był Trenerem AVENHANSEN Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011

i w tym czasie, w dniach: 2008-10-28/29,2009-05-18/19,2011-02-17/18 zrealizował trzy, 12
godzinne (dwudniowe) szkolenia:
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

W szkoleniach brali udział pracownicy takich podmiotów praktyki gospodarczej jak:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ORLEN PetroTank Sp. z 0.0., Powiatowy
Urząd Pracy w Jarosławiu, CERAMIKA PARADYŻ SP. z 0.0., ING Bank Śląski.
Szkolenia przyczyniły się, poza prezentacją praktycznych aspektów oceny kontrahenta, do
istotnego przepływu informacji naukowej do praktyki gospodarczej. Transfer najnowszych
ustaleń naukowych z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów przedsiębiorstwa do
przedsiębiorstw zaowocował wysokimi ocenami szkolonych i z pewnością spowodował
wzrost efektywności podmiotów ich zatrudniających.
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Szczecin, dn. 10.08.2012

REFERENCJE

Niniejszym poświadczam. że dr Grzegorz Michalski. współpracował z nami w charakterze trenera
i eksperta z zakresu finansow w projekcie szkoleniowym otwartym w dniach 6· 7.0 I 2009

Dwudniowe szkolenie obejmowało zakres tematyczny:
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Program szkolenia zawierał rn.rn.: Elementy sprawozdania finansowego; analiza ogólna: znaczenie
I mterpretaqa wskaźników finansowych; salda strukturalne bilansu I podstawowe typu kryzysów
przedsiębiorstwa. elementy planowania finansowania; finansowy cel działania przedsiębiorstwa I formy
dzrałalnosct gospodarczej: jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw; co naprawdę mewią
a czego nie mewią sprawozdania finansowe; ocena wiarygodnośct na podstawie ogólnej analizy
sprawozdań finansowych: ocena wiarygodnoser na podstawie anahzy wskaźnikowej,

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie. miało formę aktywnych warsztatów. Po Jego
zakończemu trener otrzymał wysokie noty od uczestników.
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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.in.
zagadnienia: studium wykonalności inwestycji, ryzyko i niepewność i warunki realizacji
projektów inwestycyjnych w górnictwie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach
niepewności I zmienności, ekologiczne i środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych
i finansowych 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 zdolności interpersonalne
prowadzącego.

Pragniemy zauważyć, 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 S" z Si9dZJbą w WIllrJ._
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Departament Górnictwa Warszawa, jJ Ua:>( 2013 r.

AVENHANSEN@ Sp. Z 0.0.

30-053 Kraków
ul. Kronikarza Galla 4, lokal 9

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym mamy przyjemność potwierdzić, że firma AVENHANSEN® Sp. z o.o.w dniach
o 15-16 grudnia 2009 roku przeprowadziła szkolenie nt.. " Ocena i analiza opłacalności
i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym" w którym udział wzięli przedstawiciele

Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki.

Szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny, zajęcia przeprowadzono
z uwzględnieniem potrzeb uczestniczących, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
Prowadzący w sposób przystępny dzielił się swoja wiedzą i doświadczeniem, wyróżniając się
zaangażowaniem, dobrym kontaktem osobistym z uczestnikami, raz pozostając
do dyspozycji, w zakresie omawianych zagadnień, również po zakończeniu szkolenia.

e ~E ZAMZG OŚĆZJ GINAŁEM
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Katowice, 04.02.2010 r.

List referencyjny

Niniejszym mamy przyjemność potwierdzić, że firma AVENHANSEN Sp. z 0.0. w dniach

od 15.12. do 16.12.2009 r. przeprowadziła w naszej siedzibie szkolenie nt. "Ocena i analiza

opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym".

Firma AVENHANSEN przygotowała szkolenie sprawrue i bardzo profesjonalnie pod

względem organizacyjnym, dostosowując się do naszych potrzeb. Szkolenie zostało

przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób

poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia przez wykładowcę.

Serdecznie polecamy firmę AVENHANSEN Sp. z 0.0. jako godnego zaufania profesjonalistę

w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń.

U l-

AGENUA ROZWOJUPRZEMYSŁUS.A. z siedzibą w Warszawie Oddzial w Katowicach
ul. Mikolowska 100 40·065 Katowice tel. (+4832) 7574800 faks: (+4832) 7574869 www.katowice.arp.com.pl www.arp.com.pl

NIP: 526-030-02-04 kapitał zakładowy: 2.707.525.000,00 zl kapitał wpłacony: 2.707.525.000,00 zł Konto bankowe: Bank Pekao S.A. VIIIO/Warszawa 17 lHO 1112
11110000 01653845 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIIIWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000037957

http://www.katowice.arp.com.pl
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AVENHANSEN" Kraków, 2013-06-04

Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zaświadcza, że Pan

Grzegorz Michalski

był Trenerem AVENHANSEN81 Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011
i w tym czasie, dla grupy ponad 14 osób, pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. -
odział w Katowicach oraz pracowników Ministerstwa Gospodarki, w dniach: 2009-12-
15/16, zrealizował szkolenie:
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym

Projekt szkoleniowy, był "uszyty na miarę" potrzeb instytucji zarządzającej środkami
publicznymi i wykorzystywał najnowszą wiedzę naukową z zakresu finansów
przedsiębiorstw, finansów publicznych i ich zastosowania w specyficznym sektorze
górniczym. Była to okazja do istotnego transferu osiągnięć naukowych z dziedziny
ekonomiki przedsiębiorstw i finansów do praktyki gospodarczej realizowanej przez
pracowników Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - odział w Katowicach oraz pracowników
Ministerstwa Gospodarki. Trener otrzymał wysoką notę od uczestników szkolenia

potwierdzoną specjalnymi referencjami Klienta.
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APAG Sp. z 0.0.
PRZEMYSŁOWE INSTALACJE GAZOWE

61·139 Poznań, Jana Pawła II nr 14
tel.: (61) 872 00 56 i6570555 w. 143

faks: (61) 8 750164
E_mali: biuro@apag.com.pl http://www.apag.com.pl

Czlonłk Polskiego Komllelu Badań Ploml.nl· S.kcJI Polskl.j Int.rnational Flam. RtI.lfch Foundlllon w Ijmujd.n w Ho/Indii

Poznań dn.22.01.2013r.

REFERENCJE

W listopadzie 2012r. nasza pracownica - Księgowa uczestniczyła w szkoleniu
prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego.

Szkolenie z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami
rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni (40h) szkoleniowych.

Nasza pracownica po ukończeniu szkolenia podzieliła się nabytą wiedzą oraz
stwierdziła, że trener przedstawił wiele aspektów z wiedzy finansowej dotąd nieznanej.

Pozwolił spojrzeć na ocenę wiarygodności przedsiębiorstwa, na jego sprawozdanie
finansowe z całkiem innej strony niż tylko księgowej.

Pragniemy zauważyć, że 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 trenera i wykładowcę bardzo
zaangażowanego w swoją pracę oraz pragnącego stworzyć na swoich wykładach dobrą
atmosferę poprzez dostosowanie przebiegu szkolenia dla potrzeb uczestników.

Oeutsche Bank PBC S.A., konto: 09 1910 1048 2263 0216 6649 0001·
• BZ WBK S.A., konto: 631090 1346 0000 0001 05838680·

• KRS 191830 • Sąd Rejonowy· Pomań- Nowe Miasto i Wllda, Wydział VIII·
• NIP: 778· 01·10· 801' Regon: p. 632051695'

mailto:biuro@apag.com.pl
http://www.apag.com.pl
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BERNDSON

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 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
BERNDSON sp. z 0.0.
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BERNDSON sp. lO.O.
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NIP 676·22-48-701
BERNDSON REGON 356750018

BERNDSON .D Z 0.0.

~I.Feldmara 4/11.31·130 Kraków G7022 48701
-48122948190 0000179795
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BERNDSON

Kraków 2012-12-12

Szanowny Pan
Grzegorz Michalski

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, ze Pan Grzegorz MIchalski, jako Trener
BERNOSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "Profesjonalne
kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych
przedsiębiorstw w Wieku 45+",8.1.1 POKL, realizacja: 01.2010-12.2012:

a) Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej /8dni!
b) Analiza finansowa /8dni/
c) Coachlng grupowy J8dni!

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były
nalezycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników.

J
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Bartosz Soczówka
Wiceprezes Zarządu
BERNDSON sp. Z 0.0.
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BERNDSON

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 w dniach:
- 14/15.12.2010,
- 23/24.12.2010
Łącznie 4 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu 12 osób.

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

Bartosz Soczówka
Wiceprezes Zarządu
BERNDSON sp. z 0.0.
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BERNDSON p.z o.o.
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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 "ZARZĄDZANIE,
OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP",
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 09.2009-
01.2011, 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.

,/ )
Bartosz Soczówka
Wiceprezes Zarządu
BERNDSON sp. z 0.0.
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Biuro Rachunkowe BHM
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iJeeneentja Min.Flnans.
12621/2006

Gniezno. dn. 25-01-2013
REFERENCJE

W paździemi~u 2012 jaRo właściciel Biura Rachunkowego BMM uczestniczyłam w proje~ie doradczo-
sz~leniowym prowadzonym przez ehspertc I trenera dr Grzegorza MichalsRiego.

ProjeRt z za~resu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami rachunRowoścl finansowej
obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze (coaching) trwające 5 dni (40h) dydaRtyczno-doradczych. z tego 4 dni
(32h) stanowiły wyRiady z praRtycznymi warsztatami I l dzień (eh) stanowiło doradztwo (coaching). W trokcle projeRtu
doradczo-szRoleniowego dr Grzegorz MichalsRi zaprezentował praRtyczną wiedzę pozwalającą na efeRtywnlejsze decyzje w
zaRresie zarządzania finansami własnego przedsiębiorstwa. podjęcia. ograniczenia lub wstrzymania się od wspólpracy z
innymi przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projeRtu doradczo-szRoleniowego
propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praRtyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypad~6w.
Treści merytoryczne projeRtu dorudczo-szholenioweqo obejmowały zagadnienia taRle jaR: finansowy cel działania
przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa, przepływy pienienie. ocena wiarygodności na podstaWie analizy
ws~aźni~wej sprawozdań finansowych, prognozowanie Rryzys6w w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,
sygnały ostrzegawcze, analiza dysl'lryminacyjna, zaRres przygotowania biznesowych plenów, zaRres przygotowywania i
analizy ryzYRa w czasie realizacji założonych w studium wyl'lonalności przedsięwzięć, elementy rachunRowośd finansowej.
elementy matematyl'li finansowej. szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę. metody i
Rryteria oceny projeRt6w Inwestycyjnych, szacowanie stóp ~osztu ~pitału finansującego Inwestycje. I'lr6tRotenninowe
zarządzanie RapiŁalem i zarządzaniem płynnOŚcią finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami. środRami
pieniężnymi i należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

Szl'lolenie wg mojej oceny przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, trener I wyRiadowca dr Grzegorz MichalsRi
dostosowywał przebieg sZRolenia do potrzeb grupy sZRolenlowej ( 10 uczestnil'lów). UzysRallśmy możliwaść samodzielnego
wyliczania wyniR6w finansowych na podstawie prze~zanych elementów wiedzy rachunRowości finansowej. Sz~lenie
zaspoRoiło moje potrzeby odnośnie uzupełnienia i usystematyzowania wiedzy na temat finansów w podmiotach
obsługiwanych Rsięgowo i finansowo przez Rierowane przeze mnie Biuro RachunRowym BMM.

ProjeRt doradczo-szRoleniowy realizowany przez dr Grzegorza MichalsRiego był o~zją do znacznego transferu
wiedzy nouhowe] i najnowszych nouaowych ollągnięC z dziedziny finansów, zarządzania i e~onomjj do prol<t:vl.i
gospodarczej.

ReRomenduję IZRolenia Pana dr Grzegorza MichalsRiego jaRo godne polecenia.
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AKREDYTACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWE] NR 98/2006/EP
BOMIS

Zaświadczenie o współpracy

Zaświadczam, że pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BOMIS jako trener
i wykładowca w latach 2005 - 2006. W tym okresie, od 13 września 2015 roku do 27
października 2005 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery, 14 godzinne szkolenia
otwarte, pod tytułem: Zarzqdzanie płynnościqfinansowq.

Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki, zwracając uwagę na wiedzę pana
Grzegorza Michalskiego i umiejętności dobrego objaśniania omawianych zagadnień.
Uczestnicy pozytywnie przyjęli również jego materiały dydaktyczne.

Pan Michalski zaprezentował szkolonym osobom najnowsze osiągnięcia naukowe
z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w tym zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością
finansową, budowanie wartość przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie
kapitałem obrotowym.

Marzena Raźniewska- Półkoszek
dyrektor-generał ny

~J \d~

l
BOMIS

ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60-792 tel. 6l/671 2924,665484888 faks 61/666 1590
www.bomis.plbomis.llbomis.pl

http://www.bomis.plbomis.llbomis.pl


AVENHANSEN' Kraków, 2013-06-04
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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zaświadcza, że Pan

Grzegorz Michalski

®
był Trenerem AVENHANSEN Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011

i w tym czasie, w dniach: 2008-03-27/28, dla pracowników Cargill Poland Sp. z 0.0.

zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie:
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały aspekty zarządzania ryzykiem i opłacalnością
inwestycji w przemyśle spożywczym. Projekt szkoleniowy realizowany przez naszego
eksperta, łączył naukową wiedzę akademicką z najlepszą jej implementacją w praktyce
gospodarczej. To zaawansowane szkolenie, przyczyniło się do transferu naukowych osiągnięć
z zakresu finansów, ekonomiki managerskiej i zarządzania projektami do praktyki
gospodarczej.

u

www.szkolenia.avenhansen.pl

30-053 Kraków. ul. Kronikar:a Galla -I lok.9. Tel. 012399 -II 90

http://www.szkolenia.avenhansen.pl
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Referencje

Trener Grzegorz Michalski przeprowadził dla Centrum Edukacji Sp. z o o. szkolenie "Analiza

ekonomiczna projektów inwestycyjnych"

Kurs odbył się w grupie 15 pracowników PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji

majątkowych, w terminie 8-9 grudnia 2011 roku i trwał łącznie 16 gOdzin dydaktycznych.

Szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, trener dostosowywał przebieg szkolenia

do potrzeb grupy szkoleniowej

Wysoko zostały ocenione umiejętności trenera oraz poziom jego wiedzy zawodowej.

Pracownicy biorący udział w szkolemu ocenili Pana Grzegorza jako osobę kompetentną

i dobrze przygotowaną merytorycznie Uczestnicy szkolerua zadowoleni byli z poruszanych

treści, zastosowanych, aktywizujących metod szkoleniowych, ale przede wszystkim ze

wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Centrum Edukacji Sp. % o o.

09·400 Piou uI.Y.obvl,·s' ,~.
Se~rcto"ot tel (24136556 12 36:' 80 1() I~. (24\ J05 50 24

Rele,łroqo ~po!I< KI'S1):'C{(t9<,.L'. ..
Prezes Zorzod. Toct()u,. P.vłkow:

PKO BP S A O/Pł<X1<;;4 '(I,n 91'4 oooes 1'200729426
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CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
w

INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ
"IKKU" Sp. Z 0.0 •

Warszawa,26.06.2013r.

REFERENCJE

Niniejszym zaświadczamy, że Pan dr Grzegorz Michalski w dniach: 18-19 czerwca 2013 roku,
zrealizował we współpracy z IKKU Sp. z 0.0. 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie zamknięte pt.:
Controlling (mansowy.

W szkoleniu uczestniczyło sześciu pracowników działu fmansowego przedsiębiorstwa
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0. Zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy
przyczynił się, poza prezentacją praktycznych aspektów zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, do
komercjalizacji wyników badań naukowych i istotnego przepływu informacji naukowej do praktyki
gospodarczej. Szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak: strategiczny kontekst zarządzania finansami,
finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, szacowanie
wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, metody oceny projektów
inwestycyjnych (tzw. kryteria decyzyjne), alternatywny koszt kapitału, szacowanie stóp kosztu kapitału
fmansującego inwestycje, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania
zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami), projektowanie systemu controllingu w
przedsiębiorstwie, oraz elementy planowania finansowego. Transfer najnowszych ustaleń naukowych z
zakresu ekonomii, zarządzania i fmansów przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa Mazowiecki Port
Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0. zaowocował wysokimi ocenami szkolonych i jesteśmy
przeświadczeni, że spowoduje wzrost efektywności iwydajności finansowej w przedsiębiorstwie.

Serdecznie rekomendujemy Pana dr Grzegorza Michalskiego jako godnego polecenia trenera z zakresu
controllingu i fmansów przedsiębiorstwa.

z poważaniem
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PROGRAM
REGIONALNY

DOLNYSlĄSK UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

www.rpo.dolnyslask.pl

DRPOj029sj984jDRPO-W-Dkaj3037 j09 Wrocław, dn. 14.07.2009r.

Sz. P.

Grzegorz Michalski

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt powiadomić, że został Pan powołany Zarządzeniem Marszałka

Województwa Dolnośląskiego nr 74/2009 z dnia 3 czerwca 2009r. na Listę Ekspertów jako

ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

w dziedzinie: PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSOWE.

INNOWACJE/ ODNAWIALNE INSTRUMENTY

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów z ramach RPO WD

oraz proces organizacji prac Komisji Oceny Projektów (KOP), w skład której wchodzą eksperci

I stopnia, będzie przebiegała zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

2007-2013. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

D" Z poważaniem
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iA Warszawa, dnia 27 listopada 2012 r.

Zbigniew Miłek

Zastępca Dyrektora

Biura Generalnego Dyrektora

GDDKiA-BGD-MT -074- 51/20 12

Pan Grzegorz Michalski

KFPiZW

ul. Komandorska 118/120, p. Z-311

53-345 Wrocław

Potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie RegionÓw w Świdnicy w 2011 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad potwierdza, że Pan Grzegorz

Michalski brał udział w II edYCJI Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy.

W dniu 12 maja 2011 r. był uczestnikiem II Panelu pt. "Nowoczesne zarządzanie drogami

- jak utrzymać standard ?" organizowanym przez GDDKiA.

Powyższe potwierdzenie wydaje Się na wniosek zarnteresowaneqo.

BiuroGeneralnegoDyrektora

/~ /!'litr
Zbigntew Milek
Zastępca Dyrektora
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telef,f61/29-210-18 fax/61/29200-70 skr.poczt.t

Szamotuly 15 stycznia 2013 r.

Referencje

W miesiącu październiku i listopadzie 2012 r. nasi pracownicy uczestniczyli 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 S dni / 40h/
dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dni /32h/ stanowiły wykłady 2 praktycznymi warsztatami i 1 dzień /8h/
stanowiło doradztwo /coaching/. W tracie realuaqi tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował
praktyczną wiedze pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania finansami wlasnego
przedsiębiorstwa, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z innymi przedsiębiorstwami w
zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu propozycje zastosowania
prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści
merytoryczne projektu 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 przygotowania 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 kosztów kapitalu flnansującego Inwestycje krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i
zarządzanie płynnością finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pienięznymi i
należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

Nasi pracownicy uczestniczący w projekcie podkreślali ogrom przekazanej im wiedzy praktycznej, ze
szczegolnym zwróceniem uwagi na bardzo duze doświadczenie, doskonale przygotowane materiały
dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego co sprawiało doskonałą atmosferę w
trakcie szkolenia opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu

Pragnę zauważyć, ze 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.

Rekomenduję Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, posiadającą olbrzymie zasoby
wiedzy i dającą gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez niego usług doradczo eksperckich. Jestem
przekonany, ze wysokie uznanie dla jego starań -pracy ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne.

Z poważaniem
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Tychy, 28.08.2012

REFERENCJE

23 października 2009 roku przeszedłem osmiogodzinne szkolenie 'Finanse dla
Niefinansistów' prowadzone przez Grzegorza Michalskiego.
Szkolenie było bardzo wyczerpujące, zakres jego obejmował: Finansowy cel
zarządzania przedsiębio'rstwem, zwiększanie bogactwa właścicielali
przedsiębiorstwa, elementy kształtujące wartość bogactwa właściciela
przedsiębiorstwa, ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celu
przedsiębiorstwa, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez
przedsiębiorstwo, siedem zasad prawidłowego szacowania wolnych przepływów
pieniężnych, NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy
pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), metody oceny projektów
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje,
kształtowanie kosztu kapitału obcego, poziom stopy kosztu kapitału własnego, wpływ
ryzyka i niepewności na stopę kosztu kapitału, krótkoterminowe zarządzanie
kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i
należnościami), zarządzanie zapasami i wpływ niepewności na poziom zapasów,
docelowe poziomy należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom
gotówki przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na poziom gotówki, strategie
zarządzania kapitałem pracującym netto w warunkach niepewności, finansowa
kondycja przedsiębiorstwa oraz kontrahentów przedsiębiorstwa, elementy
kształtujące sytuację finansową, wnioskowanie na podstawie wskaźników
finansowych, błędy i uproszczenia w czasie analizy finansowej przedsiębiorstwa,
wpływ ryzyka i niepewności na interpretację sytuacji przedsiębiorstwa.

Szkolenie zaspokoiło moje potrzeby odnośnie uzupełnienia i
usystematyzowania wiedzy na temam finansów w firmie.
Jest ono bardzo intensywne i godne polecenia, sugeruję jednak zrobić follow up
mieisąc czy dwa po szkoleniu w celu utrwalenia materiału i dodatkowych wyjaśnień.

Serdecznie pozdrawiam

Waldemar Skorupka
Dyrektor Zarządzający HFP

Hilton Foods Ud sp. z 0.0. ul. Strefowa 31,43-100 Tychy, Poland
National Registry Gourt in Katowice, Ccmrnercral Dep. No. VIII, KRS: 0000175476;

REGON: 356759670; Share capital. 4 000 OOOpln;tel.: +48 32 32347 09, fax: +4832 323 47 85
BZWBK OrTychy 171090 1652 0000 0001 0441 3551

Part of Hmon Food Group pic www.hiltonfoodgroupplc.com

http://www.hiltonfoodgroupplc.com
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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zaświadcza, że Pan

Grzegorz Michalski

był Trenerem AVENHANSEN® Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011
i w tym czasie, w dniach: 2008-08-22/23, zrealizował 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie
zamknięte dla 9 pracowników przedsiębiorstwa Impress Sp. z o. o. Kąty 3, 32-107
Radziemice (obecnie należącego do Ardagh Group). Szkolenie to nosiło tytuł:

Zarządzanie finansami dla niefinansistów

Jest nam miło potwierdzić, że wspomniany projekt szkoleniowy, był okazją do przekazania
uczestnikom szkolenia, najnowszych ustaleń naukowych z zakresu finansów, zarządzania
finansami i finansowej ekonomii, użytecznych w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa
przemysłowego. Projekt ten był również okazją do istotnego transferu naukowego do praktyki
gospodarczej.

www.szkolenia.avenhansen.pl

30-053 Kraków. ul. Kronikar:a Galla 4 lok. 9. Tel. 0123994190

http://www.szkolenia.avenhansen.pl
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Referencje

W listopadzie 2012r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwa
na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza
Michalskiego.

Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2
dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną
wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub
wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji
finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych
zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści
merytoryczne szkolenia 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.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami
firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie, usystematyzowanie i
ugruntowanie wiedzy niezbędnej w skutecznym zarządzaniu firmą i sprawnym
reagowaniu w obliczu ryzyka współpracy z kontrahentami.

Pragniemy zauważyć, 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, który zaprezentował wysoki poziom
przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego
umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu
wiedzy.

.utiesit Company Potska SIl· z o.c
93-231 t6dt. ul. Ol\bro'l'tskiegO 216
teł. 421&1:5 50 01fa1.4?J~5 51 ro (21 \

Indesit Company Polska Sp. z 0.0. - ul. J. Dąbrowskiego 216 - 93-231lódź - Poland
Tel. +4842645 51 00, Fax +4842 645 51 91, www.indesitcompany.com

NIP: 526·020· 38· 37 REGON: 012621980 KRS:0000023258Kapitał zakładowy: 540876500,00 PLN
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr IBAN55103015080000000500971002

http://www.indesitcompany.com
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CERTYFIKAT
Niniejszym zaświadcza się, że

Pan
C;1(Z~C;01(Z :Jv11CJfjlLS1(I

wygłosił prelekcję na Kongresie

Wojna cen
zorganizowanym w Warszawie w hotefu Le 1?9ya{:M.erid'ien 03risto[

'tV aniach 20-21 paźaziernikg. 2005r.

Zakres tematyczny konferencji to m.in.:

Wojna cen - z perspektywy instytucji finansowej
Podejmowanie decyzji cenowych a badania rynku

Kształtowanie wizerunku cenowego detalistów
Marki własne - orientacja na cenę

Ceny regularne ipromocyjne z punktu widzenia detalisty
Wojna cen - zwycięzcy i przegrani
Gdzie leżą granice marż cenowych

Jak podwyższyć marżę zysku, czyli abc logicznego redukowania kosztów
Działania sprzedażowe a jakość produktu

Optymalizacja ceny produktu z uwzględnieniem kontekstu rynkowego
Inteligentne podnoszenie cen mimo wojny cenowej - być albo nie być

dostawców dóbr konsumpcyjnych

Organizator:

informedia
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Referencje
w dniach 2427.01.2011 r Instytut Konsultantów Europejskich przygotował i przeprowadził projekt doradczo

szkoleniowy dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt doradczo-
szkoleniowy pod tytułem "Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych" w części merytorycznej był przygotowany
i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr Grzegorza Michalskiego.

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu pomiaru ryzyka projektów inwestvcvjnvch obejmował zajęcia warsztatowe
i zajęcia doradcze trwające 4 dni (32h) dvdaktvcrno-doradczvcf w podziale na dwie grupy (po dwa dni na jedną grupę).
W tracie realizacji tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze
decyzje w zakresie zarządzanra ryzykiem projektu Inwestycyjnego, podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od działań
Inwestycyjnych w zależnoset od wynikających 2 tych projektów konsekwencji zarządczvch, ekonomicznych i/lub
finansowych. Przedstawione w czasie projektu doradczo szkoleniowego propozycje zastosowania prezentowanych
zagadnień w praktyce zilustrowane zostały licznymi i użytecznymi studiami przypadków

Ilość osób w każdej grupie wynosiła przeciętnie 50 osób (łi}cznie w dwóch grupach brało udział 100 osób). Treści
merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego ••Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych" dla Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej obejmowały zagadnienia takie jak: Studium wvkonalnośct inwestycji. Ryzyko
I niepewność a i warunki reallzaqi projektów inwestycyjnych wpływających na gospodarkę wodną oraz projektów
inwestycyjnych wpływających na ochronę środowiska, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności
I zrruenności, ekologiczne I środowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych i finansowych uwzględniane w trakcie
sporządzania studium wykonalności inwestycji mających wpływ na stan środowiska lub gospodarkę wodną. Identyfikacja
czynników ryzyka, zagrożeń, szans mających wpływ na stan środowiska lub gospodarkę wodną, Źródła ntepewności I zródła
ryzyka (w tym zagrożeń i szans), rodzaje ryzyka, w tym ryzyko finansowe, ryzyko pogodowe, ryzyko klimatyczne, ryzyko
powodziowe i ryzyko środowiskowe. Obszary niepewności i obszary ryzyka: czynniki sukcesu i czynniki zagrożeń. Miękki
I twardy algorytm identyfikowania niepewności I pomiaru ryzyka na potrzeby studium wykonalności mwestvcp
proekologicznych. Jakościowy I ilościowy pomiar ryzyka. Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych
ł svmulacvjnvch przy zarządzaruu ryzykiem, zarządzaruu ryzykiem prognozy i zarządzaniu ryzykiem modelu zarządzania
ryzykiem. Pomiar ryzyka w procesie analizy finansowej sporządzanej na potrzeby studium wykonalności projektu
Inwestycyjnego Ocena i analiza ekonomiczna i finansowa projektu wpływającego na stan środowiska lub na gospodarkę
wodną w warunkach ryzyka i niepewności. Interpretacja kluczowych kryteriów decyzyjnych okres zwrotu, NPV, eNPV, IP,
IRR, elRR, MIRR, pojęcie zmienności, kluczowe warianty analizy kosztów i korzyści, analiza i interpretacja ograniczen i
mocnych stron omawianych metod oceny wykonalności projektów inwestycyjnych.
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Pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczący w projekcie doradczo-
szkoleniowym podkreślali użyteczność przekazanej im wiedzy praktycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo
duże doświadczenie, doskonale przygotowane materiały dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne
prowadzącego co sprawiało doskonałą atmosferę w trakcie szkolenia opartą na wzajemnej współpracy i zrozumieniu.
Pragniemy zauważyć, 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 urzędniczej praktyki aplikowanej w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, posiadającą olbnymie zasoby wiedzy i
dającą gwarancję rzetelnej realizacji świadczonych przez niego usług doradczo eksperckich. Jesteśmy przekonani, że
wysokie uznanie dla jego wykładu ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne.

DY~,JOR
Biura r7ądu

Joann l .'I ochotska

J~J~~JTKONSULTANTOWEURO?EJSKICH
I.-<'<Ou Kailsl ul Stanisława WyspiańskIego 41

NIP ~ 1(; • Ol·53 450' REGON 251533207
IIjF'1l1N!A 0801 B8 55 22
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JUCON
ul. Wrocławska 103
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. +48 62 591 41 90
fax +48 62 591 41 90
NIP 622-112-59-73
www.jucon.pl
e-mail.biuro@jucon.pl

Ostrów Wielkopolski 25.01.2013

REFERENCJE

W listopadzie 2012 r. nasz pracownik uczestniczył 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 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 pienlęźnymi
i należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

Nasz pracownik ocenił zawartość merytoryczną szkolenia jako bardzo wartościową i
zgodną z oczekiwaniami.

http://www.jucon.pl
mailto:e-mail.biuro@jucon.pl


Pragniemy zauważyć, 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 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.



Józef Lukaszczyk
Os. Stefana Batorego 39/1
60-687 Poznań
NIP 972-001-48-68
Regon:630565220

Poznań 08.02.2013r

Referencje

W dniach 17-18.09.2012,01-02.10.2012 i 15.10.2012r uczestniczyłem
w szkoleniu z zakresu controllingu i finansów dla pracowników
i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw prowadzonym przez trenera
dr Grzegorza Michalskiego.

Szkolenia z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z
elementami rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni
(40h) szkoleniowych.

W trakcie szkolenia uzyskałem dużą ilość informacji przydatnych do
prowadzenia finansów firmy , co pozwoliło mi na skorygowanie niektórych
decyzji finansowych w mojej firmie.

Pragnę zauważyć, 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 dr Grzegorza Michalskiego, który potrafi połączyć
obszerną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa z umiejętnością
przekazania tej wiedzy osobom prowadzącym mikro i małe firmy , którzy
w wielu przypadkach nie mieli wcześniej kontaktu z tematyką z
zakresu controllingu i finansów przedsiębiorstwa.

~ZVt::
os. Stefana Bator2gu1()ji

60-687 POZNAr~
REGON630565220 NIP 97) IiG1 ~SGI!



Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA

Kraków, 8.02.2013 r.

Referencje

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje liczne projekty finansowane
ze środków unijnych (szkolenia, doradztwo, wdrażanie programów krajowych i regionalnych),
jak również koncentruje się na współpracy międzynarodowej oraz inwestycjach kapitałowych,
m.in. poprzez prowadzenie funduszu kapitałowego typu zalążkowego.

W dniach 17-18 lutego 2011 r. oraz 31 marca - l kwietnia 2011 r., pracownik MARR S.A.
uczestniczył w szkoleniach z zakresu oceny i analizy opłacalności i ryzyka projektów
inwestycyjnych oraz oceny kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (razem cztery
dni szkoleniowe) realizowanych przez trenera, Pana dr Grzegorza Michalskiego.

Pan dr Grzegorz Michalski w sposób profesjonalny wykonuje pracę trenera i wykładowcy.
Wiedza i umiejętności zdobyte przez pracownika MARR S.A. w czasie prowadzonego
przez Pana dr Grzegorza Michalskiego szkolenia przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji
i zwiększenia efektywności pracy.

Z poważaniem,

Małopolska Agenqa Rozwoj41 Regionalnego SA ul. Kordylf'Wsloego 11' 31-542 Krakow; tel. +48 1261766 00; + 48126176601; fax +48 1261766 66;
e-mail: ffi3rr@marr.pl, www.marr.pl: zareJl'~lrOWanaw Sądllt' Rejonowym dla Klakowa $ródmlfsod w KrakOWie;Wydział XI Gospodaray KrajOWego
Rejestru Sądowego nr 0000033198. konto. BNPPanbas Bank Pohkd SAnr 64 1600 lOn 0002 ()()11 6146 9001 'iIP: 676-00588-47; REGON:350239017
kapitał zakładowy: 86 465 000 PlN, kap!tał wpłacony. 86 46S 000 Pl N

mailto:ffi3rr@marr.pl,
http://www.marr.pl:


MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Bfl'RO :\lI~fSTRA

Warszawa. 7 marca 2012 r.

Pan

Grzegorz Michalski

W związku L posiadaniem uprawnień zwalniających l obowiązku złozenia egzaminu

dla kandydatów na członków rad nadzorczych określonych w * 5 pkt ~ rozporządzenia

Rady Ministrów 7 dnia 7 września 2004 r. \\ spraw ie szkoleń i egzaminów dla kandydatów

na członków rad nadzorczych spółek. \\ których Skarn Panstwa Jest jedy n) m akcjonariuszem

( Dz. L Nr ł 98 p07. 1038. 7 późno zm. ). informuję. je Pańskie dane osobowe \\ dmu

6 marca 20 ł 2 r. zostały zarejestrowane \\ Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych

prowad zonej przez Ministerstwo Skarbu Panstwa,

D
ZA Ą



AKADEMIA
BIZNESU I

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r .

Temat, termin i miejsce

szkolenia

Informacje

\( t.,hjP

spółka z ogr.uiu zoną odpowie.lzialno-cią
AKADEMIA BIZNESU Sp, k,

02-672 Warszaw2, ul. Domaniewska 39 a
tel. 022 890 28 26. fax 022 211 20 90

......... , .M~.•10j.(\:J.'3;, .t~C\ ''',
(pieczątka organizatora szkolenia)

REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczył w charakterze Wykładowcy

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

Liczba godzin

szkoleniowych

Ocena przedsiębiorstwa na

podstawie sprawozdań

finansowych

W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja

wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w

zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się

od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od

ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia

omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych

przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w
których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić

nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład

połączony z prezentacją studiów przypadków.

22-23.04.2013 r. Warszawa

12

Jako organizator w/w szkolenia, pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego

trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością, co stanowiło gwarancję

rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę rnervtorvczną,

potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę, nawiązać z uczestnikami dobry, bezpośredni i

przyjazny kontakt.
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MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU sp.k.
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Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r.
(pieczątka organizatora szkolenia)

REFERENCJE

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU spółka komandytowa
dziękuje Panu dr Grzegorzowi Michalskiemu za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.
Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin
szkoleniowych podanych w tabeli.

ITem~;, ,e,';'ln; miejsce
r-'

Informacje Liczba godzin
szkolenia szkoleniowvch

I
Ocena przedsiębiorstwa na W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja

12podstawie sprawozdań wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w
finansowych zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się I

I 29-30.11.2012 r. Warszawa
od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od
ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia

I omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych
przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w
których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić
nabytą wiedzę i um iejętności. Aktywny wykład
połączony z prezentacją studiów przypadków.

Chcemy zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, wykład realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego
był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i naj nowszych naukowych osiągnięć z dztedzlnv
finansów, zarządzania I ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ naj nowszych odkryć naukowych w
zakresie finansów na praktyków gospodarczych biorących udział w szkoleniu zaowocował ich wysoką oceną
i znacznym poziomem zadowolenia potwierdzonego w ankietach końcowych.



Szczecin, dn. 10.08.2012

REFERENCJE

Niniejszym poświadczam,że dr Grzegorz Michalski,współpracował z nami w charakterze trenera
i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym realizowanym dla Narodowego Banku
Polskiego.

Dwudniowe szkolenie umknięte, w którym uczestniczyło 12 osób zrealizowane było w dniach
16-17,12.2008 obejmowało zakres tematyczny: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Program szkolenia zawierał m.in.: Elementy sprawozdania finansowego: analiza ogólna: znaczenie
i interpretacja wskaźników finansowych: salda strukturalne biłansu i podstawowe typu kryzysów
przedsiębiorstwa: elementy planowania finansowania;finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy
działalnoścr gospodarcze]: lakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw: co naprawdę mówią
a czego nie mówią sprawozdania finansowe: ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy
sprawozdań finansowych; ocena wiarygodnOŚCIna podstawie analizy wskaźmkcwe].

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, miało formę aktywnych warsztatow. Po lego
zakończeniu trener otrzymał wysokie noty od uczestników.

Z poważaniem )
./
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Polskie Górnictwo Naft.we i Gazownictwo S.A.
Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie

Dział Kontrolingu
ul Wita Stwosza7

33-100 Tarnów
tel. (14) 632 38 92
fax (14) 63238 11

Pan Grzegorz Michalski

Tarnów, 30.01.2013 r.

Referencje

Szkolenie zostało realizowane na potrzeby Biura Kontrolingu funkcjonującego

w strukturach Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Karpacki Oddział

Obrotu Gazem z siedzibą w Tarnowie, którego podstawową działalnością jest obrót

paliwem gazowym

We wrześniu 2010 roku oraz w kwietniu 2011 roku, uczestniczyłem w

szkoleniach z zakresu Oceny i analizy opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

(w sumie 4 dni szkoleniowe) prowadzonych przez trenera dr Grzegorza Michalskiego.

Szkolenie obejmowało swoim zakresem m. in. następujące zagadnienia: finansowy cel

zarządzania przedsiębiorstwem. ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celów

przedsiębiorstwa, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez

przedsiębiorstwo. metody oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu

kapitału finansującego Inwestycje, kształtowanie kapitalu obcego, poziom stopy

kapitału własnego, wpływ ryzyka I niepewności na stopę kosztu kapitału,

krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, zarządzanie zapasami, poziom docelowy

należności wpływ niepewności na poziom należności, poziom gotówki

przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na jej poziom, strategie zarządzania kapitałem

obrotowym netto w warunkach ruepewności, elementy kształtujące sytuacje finansową

przedsiębiorstwa, wnioskowanie na podstawie wskażników finansowych, wpływ ryzyka

i niepewności na Interpretację wyników przedsiębiorstwa.

""L;k" ucrrur .wo "I""U"E ,GdlOW!1iC'WO S A. ul M Kawrzl'. lS. Ol 224 W.rszawa
Karp.,,·'" Oddlial OOHltv Gazem l ""OZI04 .ł TarNlWle "I Wita S'WOSZ" 7 13-100 Tarn6w

KRSOOOOOS94n Sąd R"IOIl<:>wy dla." n WarsJbwy Xli Wyd"al GOSPOdarczy KRS
!lIP >1:- 0008028 RE(,ON01121t>736. KaPit/jll~klddowy (opiJeMv INtalo:,Ci' S 900 nOD 000 zł

wwwpqrHgp(



Poziom szkolenia uwazam za relatywnie wysoki a sposób jego prowadzenia

przystępny Nabytą podczas szkolenia wiedzę wykorzystuję w codziennej praktyce

podczas wykonywania obowiązków słuzbowych

Pragnę zauwazyć, ze poza praktycznymi walorami projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu

wiedzy naukowej I najnowszych naukowych osrąqnięć z dZiedziny finansów,

zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej

Pragnę zarekomendować Pana Grzegorza Michalskiego, ponieważ podczas odbytych

cyklów szkoleń obszaru finansów dał Się poznać jako wysokiej klasy specjahsta

zarówno w wymiarze teorii jak I praktyki

p.o. ItIEROWNIIC
D1Iał lontrOInP

.r~
Tomasz Panek

Z poważaniem,

, • ..;<
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Poznań. unia 18 stycznia 2013 r.

Referencje
W listopadzie 2012 roku. jako współwłaściciel firm) ..Pilvo" s.c. J. Piotrowski W. Nowak 7

siedzibą w warzędzu, prl) uJ. Piaski 25. uczestniczyłem w projekcie doradczo-szkoleniowym
prowadzony rn przez eksperta i trenera dr. Grzegorza vlichal kiego.
Projekt doradczo-szkoleniowy l zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego 7

elementarni rachunkowości finansowej obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze
(coaching) trwające 5 dni (40h dydaktyczno-doradczych). l tego 4 dni (32h) stanowiły wykłady z
praktycznymi warsztatami i l dzień (8h) doradztwo (coaching). W trakcie projektu doradczo-
szkoleniowego Pan Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na
podej rnowan ic cfek t) w n iejsz) ch decy l;i i w zakresie zarządzania finansami własnego
przedsiębiorstwa. podjęcia. ograniczenia lub wstrzymania się od współprac) z innymi
przedsiębiorstwami \\ 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 obejmował} takie
Lagadnienia jak: finansowy cel działania przedsiębiorstwa, pomiar wartości przedsiębiorstwa.
przepływy pieniężne. ocenę w-iarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań
finansowych. prognozowanie kryzysów \\- ocenianym przedsiębiorstwie oraz ocena ich
istotności. sygnały ostrzegawcze, analizę dyskryminacyjną, zakres przygotowania planów
biznesowych. studiów wykonalności. zakres przygotowania analiz) ryzyka w czasie realizacji
założonych w studium W) konalności przedsięwzięć. elementy rachunkowości finansowej.
elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych
przez firmę, metod) 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 zkolcnic pozwoliło mi na szcr re spojrzenie na zagadnienia ekonomiczne
własnego przedsiębiorstwa oraz wyposażyło w narzędzia do ocen) jego wartości. perspektyw
działania w przyszłości. a takie ocenę zagrożeń w trakcie jego funkcjonowania.
Pragnę zauważyć. jc poza praktycznymi walorami. projekt doradczo-szkoleniowy realizowany
przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i
najnowszych osiągnięć 7 dziedziny finansów. zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.
Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako doskonałego eksperta i trenera. który \\ bardzo
przystępny i jasny sposób przekazywał nicłatwą wied/e ekonomiczną i celnie w-skazywał jcj
praktyczne zastosowania na potrzeby praktycznego. codziennego funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Jednocześnie Pan Grzegorz Michalski jest osobą szybko naw-iązującą właściwy kontakt L grupą.
dzięki czemu prowadzone przez niego zajęcia przebiegały w sposób pły nny i rzeczowy, nie
powodując) zmęczenia. zniechęcenia cży znudzenia uczestników,

Jędrzej Piotrowski

ul. Piaski 25
62-020 Swarzędz

NIP: 7772966203
REGON: 300517969

e-mail: biuro.pino@gmail.com

mailto:biuro.pino@gmail.com
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Referencje

.•.•.
'\lI1i-:jV)!ll pl,ą~nicm) pu~\\iaJ(,;/)l. iż dr GrZl'<].ol/ Michalski. współpracowal L Polską

Akademia Rachunkowości \\ charakterze eksperta. zakresu finansów przedsiębiorstw na kursie

Kontrokra Finansowego we WrOdalAIU,

Należy podkreślić. iż po/a aplikary wnyrni praktvcznyrru walorami wyklad zrealizowany przez

dr. Grzegorza Michalskiego by ł oka/ją do istotnego transferu naukowych ustaleń z finansów

ekonomii oraz zarzadzarua do praktyki gospodarczej (wartościowych teoretycznie

i empirycznie).

I rz)uniu\\;. (2-ih) hl ok rculizov ••an) prze; Pana dr. Grzegorza Michalskiego \\ którym

uczestruczy lo uczestnikow kursu. zrealizowany był w dniach l-i. 27-28 października ;0 l:

i obejmowało zakres tern •.ll~';/I1~:.'\~ALlI:<\ rl;..JI\"'SOWA PRlEDSIĘBIORSTW.\ ..
,

.'"
r

Programowe treści obejmowały. Elementy sprawozdania finansowego: analiza ogólna

znuczcnic i interpretacj a \\ skazników finansowy ch: salda strukturalne bilansu ipodstawowe

ty pu kl")/)~ó\\ prvcdsicbrorstwa. elementy planow •.•.I;U fmansowania: finansowy cd działania

przedsiębiorstwa i formy dzialalności gospodarczej; jakich mformacji można oczekiwać od

!)rzcdsięłuorstw : co napraw dę mów ia a czego 111\! mów ią spraw ozdania finansowe: ocena

wiarygodnosci na podstaw je ogólnej analizy sprawozdań finansowych; ocena wiarygodności na

podstawie anal i/y \\ skaźnikowej

L poważaniem

Polsl.a .vkadernia Rachunkowości S./\.
Biuro handlowe ul. xwictokrzyska 361'Jk. hl. OU-l 16 Warszawa
c-mail: biuro (/rar.cdu.pl. www.par edu pl NIP 725-00-14-780
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AVENHANSEN Kraków, 2013-06-04

~fIo,o L":-" I.\ I (JUR\ D.1n\ \J

Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zaświadcza, że Pan

Grzegorz Michalski

®
był Trenerem AVENHANSEN Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011

i w tym czasie, w dniu 20 l 0-08-1 O, zrealizował 8 godzinne jednodniowe szkolenie zamknięte
dla ponad 12 pracowników przedsiębiorstwa PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich
Górach. Szkolenie nosiło tytuł:
Analiza finansowa przedsiębiorstw

W trakcie realizacji szkolenia, istotnym składnikiem pracy z Klientem, poza przekazaniem
uczestnikom praktycznych umiejętności profesjonalnej oceny kondycji finansowej
przedsiębiorstw, było zaprezentowanie najnowszej wiedzy naukowej z zakresu finansów
przedsiębiorstw, ekonomiki managerskiej i zasad rachunkowości. Przedsięwzięcie to
umożliwiło dokonanie znacznego transferu naukowych osiągnięć z dyscypliny finanse do
praktyki gospodarczej i wzbogaciło tym warsztat przeszkolonych specjal'istów

przedsiębiorstwa PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich Górach.

www.szkolenia.avenhansen.pl

30-053 Kraków. ul. Kronikar:a Galla -I lok. 9. Tel. 012 399 -II 90

http://www.szkolenia.avenhansen.pl
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Ośrodek Szkoleniowy "Prymus" z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Ostro górskiej
33a/ 341, w dniach 28-29.01.2013 r., wraz z Panem dr Grzegorzem Michalskim, jako
trenerem, przeprowadził szkolenie otwarte dla pracowników banków spółdzielczych pt. :
"Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych".

W dwudniowym szkoleniu (14 godzin dydaktycznych) prowadzonym przez trenera
dr Grzegorza Michalskiego uczestniczyło 15 (piętnastu) specjalistów zatrudnionych w
następujących podmiotach bankowości spółdzielczej.tj. BS Miedźna, BSWilamowice,
BSGilowice, BS Żory, BSŚwierklaniec, BSSośnicowice. BS Zator, BS Łubniany, BS Będzin
ŚBSSilesia Katowice.

W ramach wyżej wymienionego szkolenia wykonaliśmy usługi, które zostały wysoko
ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, a także
korzyści wynikających z jakości szkolenia. Prowadzący zajęcia, Pan dr Grzegorz Michalski,
wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień.
Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w
sposób przystępny, przygotowanie dużej ilości ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo
przyswajania wiedzy przez uczestników oraz bardzo dobrze przygotowane case'y
szkoleniowe.

Wspomniany projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez Pana dr Grzegorza
Michalskiego, poza istotną dydaktyczną i praktyczną wartością dodaną, był okazją do
znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny
finansów, zarządzania i ekonomii do specyficznej dla bankowości spółdzielczej praktyki
gospodarczej.

W zakresie wyżej omawianej oceny usług jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Panem dr
Grzegorzem Michalskim, jako solidnym i rzetelnym partnerem.



ZAKŁAD SZKOLENIA EKSPERTYZ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

"P E T E K S" Spółka z 0.0
ul Łaciarska 28
50-146 Wrodaw
NIP 897-001-26-34
REGON 931507333
KRS 0000123029 -Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

tel (071) 343-16-49
tel/fax (071) 344-66-04

e-mail bluro@peteks pl
www peteks pl

Kapitał zakładowy - 66 000.00 zł

ZSiE PTE- ol Ji. /~I(;,
Wrocław, dnia 29.08.2012 r.

REFERENCJE

Niniejszym pragniemy poświadczyć, że dr Grzegorz Michalski, współpracował z Zakładem
Szkoleń i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "PETEKS" Sp. z 0.0. we Wrocławiu w
charakterze trenera i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym realizowanym w ramach
działania 2.1. POKL pt. "Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP", współfinansowanym przez
Unię Europejską oraz budżet Państwa.

W dniach 15 - 16.02.2011 r. w Warszawie Pan Grzegorz Michalski prowadził dwudniowe szkolenie
zamknięte dla pracowników Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz 14 - 15.03.2011 r.
we Wrocławiu szkolenie otwarte dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pt.:
"Zarządzanie finansami firmy w warunkach niepewności" .

Programowe treści obejmowały: Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, zwiększanie
bogactwa właściciela/i przedsiębiorstwa, elementy kształtujące wartość bogactwa właściciela
przedsiębiorstwa, ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celu przedsiębiorstwa, szacowanie
wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, siedem zasad
prawidłowego szacowania wolnych przepływów pienięznych, NCF (przepływy pieniężne netto), oeF
(operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężnej, metody oceny projektów
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje, kształtowanie kosztu
kapitału obcego, poziom stopy kosztu kapitału własnego, wpływ ryzyka i niepewności na stopę kosztu
kapitału, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami,
środkami pieniężnymi i należnościami), zarządzanie zapasami i wpływ niepewności na poziom
zapasów, docelowe poziomy należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom gotówki
przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na poziom gotówki, strategie zarządzania kapitałem
pracującym netto w warunkach niepewności, finansowa kondycja przedsiębiorstwa oraz
kontrahentów przedsiębiorstwa, elementy kształtujące sytuację finansową, wnioskowanie na
podstawie wskaźników finansowych, błędy i uproszczenia w czasie analizy finansowej
przedsiębiorstwa, wpływ ryzyka i niepewności na interpretację sytuacji przedsiębiorstwa.

Przeprowadzane zajęcia charakteryzowały się profesjonalnym przygotowaniem pod względem
merytorycznym i organizacyjnym. Pan Grzegorz Michalski przekazał uczestnikom szkoleń niezbędną
wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Nieodłącznym atutem był właściwy dobór
wykorzystywanych materiałów dydaktycznych.
Z satysfakcją możemy stwierdzić, że przeprowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenie
spełniły nasze oczekiwania i zostały przeprowadzone w sposób fachowy.
Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego partnera, świadczącego usługi
szkoleniowe na najwyzszym poziomie.
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QUATRO
Produkcja Uszczelnień Technicznych
Antoszewscy - Spółka Jawna
Sierosław , ul.Prosta 7
62-080 Tamowo Podgórne

Sierosław, 28.01.2013

REFERENCJE

W dniach: 24-25.10.2012 ; 07-08.11.2012 ; 22.11.2012 nasz pracownik
uczestniczył w szkoleniach prowadzonych przez trenera Pana dr Grzegorza
Michalskiego.

Szkolenia z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami
rachunkowości finansowej obejmowały zajęcia trwające 5 dni ( 40 h) szkoleniowych.

Nasz pracownik odniósł bardzo pozytywne wrażenie dotyczące przygotowania,
posiadanej wiedzy i sposobu prowadzenia szkolenia.

Pragniemy zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu
wiedzy naukowej i najnowszych osiągnięć naukowych z dziedziny finansów,
zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego do dalszego przygotowywania
i prowadzenia szkoleń w tak profesjonalny i przystępny sposób.



Murowana Goślina 2013-01-22

RAMION Wojciech RAMION Jadwiga-
DORADCA 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 I dzień ( 8 godzin)

poświęcony był na doradztwo ( coaching ) .

W trakcie zajęć trener przekazywał swoją praktyczną wiedzę, która pomoze 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 biznespłanów ; 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 szkołenia , 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. Michałski posiada.
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R~o:r Capi:ta.l.

Poznań, 7 luty 2013r.

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 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.

RekomendUję Pana Grzegorza Michalskiego jako jednego z kilku najlepszych w mojej
ocenie dydaktyka z dziedziny Controlllngu Finansowego i Analizy Finansowej w Polsce.

::,::\or Caoital Paweł Rektor. ul. Czechosłowacka 121A18. 61-425 Poznań. teVfax: +48 61 8326022. +48603919584.
1015do EWidenCJI DZiałalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem 1658612004tS
'';;P 6181319701. REGON: 634595092. e-mail: rektor@rectorcapital.pl, www.rectorcapital.pl.

~-------------------------------------------------

mailto:rektor@rectorcapital.pl,
http://www.rectorcapital.pl.


Reclo::r Capi "'tal.

Poznan, february 7, 2013

References

In November 2012, I participated in a five-day training cycle, Financial Controlling
and Financial Analysis conducted by coach Dr. Grzegorz Michalski.

I am the owner of firm RRector Capltal", which provides services in the field of
financial advisory services for smali, medium and large enterprises. The main area of
Rector capital is a transaction advisory services to raise capital for the company. In
terms of its services Rector capital also performs diverse as the development of
strategie plans, valuations, business plans, financial models, accounts and a variety of
performance analysis.

This training was valuable for me, especially from the point of view of economic
practice, as discussed by coach Dr. Grzegorz Michalski issues were very elear
emphasis on the practical application of business.

It should alsa be noted, that all training is conducted in a reasonable and transparent
manner and left in me only positive impressions.

I would alsa like to note that in addition to the practical qualities, project consulting
and training canied out by dr. Grzegorz Michalski was an opportunity for significant
transfer of scientific knowledge and the latest scientific achievements in the field of
finance, management and economics to business practice.

I recommend Mr. Grzegorz Michalski as one of the same of the best in my opinion,
teaching in the field of Financial Controlling and Financial Analysis in Poland.
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Laureat "ZLOTY INSTALATOR"

"SPAW Roman Szefer iS-ka" Spółka Komandytowa
61-860 Poznań ul. la Groblą 6/2

NTP 7780000076 Regon 630515073 KRS 0000084897

SPAWJ
Roman Sz.". I Spółka

tel. 6185307 11 fax. 61 85307 15 Roman. Szefer@spaw.pl \\-ww.spaw.p1

Serwis kotłów olejowych, gazowych i automatyki: zgłoszenia awarii: e-mail: serwis@spaw.pl

Poznań: 2013/07/27

Rekomendacja

W 2012 roku, uczestniczyłem w pięciodniowym cyklu szkoleń z zakresu Controllingu
finansowego i analizy finansowej prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza
Michalskiego.

Szkolenie było treściwe, poznałem zagadnienia dla mnie ciekawie a nie miałem z nimi
styczności wcześniej.
Prowadzę firmę 28 lat i dzisiaj widzę że mam duże braki które szkolenie pomogło mi
zauważyć.
Czuję potrzebę dalszej nauki.
Praktyczne szkolenie realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego było pierwszym
krokiem do transferu Wiedzy naukowej i naj nowszych naukowych osiągnięć z dziedziny
finansów, zarządzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.
Czekam na informację o kolejnych szkoleniach realizowanych przez Pana Grzegorza.

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego.
Prowadzi szkolenia dynamicznie i jednocześnie zmusza do uczestnictwa.

Z poważaniem,

mailto:Szefer@spaw.pl
mailto:serwis@spaw.pl


S11UIMAC NierUchomołcl e.e,
Jerzy MadeJewsld. PIotr StnUyrtsIcf
ul. Jeleniogórska 16, 60-179 poznań
NIP n~240-78-08 Regon 302203703
tel. 605-526-918, 660-401-702 Poznań 25 stycznia 2013 r.

Referencje

W listopadzie 2012 r. uczestniczyłem w projekcie doradczo-szkoleniowym składającym się ze
szkoleń i doradztwa, prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.
Jestem bardzo zadowolony z tych szkoleń i doradztwa. Projekt doradczo-szkoleniowy z
zakresu analizy finansowej i controllingu finansowego składał się z zajęć wykładowo-
warsztatowych oraz zajęć doradczych (tzw. coaching). Razem projekt trwał 5 dni (40h)
dydaktyczno-doradczych. Podczas realizacji projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował
praktyczną wiedzę wspomagającą decyzje w zakresie controllingu, ekonomiki i zarządzania
finansami przedsiębiorstwa i wspierającą ocenę sytuacji finansowej współpracujących
podmiotów. Przedstawione w czasie projektu propozycje zastosowania prezentowanych
zagadnień w praktyce, ilustrowane były studiami przypadków. Merytorycznie projekt
obejmował 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 przygotowania i
analizy ryzyka w czasie realizacji załozonych 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 kosztów kapitału finansującego inwestycje
krótkoterminowe zarządzanie kapitałem i zarządzanie płynnością finansową, przegląd
elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami , elementy
planowania finansowego, metoda procentu od sprzedazy.

Podkreślić pragnę znaczną wartość przekazanej mi wiedzy praktycznej, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na bardzo duże doświadczenie, profesjonalnie przygotowane materiały
dydaktyczne, kreatywność i zdolności interpersonalne prowadzącego, co sprawiało korzystną
dla przyswajania sobie nowej wiedzy atmosferę w trakcie szkolenia opartą na wzajemnej
współpracy i zrozumieniu. Warto wspomnieć, że oprócz praktycznych walorów, projekt
doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był sposobnością do
popularyzacji i mającego znaczenie transferu do praktyki gospodarczej wiedzy naukowej i
naj nowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów przedsiębiorstwa, zarządzania
ryzykiem i ekonomiki finansowej.

Rekomenduję Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobę godną polecenia, umiejącą w
sposób przyjemny przekazać posiadane zasoby wiedzy i dającą pewność rzetelnej realizacji
świadczonych przez niego usług doradczo-eksperckich.

S11UIMfK Nieruchomoścls.c.
Jerzy MadeJewsld. PIotr Strat!Ir\s1d
ul Jeleniogórska 16, 60-179 poznań
Nip 779-240-78-08 Regon 302203703
tet. 605-526-916, 660-401-702



Rzeszów, dnia 06-03-2013 r.

Referencje

Pragnę poświadczyć, że Pan Grzegorz Michalski współpracował z moją firmą
Techmet z Rzeszowa zajmującą się handlem wyrobami ze stali nierdzewnej i usługą cięcia
blach w kręgu.

W dniach 4-5 października 20 10 roku uczestniczyłem w dwudniowych zajęciach
szkoleniowo-warsztatowych z zakresu zarządzania płynnością finansową (w sumie 2 dni
szkoleniowe) prowadzonych przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

Merytoryczne treści programowe wydarzenia obejmowały między innymi takie
zagadnienia jak: cel i potrzeba zarządzania płynnoscią finansową, relacje między
rentownością a poziomem płynności finansowej, pomiar poziomu płynności finansowej,
zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie, okre 'lanie strategii zarządzania NWC,
zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. zarządzanie należnościami, strategie
przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego, zarządzanie
środkami pieniężnymi. krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa. wartość
płynności finansów ej.

zkolenie zostało przeprowadzone bardzo profesjonalnie i w sprzyjającej atmosferze.

Pragnę zauważyć, że poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy
naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć 7 dziedziny finansów. zarządzania i ekonomii
do praktyki go podarczej.

Rekomenduję Pana Grzegorza Michalskiego jako osobę kompetentną, solidną
i rzetelną świadczącą usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu finansów na najwyższym
pOZIOmIC.

Z poważaniem
Andrzej. Chmielinski (
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Rzeszów,ul Dębicka 1
tel. 017 85 43 600, 017 85 43 634
fax 017 86 40 650, e-mall.bluro@techmet eu

Filia Kraków,ul. l6łklewsklego 12
tel 012294 92 36, 012 294 92 33
fax 0122949234, e-mallkrakow@techmeteu



Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

Sekcja Badań Naukowych
i Ekspertyz Gospodarczych

Wrocław, 17.02.2012 r.

Oświadczenie

Oświadczam, że dr Grzegorz Michalski był kierownikiem
następujących projektów badawczych:

I. w ramach Badań własnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

1. Zarządzanie płynnością finansową w małym
przedsiębiorstwie - 2005 r.;

średnim

2. Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji
wartości przedsiębiorstwa - 2008 r.;

3. Planowanie i ocena efektywności inwestycji - wybrane zagadnienia -
2009-2011 r.

II. w ramach grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

1. Nnr 0211/B/A03/2010/39/MNiSzW Zarządzanie płynnością
finansową w instytucjach non-profit - 2010-2012 r.;

2. Nr 2011/01 B/H S4/04744/NC N - Efektywność inwestycji w płynność
finansową przedsiębiorstwa ..

1\

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 71368 01 00 • lax 713672778
e-mail:
www.uc.wroc.pl

http://www.uc.wroc.pl


Wrocław University
of Economics

Helena Dudycz PhD
Institute of Business Informatics
Wrocław University of Economics
Komandorska Str. 118/120, PL 53-345 Wrocław, Poland
e-mail: helena.dudycz@ue.wroc.pl
phone: +48 507 140 482

Wrocław 26th March 2012

Reference

Mrs Grzegorz Michalski, PhD, prepared the expert appraisement as the part of my

research realized with grant I received from Polish Ministry of Science and Higher Education.

The Expert appraisement were made for the ontology created by myself on the following

subjects: "The Return on Investment Indicator" and "The Early Warning System for

Production Enterprises". I deeply recommend Mrs Michalski as a conscientious and

thoughtful specialist.

mailto:helena.dudycz@ue.wroc.pl


Poznań, 23 stycznia 2013 r.

REFERENCJE

W październiku 2012 roku główna księgowa Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp z 0.0.

uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego.

Program szkolenia dotyczył wiedzy oraz umiejętności, z zakresu analizy finansowej
i controlIingu 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 o o
61·F,26 Poznan ul Sze1ą90Wl;Ka49

tel (0.611655.3".90 lax 10·61./855-39-92
l?~~~; 'lM'!!' lnsMut pozna" pl

KR5000C '267Zf Sad REiJono.vy w PCZ~a,"IU NIP 778-10·66-806 Regon 630355480
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Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
"Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę"

nr POKL.08.02.01-16-006/08

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gespodark. DZiałanie 8.2 Transfer wiedzy. Poddziałanre 8 2 1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki I przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa

Opole, 13 listopada 2012 r.

OCBR.POKL.I.j37/2012

Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu w dniu 28 stycznia 2010 był prelegentem na konferencji pt." Rola

przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju regionu ", w trakcie której przedstawił

prezentację zreferował zagadnienie na temat "Analiza finansowa

najtrudniejszy element w biznesplanie" w ramach projektu Wyższej Szkoły

Zarządzania i Administracji w Opolu "Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę"

nr POKL.08.02.01-16-006j08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII

Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 i

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał ludzki i budżetu państwa.

Biuro Projektu
Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu

ul. o. J Czaplaka 1B. 45-055 Opole
mail: ocbr@poczta.wszla opole pl, tet. (077) 456-64-59 wew. 23

www.spinoffout.wszia.opole.pl

mailto:ocbr@poczta.wszla
http://www.spinoffout.wszia.opole.pl
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Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
"Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę"

nr POKL.08.02.01-16-006/08

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, DZiałanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałarue 8.2 1
Wsparcie dla wspołpracy sfery nauki i przecsrębtorstw. wsp6łfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa

Opole, 13 listopada 2012 r.

OCBR.POKL.I./37/2012

Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu W dniach 05 maja 2009r., 06 maja 2009r., 07 maja 2009r., 06

sierpnia 2009r. i 26 sierpnia 2009r. prowadził konsultacje w następujących

tematach: "Szacowanie przepływów pieniężnych", .Pojernność zadłużeniowa i

koszty kapitałów finansujących biznes", "Ocena i analiza efektywności i ryzyka

przedsięwzięć inwestycyjnych", Zarządzanie płynnością finansową krótko

długookresowa w firmie" dla beneficjentów projektu Wyższej Szkoły Zarządzania i

Administracji w Opolu "Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę" nr

POKL.08.02.01-16-006/08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII

Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 i

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa.

Biuro Projektu
Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie I Administracji w Opolu

ul o. J. Czaplaka 1B. 45-055 Opole
mail: ocbr@poczta.wszla opole pl, tel. (077) 456-64-59 wew. 23

www.spinoffout.wsziaopole.pl

mailto:ocbr@poczta.wszla
http://www.spinoffout.wsziaopole.pl
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Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
"Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę"

nr POKL.08.02.01-16·006/08

Projekt realizowany w ramach Pnorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działarue 8 2 Transfer Wiedzy, Poddztatarue 8,2,1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki I przedsiębiorstw współfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu SpOłecznego

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa

Opole, 7 września 2009r.

Stosownie do § 7 pkt. 3 Regulaminu Konkursu projektu "Wykorzystaj

potencjał uczelni- załóż firmę", realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania

Administracji w Opolu

powołuję Pana dr Grzegorza Michalskiego

na Członka Jury Konkursu biznesplanów Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Powołanie zobowiązuje do uczestnictwa w posiedzeniach Jury Konkursu w dniach

......................................................... w celu oceny biznesplanów według Karty

Oceny. Posiedzenia Jury konkursu odbywać się będą w siedzibie Wyższej Szkoły

Zarządzania i Administracji w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 18, sala 105.

---I

Wyrażam zgodę , .
(data) (podpis)

Biuro Projektu
Opolskie Centrum Badan Regionalnych przy Wyzszej Szkole Zarządzanie I Administracji w Opolu

ul o J, Czaplaka 1B, 45-055 Opole
mail: ocbr@pocztawszia.opole.pl. tel. (077) 456-64-59 wew. 23

www.splnoffout.wszla.opole.pl

mailto:ocbr@pocztawszia.opole.pl.
http://www.splnoffout.wszla.opole.pl
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Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania iAdministracji w Opolu
"Wykorzystaj potencjał uczelni - załóż firmę"

nr POKL.08.02.01-16-006108

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8,2 Transfer włedzy, Poddziałanie 8.2.1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. wsp6/f'1ansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyineqc Kapitał Ludzki i budżetu państwa

Opole, 13 listopada 2012 r.

OCBR.POKL.I./37/2012

Zaświadcza się, że Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu w dniach od 15 września 2009r. do 17 września 2009r. uczestniczył

w pracach Jury Konkursu Biznesplanów w ramach projektu Wyższej Szkoły

Zarządzania i Administracji w Opolu "Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę"

nr POKL.08.02.01-16-006/08. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII

Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 i

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa.

Biuro Projektu
Opolskie Centrum Badań Regionalnych przy Wyższej Szkole Zarządzanie i Administracji w Opolu

ul. o. J. Czaplaka 1B. 45-055 Opole
mail: ocbr@poczta.wszia.opole.pl. teł. (077) 456-64-59 wew. 23

www.spinoffout.wszia.opole.pl

mailto:ocbr@poczta.wszia.opole.pl.
http://www.spinoffout.wszia.opole.pl


10th International Scientific Conference

EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that

Grzegorz Michalski

presented a paper entitled

Financial consequences linked with investments in
current assets: Polish firms case

at the 10th International Scientific Conference European Financial Systems
held in Telc, Czech Republic, 10th·11th .June 2013

Petr Valouch
Chair, Program Committee



BRADL EY
U N I V E R S I TY

2013 International Mathematical
Finance Conference

March 22-24, 2013

CERTIFICATE OF APPRECIATION TO

Grzeqorz MicliaCski
In recognition of outstanding service as a presenter during the

International Mathematical Finance Conference in Coral Gables, Florida

~/k _
Dr. Philip A. Horvath, Conference Organizer
Chair, Department of Quantitative Finance

Robert T. Stevenson Jr./PNC Professor ofFinance
Bradley University



Austr altan School af Business
tnstuute af Clobal Finance
The 25th Australasian Finance and Banking (onferenceUNSW

r:~:~~'NeVer~ńd'StUI . Australian Schoo( of Business Banking and Finance
~ ••-c '.(".;>! l'''-' -, '.. ~~~~~ ~

The Institute of Global Finance certifies tnat

Grzegorz Michalski

attended the 25th Australasian Finance and Banking Conference in
Sydney from 16 to 18 December 2012 in order to present a paper
trtled

After-Crisis Re/ation between Generał Econom;c Condition
and Liquidity Management: Financial Liquidity Investment
Efficiency Model (FLIEM) Use to Diagnose Polis h Economics
Standing

Grzegorz discussed the paper, "The Fukushima Nuclear Accident,
Damage Compensation Resolution and Energy Stock Returns" by
Toshio Serita, Aoyama Gakuin Umversity and Peng Xu. Hosei
Umversity.

Grzegorz Michalski also charred the session: Corporate Finance 5
on Monday 17th December 2012.

This certificate was issued by the Institute of Global Finance.
Australian School of Business
The University of New South Wales

Professor Fariborz Moshirian
Conference Convenor

The 25th Australasian Finance and Banking Conference 2012



AARNOVA
550 West North Street

Suile301
Indianapolis. IN 46202

317-684-21 :W
Fa\:: 317-684-212R

Website: www.arnova.org

Novcmber J 7.1011

Dr. Grzegór L M ichalski
Axsistant Professer
Wrocław Llnivcrsity of Econornics
Wrocław. Poland

Ikar Dr. Michalski,

1his letter serves as \ erification of anendance to the 2012 Assoeiation for Rescarch on Nonprofit
Organizations and Voluntary Action (AR;-\OV A) Conference. The conference was hcld on
Novernbcr 15- 17. 2012 i11 Indianapolis. Indiana at the Hyatt Regency hotel.

The conference hrings together approximately 650 scholars and practitioners from around the
world to discuss the latest research on nonprofit organizations and volunteer issues. You
presented on Thursday. November 15. 2012. Your paper titled Nonprofit Solvency Mcasures:
Polis h Evidencc \••.as in the Session titlcd Nonprofit Management in Cornparativc and
Intcrnational Coutcxts.

ARNOV i\ and its community thank you for prescnting and attending our 4\ 'I Annuat
Con fcrencc.

Sinccrcly .

'-1tl/lJ1-- kj~Vc'I1~
Thomas Jcavous
lxecutix e Dircetor

http://www.arnova.org
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To Whom It May Concern:

This is to acknowledge that Grzegorz Michalski participated in the 74th
International Atlantic Economic Conference in Montreal. 4 - 7 October 2012
in the following positionls):

• Presenter: "Effcctive liquid assets management in relation to risk
sensiti vity"

•
Ifyou have any questions, feel free to contact the IAES offices by phone at
(404) 965-1555. b) fax.at (404) 965-1556. ar by e-mail at iaes'aiaes.org.

Sincerely,

John M. Virgo, Ph.D.
Professor and
Program Chairman



International Conference
NA TlONA L ANO REGIONAL ECONOMICS IX

26th - 27th September 2012, Herrany, Slovak Republic

Kośtce osu October 2012

Certificate ot Presentation at the Conference

We hereby conńrm that Mr Grzegol'2 Michalski from Wrocław University of Economics

has parucmated In the International SClentrrlc Conference NATIONAL AND REGIONAL

ECONOMICS IX, hełd trom September 261/1 to September 27 tli, 2012 In Herrany, Slovak

Repubhc

Aulhor has presented and defended followmg contnbunon

EMPIRICAL RELA T/ON BETWEEN LlQUIDITY MEASURES AND EFFICIENCY IN

POLlSH NONPROFIT ORGANIZA TIONS

prof. RNOr. Vincent Śoltes, CSc.
Head ot the Programme Committee

Techmcal Uruversrty of Kośice Facułty ot Econormcs

Slovak Republic



CERTIFICATE OF ATTENDANCE

This Certificate is awarded to

Grzegorz Michalski

For attcndance at

The International Confercncc "Trcnds in Econornics and Management for the 21 st Century"

held in Brno. Univcrsity of Technolog>, FacuJty of Business and Management, Czech
Republic, on 20 and 21 Septernber 2012 with the article "Min ing Industry Enterprises Risk
Scnsitix ity and Hnancial Liquidity Dccisions: The Case ofKGHM Polska Miedź S.A ..

doc. Ing:--Jomaś Melu4fi,...,PhD.

Head ofthc Organizatidaal Board



1st International Scientific Conference

Economics and Business Management in the 21st Century

Cf~lłTIFICA1~E OF PAPER
PRESE~TATI01\

Date of the Conference:

12th
- 13th September 2012

Place of the Conference:

Hotel Mercure Ostrava Center, Ceskobratrska 18, Ostrava, Czech Republic

Dr. GRZEGORZ MICHALSKI
Paper Title

Competitive lnventory Management and Cost of
Capital Rate (Polish Firms Case)

I eonfirm that person oamed above presented bis paper 00 I" International Scientific
Conference Economics and Business Management in the 2pt Century.

Ostrava
September 12,2012

ttl-C )
.~. /

prof. Ing.;MirosJav Hućka, CSc.
Guarantor of the Conference



i', .H!ł/i\",*",I" I C.ity University
of Hong Kong
, "

Tat Chee Avenue. Kowloon
Hong Kong

iVlfj!Sft
College of Business
i:nna:e~
Department of
Econorrucs and FInance

August 17, 2012

Certificate of attendance and presentation

This serves as a certificate of attendance and presentation for Grzegorz MICHALSKl,

WrocJaw University of Econornics, who attended The Emerging Markets Risk Management

Conference 2012 at City Univcrsity of Hong Kong on August 16-17, 2012 and presented his

paper, titled "Value Maximizing Corporate Current Assets and Cash Management in relation

to Risk Sensitivity: Polish Firms Case", during the conference.

The Emerging Markets Risk Management Conference 2012 is organized by the Department

of Economics and Finance. City University of Hang Kong.

Secretariat for the Emerging Markets Risk Management Conference 2012

ii~tiTel (852) 3442 2439 _JI Fax (852) 34420195



9th International Scientific Conference

EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This Is to certify that

Grzegorz Michalski

presented paper entitled

Efficiency of accounts receivable management
in Polish institutions

at the gtll International Scientific Conference European Flnancial Systems
hel d in Brno, Czech Republic, 21st·22Ad June 2012

.1/(/J /J.<.)(~r.
Petr Valol,lch

Chair, Program Committee



4th International Conference

Economic Challenges in Enlarged Europe

Grzegorz Michalski
Wroclaw University ot Economics

17 June 2012

Letter ot Attendance

With this letter we confirm that Grzegorz Michalski nas participated in the 41h international
conference "Economie Challenges in Enlarged Europe", 17-19 June 2012, Tallinn, Estonia, to
present the paper "Financial Liquidity Management in Relation to Risk Sensitivity: Polish Firms
Case".

We confirm the receipt ot payment lor the conference participation lee ol 270 EUR.

On behalf ot the Conference Committee,
Yours sincerely,

;,';,;/~',.>:
.~,(" r.c .;!y

~ c <.-

Marianne Kallaste
Conference Secretary

Website: http://tseba.ttu.ee/ECEE
E-mail: ecee@tseba.ttu.ee
Telephone: +372 6 203962

http://tseba.ttu.ee/ECEE
mailto:ecee@tseba.ttu.ee
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Certificate oj J?lttenaance

It is to certify that

Grzegorz Michalski

attended the 16th International Scientific Conference

"Quantitative Metbods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI)"

30th May - 1st June 2012, Bratislava. Slovakia

~~ ĆJ·-ttr.Y
prof. In:!.I'.lati,·;, hani('o\:ł. C~l'.

r v J _ -, (I th, '1.:1(1 • i ( 'r
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TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Tallinn School of Economics and Business Administration

CER..'TIFI CA'TE

This is to certify that

Grzegorz Michalski

have presented the paper

ACCOUNTS RECEIV ABLE LEVELS AS PART
LIQUIDITY MANAGEMENT STRATEGY

IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS

at the
International Scientific Conference

ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2012

Prof. dr. Ullas Ehrlich
Vice-Chair of Program

Committee

29-30 March, 2012
Talinn, Estonia
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ftute tor Jjusiness anb .1Finance J/l

~~t1US\ ~ege~~b
~IohaI ~onference on Tausiness anb jfinance

<!ertificate of łlarticipation
is awarded to

Grzeqorz .Jvlicha{Śki

In recognition of valuable contributions to the 2012 Winter Global Conference on Business and
Finance

Jj1JJ4-
Merced~ Jalben, Managing Editor January 3-6, 2012

~~. 4'/)- _ 0;"
"~,~,\,,~_ .•..~ .. ł·.-e."
;f',:,ii!'~, -, ,:v:-

.Ż: ~. o~;~,"i
1~"9:"\ł.

,--t..{ .~ .. e
';' ..ti..'ł-"

'ł.o •• ' •• ~'" .ł:t.

;.lł.' ..••Q, ••..'';;.:_

i_t:'!".}
~~ł .:"!...t
,,.':~"!~!,~

"~. ""f~''''''1
·,t~t.>~ł_ł

\!',T'(!:,V
•.~' ':'.łtj". .~"-"f

i~, ...4) ~- '~;o·~.-;' 0.1
,.;- c:»«:, ..

~.~'~~"-'~
Lr-·~·"''-,_~.

~,.J!4'~"~,
7"- .••• ~J.••.,~

~wI' u "'". 4'ł'';' .><-~.'1. ' ..
~~f';;O

,.' :1, ~r .
~ h ,)t.

7~, _O .'. 4",' , •
'l.(:'~' _\
~ ~ 4~e~v. i' )I"
"';" .•• ~J ••. 'i-~'

~~, .;,\:..;"
lift ..•••
~-+e ~e-.
,L;"~'I

.{\ .... ~~"'.~~,

"~·-i-:-,"':.~_'
).1::'\.; "1:

'
.\ •

':)~ ą .• 'C'
o ',<~~:;,. o,",o{.~.'!I;-.i

?$.#_...,:-, (l' •••

·if~'o',;
I')~- e-s e-. "',,;1).',Jjr·
"0{, .•• ,!!;- zf•.

"'"!-' ..•.1~);~'. ,,r, (t. i_I.e•...•.•.~ e
, il~t.;il-,
.,-:::..•.\/:--,"t

,.
ril' ~o •~l..~!)"~,\~.
~,~.t~·~.•..',~
,t, ~',~~..,.~~

"~, ...-;"0'.:.,.. }.
',i'~:',,}
ć'";.~_·~.C

{l':' .••.)1,(
,,(--'.n-'· .•. ~-

'IIl' ~'1~1"'1'-'1.

~~!..~-;~~J.
·,-/ct.~·;:tł-,;~'.':'.! l';. ;~

'~ ."1.;1i.'~,:~
Y~'J.?;. ~~;' _.~"'... ~'

,..\'~.'~/!~~'.,. n· "

J,~;:l:~;
~~~ .. ~-+-()-

,<", t,if
i''.~,.• ,a!..•. 'i:': ••

'J\. ..•,"Cł~_••. ~ ••

,J ••. ~ ~"·"'I.~> +-; >-.-_.c
*" ...rt~f
-/,••• ~ .)1'.



stitute tor 1Jjustness anb Jftnante 1R
~\)t 3\1\ egellttb

~IobaI (!Conferenceon jjusiness anb jf manre

~e55ion «bair «ertificate
is awarded to

Grzeqorz .Jvliclia{ski

In recognition of valuable contributions as Session Chair at the 2012 Winter Global Conference on
Business and Finance

-J##t
~---~

Mercedes Jalbert, Managing Editor January 3-6, 2012



stitutc tor 1lilustuess aub $inanre 1R
~~t~U t$ta~b

~lobal <tonferetlCeon łju5tne55 anb jftllance

~ertiticate ot llresentation
is awarded to

(jrzegorz :Jvlicha{ski
At the 2012 Winter Global Conference on Business and Finance for presenting the paper:

Optimizatioti ol Llquufity Strategy: Polish. Nonproti! Orqan izations Case

~
Mercedes Jalbert, Managing Edrtor January 3·6, 2012



GLOBAL BUSINESS DEVELOPAfENT JNSTJTUTE
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Presented to

(\1I c l--/- A L ,()K .,
r - ' \ """> J - ~ J . r -: J"7 fr r , ,. t t: ( <)( r") 1 ·l LV1'd ( C:: J,.),'7 ( C?-7 \ c: 'i. ....., ( )l .

GBOl International Conference, Bilo, Hawaii, USA

December 2011
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t.Ad ~dO A' ,lu ,tm" ~nlj FIFkI l ~ !,..,c;')uatin'

December 1,2011

Dear Sir/Madam,

This is to certiry that Dr. Grzegorz Michalski (Wrocław University of Economics) has

attended the MACAO [l\TERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND

FINANCE organized by Macao Accounting and Finance Association (MAF A) during

Novernber 21 - 24, 2011 in Macao Polytechnic Institute. Macao, China, He presented

his paper entiried "Liquid Assets Finarieing - Working Capital Financing: Nonprofit

Organizauons Case" at the conference, Dr. Grzegorz Michalski lias also served as an

discussant to the paper: Management Control and Performance of International

AlIiances (Hadrian Djajadikerta, Edith Cowan Unrversity and Terri Trireksani,

Murdoch University).

We also certify thal Dr Grzegorz Michalski has contributed to select the conference

best paper awards as a mernber of conference scientific cornrnittee and he was a chair

of the Session 7R, Accounting Information System, 14:30-16:00, November 23,

Wednesday, in Lecturę Theatre 2, Wui Chi Building, I/F, Macao Polytechnic

Institute.

Dr. Grzegorz Michalski panicipanon is greatly appreciated and we seek to have

him in our other conferences in the futurę.

for further enquiries, plcasc feel free to contact me at macaoafar'Wgmail.com

Sincerely Yours.

HUANG, Guihai (Samuel), Ph.D

Director-General, Macao Accounung and Finance Association

\VWVv .macaoafa.QIg

mucuoala(cl{gmai l.com

, 1< ,'1 I \II Le: i
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To Whom It May Concem:

This is to acknow ledge that Grzegorz Michalski participated in the
72nd lnternational Atlantic Leonomie Conference 10 Washington. D.C..
:W - 23 October 20 II in the following posuiorus):

• Diseussanl
• Presenter: "Non-profit organizations liquid assets strategies 10

Poland"

If you havc any qucstions, feel free to contact the IAES offices by
phone at (404) 965-15~.5, by fax at (404) 965-1556, or by e-mail at
iacs(([ iaes.org.

Sincercly.

John M Virgo, Ph.O
Professor and Program Chairman

federal Reserve 1987-2006



Letter ot Participation

Name: Grzegorz Michalski

This is to certify that Grzegorz Michalski attended the Fali Conference orqamzed by aur
orqaruzation dunng 12-16 September 2011 In Atlantic City, NJ, USA. He presented his
paper enlltled "liqUld Assets FinanCing" at the conference. His participation is greatly
appreciated and we seek to have łum In our other conferences in the future.

RandalI Valentine, PhD
Editor, Academy of Business Joumal
info@academyofbusincssresearch.com

\ .,- I. /' .-
,.111~'II I .1/fl.'~Z'{

RandalI Valentine, PhD
Editor, Academy of Business Journal
Info@+tcadem.YofbuSlllęSSrę!i!earc;;..h,com

mailto:info@academyofbusincssresearch.com
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PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA ~nArrC;IA ~PÓINa;(I

m QOLNY
SLĄSK

UNIA EUROPEJSKA
n.sc=r -I(' FU D\" l

HOLWOJu H::<'IONA.Nł:C/J

Reqionalny Proqram Operacyjny dla Województwa Dolnośląskieqo na lata 2007-2013

TY I KA
Pan ,.-

Michalski Grzegorz
Ekspert 1/ stopnia/Ekspert I stopnia powołany w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

aplikujących o dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013

uczestniczył w szkoleniu z zakresu

Interpretacji i analizy zapisów studium wykonalności

w kontekście analizy ekonomiczno-finansowej projektu z uwzględnieniem:

a) analizy wskaźników finansowych i ekonomicznych i analizy ryzyka,
b) zagadnienia luki finansowej,
c) analizy sprawozdań finansowych,
d) badania kondycji finansowej beneficjentów RPO WD

na podstawie dokumentacji przedstawionej we wniosku o dofinansowanie

i studium wykonalności

które odbyło się w dniu 14 listopada 2011 r. we Wrocławiu

Szkolenie zostało zorganizowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

']f~ P d ący szkolenie

Ma a o aJ0~~jdo
\ ~I\.,

drażania
eracyjnego

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013,

Projekt: "Obsługa procedury naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO w 2011 t"



CENTRUM
ROZWIĄZAŃ
SYSTEMOWYCH

Certyfikat

ukończył warsztaty

Myślenie Systemowe
Systemowe podejście do diagnozowania i rozwiązywania

złożonych problemów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych

zorganizowane w dniach 7-8" 2011 we Wrocławiu

Dr inż.,Riotr Magnuszewski
Centrum Rozwiązań Systemowych



realizowanego w ramach projektu:
"Wiatr w żagle" - Warsztaty interpersonalne

dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym

Pan/i ."_~~.ffi~ _._.. _
urodzony/a dnia _.1~"~Qi.,{tłl~_.__" _

ukończył/a kurs umiejętności interpersonalnych

zorganizowany przez
Stowarzyszenie Epin Ekologia, Promocja, Informacja, Nauka

w okresie "..J.l:~-'lŁ~~""_l.Q!.~ ~_."._"_.""_

Celem kursu było podwyższanie kwalifikacji
w zakresie umiejętności interpersonalnych.

Zaświadczenie wydano na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej,

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

pOdPl klerownika szkolenia:

\

'. l I

"'HM'MMM MM M M-:::!.M_-r:..M'::::.MMM M MM' '~NM:M ""'MHM M:M' MM _ "MM MMM'_

l

Podpis organizatora kursu:

~Wiatrwżagle
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKIFUNDUSZSPOlECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO~CI



1.~

3.

6.~

7. "-l~l.ka.t- ~ ~

8. N
9.

10.

11.

12.

13.

14.

RAZEM

PREZES ZARZĄDU
I

Małgorzata Tvbulczyk

podpis organizatora szkolenia



KAPITAŁ LUDZKI
NAPODOWĄ STRĄTEGIĄSPóJ'lOŚCI u Uniwersytet Ekonomiczny

wt:. 'N-:JC'3'"J'"

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁEUNY

łKA
Pan Grzegorz Michalski

ukończył w okresie 14.11.2008 - 15.05.2009 szkolenie pt:

"Specjalistyczne szkolenie językowe -
język angielski"

realizowane w ramach projektu:

UNIW RSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

MENEDŻERSKICH DLA OPARTEJ NA WIEDZY GOSPODARKI

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie obejmowało 60 godzin lekcyjnych

Wrocław, dnia15. 05.2009 Menedżer Projektu

Biuro Projektu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Budynek L, pok. 17
tel, 71 3680875, tel. 71 3680869
e-mail:projektue@ue.wroc.pl
YV"y/w.Jł!:.qlę~W,ę,,-u~yvrOC:'p1

Nr Projektu: POKl.04.01.01-00-091/08

Nr D/119/2009

mailto:e-mail:projektue@ue.wroc.pl
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Re~,or'alne O.
Centrun
Wsplerarla

ICjat4w Po:arzJdow ~C')

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
Re~ionalneCentrum Wspierania lnicjat~w Pozarzaaow~ch

Zaświadczenie
Pan

grzegorz 9dichafs~
Ukończył dwudniowe szkolenie pt.

"Rachunkowość i księgowość projektów finansowanych ze środków
publicznych"

Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć.

Zakres szkolenia:

• Polityka rachunkowości organizacji;
• Zobowiczanic z tytułu należnych podatków;
• Przychody i koszty działalności organizacji;
• Kadra- dokumentowanie kosztów osobowych;
• ObowiCUki wobec ZUS i US;

Marzena Mania- Wystemp (\"1 r)
y J '( t l (.::,

Projekt" Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny" jest
finansowany z Programu PHARE 2003 "Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz środków budżetowych. Iednostka kontraktującą
dla projektujest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wrocław. 26 - 27.06.2006 r.
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KADRY
POLSKIF

CERTYFIKAT

Pan~

Grzegorz Michalski
uczestniczyli w szkoleniu

Umiejętności interpersonalne w kontaktach
z kontrahentami ipartnerami zagranicznymi

'I

, . \Trener:
"

Pr l ·\"'t J 'LHok.!..h wodach w"t donnan-ow anv L budzctu p,1n-,twa "ra/ Furope] ...\...ie~,)Funduszu Sp<,le,~L!'ll'go
\ rarnac h dl ,a!, nl,l 2.1 /'lI1t~).::r,'\\.lnl'h'-' rr,)gr,lInu t )~'l'r,)( \ it1~~" RO/\\'l 'itl 1~l'gJllllaInL~\'

"ADR' POlS"IE 'lp. z 0,0 . .t www.kadrv-polskie.pl

http://www.kadrv-polskie.pl
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.w..q~.~'"'~...~.:.
Re2ionalne o
Centrum
Wspierania
Inicjat~w Pozarzadow~ch

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
Re~ionalneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarzadow~ch

Zaświadczenie
Pan

qrzegorz 9dichaCs~
Ukończył dwudniowe szkolenie pt.

IIZarzqdzanie projektami miękkimi"
Szkolenie obejmowało 16 godzin zajęć.

Zakres szkolenia:

• Planowanie realizacji projektu - wstęp do zarządzania projektami;
• Struktura organizacyjna projektu;
• Budowa zespołu projektowego;
• Komunikacja wewnątrz projektu:
• Zarządzanie czasem projektowym;
• Zarządzanie ryzykiem projektowym.

REGIONALNE CENTRUM
WSPiERANiA INICJA1YW POZI'IRZĄDOWYCH

ul. BC:Hhoven a 10
58-300 WAŁBRZYCH

NIP 886-25-41-896

Mil'osława Hamera '-,'(....-t: rlL
Wrocław, 19 - 20.06.2006r.

~
Projekt" Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny" jest
finansowany z Programu PHARE 2003 "Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz środków budżetowych. Jednostką kontraktującą
dla projektujest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoset.
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l'c . Z·, Regionalne O
Centrum
Wspierania
Inicjat~w Pozarzadow~ch

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
Re~ionalneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarz4dow~ch

Zaświadczenie
Pan

Grzegorz Michalski
Ukończył dwudniowe szkolenie pt.

"Instrumenty i usługi rynku pracy w projektach
współfinansowanych z EFS"

Szkolenie obejmowało 16 godzin zajęć.
Zakres szkolenia:

• Wprowadzenie do tematyki rynku pracy;
• Aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
• Instrumenty rynku pracy;
• Praktyczne aspekty stosowania instrumentów rynku pracy w aktywizowaniu bezrobotnych.

HEGIONALI\4E CENTRUM
WSPIERANIA INICJATYW POZARZ.~DOWYCH

ul. Beethovena 10
58-300 WAŁ8RZYCH

NIP 886-2541-896

IW'Dna Ż~k-Magierska Wrocław, 12 - 13.06.2006r.
_--~-ł-4 -'Q

r Projekt" Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny" jest
finansowany z Programu PHARE 2003 "Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz środków budżetowych. Jednostką kontraktującą
dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ I BUDŻET PAŃSTWA_~n __---.
CERTYFIKAT

UKOŃCZENIA I, II i III ETAPU SZKOLENIA

realizowanego w ramach projektu pn.
"Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Pan GRZEGORZ MICHALSKI
urodzony dnia 13.08.1972 roku w Brzegu

ukończył szkolenie na poziomach: podstawowym (126 godzin), średnio-zaawansowanym (126 godzin),

średnio-zaawansowanym z elementami języka zawodowego (123 godzin)

z języka angielskiego
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Centrum
Wspierania
Inicjat~w PozarząCow~ch

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
Re~ionalneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarządow~ch

Zaświadczenie
Pan

Grzegorz Michalski
Ukończył dwudniowe szkolenie pt.

"Sztuka tworzenia projektu"
Szkolenie obejmowało 16 godzin zajęć.

Zakres szkolenia:

• Cykl życia projektu według standardów Komisji Europejskiej;
• Elementy budowy projektu;
• Metoda SMART;
• Rezultaty twarde i miękkie;
• Wartość dodana i innowacyjność projektu;
• Harmonogram.

REGIONALNE CENTRUM
WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄ!)0WVCr

ul. Beethovena 10
58-300 WAŁBRZYCH

NIP 886-25-41 -896

Zenon Matuszko Wrocław, 6- 7.06.2006r.

Projekt "Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny" jeJ~
finansowany z Programu PHARE 2003 "Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz środków budżetowych. Jednostką kontraktujs ca
dla projektujest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
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Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
Re~ionałneCentrum Wspierania Inicjatqw Pozarza.dow~ch

Zaświadczen ie
Pan/Pani
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Ukończyłja dwudniowe szkolenie pt.
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lniqat~wPozamdirJl'lj~ll

"Monitoring i kontrola finansowa projektów realizowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć.

Zakres szkolenia:

• Monitoring w projektach EFS
• Raportowanie
• Umowa o finansowanie projektu
• Zmiany w projekcie
• Audyt

Małgorzata Rulińska Wrocław, 23-24 maja 2005
REGIONALNE CENTRUM
WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYClI

ul. Beethovena 10
58-300 WAŁBRZYCH

•

Progrant .Bndowa sieci Regionalnych Osrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROS::.EFS) "jest.fil7ansoll·an)~!~ ś/l3oMoń,1if~g,,»J1I? Phore .'Oll.!
Razwoj umiejętności zarzqdzania Europejskim Funduszem Społecznym ora::. srodkćw budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosri wru:
::.Fundacja Fundusz Współpracy. działajqc pod nadzorem Pelnotnocnika ds. Realizacji Programu (PAD) ir Urzędzie Komitetu integracji Europejskiej.
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Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego
Re~ionalneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarza.dow~ch

Zaświadczenie
Pan/Pani

.......................... G""""!ł.Qr.łt ..H."''''-.\I~~ .
Ukończył/a"wudniowe szkolenie pt.

Re2ionalile 04111
Centrum ~
WspleramJ ~
.mrjat~w PomzadoWllch

"Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów,
tworzenie budżetu finansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego"

Wrocław, 5-6 maja 2005
REGIONALNE CENTRUM
WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

ul. Beethovena 10
58-300 WAŁBRZYCH

NIP 886-25-41-896
Program" Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) "jest finansowany ze środków programu Phare 2002
Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz
z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Szkolenie obejmowało 14 godzin zajęć.

Zakres szkolenia:
• Kwalifikowalność kosztów, projektów i projektodawców w ramach SPD RZL;
• Kwalifikowalność kosztów, projektów i projektodawców w ramach II priorytetu ZPORR;
• Zasady tworzenia budżetu projektu w ramach EFS;

Mał~orzata Rulińska

&,



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ
REKTORA

AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA DRUGIEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

R~KTOR
,

Prof. dr hab. Marian Noga

Wrocław 1 październik 2004r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ

REKTORA
,

AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA DRUGIEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR
~.

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Wrocław 29 września 2005r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ

REKTORA

AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA DRUGIEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR
\ '

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Wrocław 27 września 2006r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ

REKTORA
AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA DRUGIEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

~Prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Wrocław 30 września 2007r.



Pan
Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ

REKTORA
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR
~~, .

.J I.J~} ~J~ v
Prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Wrocław 30 września 2008r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ

REKTORA
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR•Prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Wrocław 30 września 2009r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ
REKTORA

UNIWERSYfETU EKONOMICZNEGO

we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

~R
Prof. dr ha~ra~U:lawFiedor

Wrocław 29 września 2010r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ

REKTORA

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej
oraz

dydaktyczno - wychowawczej

RE

.
Prof. dr hab. ~bgusław Fiedor

Wrocław 30 września 2011r.



Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu

Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODĘ

REKTORA

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
we WROCŁAWIU

INDYWIDUALNĄ STOPNIA PIERWSZEGO

ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR

~a~~~: Gospodarowicz

Wrocław, 1październik 2012r


