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2014.06.23 - 2014.06.24 Warszawa 

2014.10.27 - 2014.10.28 Katowice 

dr Grzegorz Michalski - specjalista z zakresu finansbw przedsiebiorstw adiunkt w Instytucie Zarzqdzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 
Wspblredaktor i czlonek rad naukowych specjalistycznych, braniowych czasopism z zakresu plynnoSci finansowej i zarzqdzania finansarni, nadajqcych ton przyszlemu 
kierunkowi rozwoju praktyki zarzqdzania plynnoSciq finansowq i finansami takich jak rn.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian 
Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestnikbw na sposbb rozumienia glbwnych idei zwiqzanych z tematern 
szkolenia, lqczqc je  z prostotq i jasnoiciq przekazu i jak najwyiszym poziornem rnerytorycznyrn. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz ksiqiek 
rn.in.: "Strategiczne zarzqdzanie plynnoSciq finansowq w przedsiebiorstwie" oraz "P#ynnoSk finansowa w rnalych i Srednich przedsiebiorstwach" 

Referenqe wyklado wcy >>> 

Celem szkolenia jest przybliienie finansowych zasad dotyczqcych zarzqdzania aktywarni bieiqcymi, rnajqcyrni wplyw na plynnoSk finansowq z punktu widzenia 
rnaksyrnalizacji ekonomicznej wartoici przedsiebiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalajqcej na efektywniejsze decyzje w 
zakresie zarzqdzania zapasami, Srodkami pienieinymi i naleznoSciami. Niniejsze elernenty majqtku obrotowego zaprezentowane zostanq jako kr6tkoterrninowe 
inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnieli w praktyce ilustrowak bedq studia przypadkbw. 

KORZYSCI DLA UCZESTNIKOW: 
Zapoznanie z podstawowq wiedzq z zakresu zarzqdzania aktywami plynnyrni, oraz proces6w zwiqzanych z podejrnowaniern decyzji w zakresie podejrnowania 

decyzji bieiqcych/krbtkoterminowych, ktbre rnajq wplyw na kreowanie wartoSci przedsiebiorstwa. 
Nabycie umiejetnoSci oceny wplywu poszczegblnych decyzji w zakresie zarzqdzania plynnoiciq finansowq na ekonornicznq wartoSC przedsiebiorstwa. 
Zrozurnienie podstawowych koncepcji z zakresu zarzqdzania aktywami obrotowyrni, ktbre majq  wplyw na poziorn plynnoSci finansowej w przedsiebiorstwie. 

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przygotowane jest z rnySlq o kadrze kierowniczej niefinansowych pionbw przedsiebiorstwa, wlaicicielach przedsiebiorstw, pracownikach JST oraz 
wszystkich, ktbrzy pragnq uzupelnik swojq wiedze z zakresu finans6w przedsiebiorstw i rnogq potrzebowak fundamentalnych wiadornoSci z zakresu zarzqdzania 
finansami firrny. 

1. Cel i potrzeba zarzqdzania plynnoSciq finansowq: 
a) cel zarzqdzania finansami przedsiebiorstwa, 
b) relacje rniedzy finansowymi celarni zarzqdzania przedsiebiorstwern i zarzqdzania plynnoSciq finansowq, 
c) relacje rniedzy rentownoSciq a poziornern plynnoSci finansowej, 
d) wplyw zarzqdzania plynnoSciq finansowq na wzrost wartoSci przedsiebiorstwa. 





Drukuj program 
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Koszt uczestnictwa: 
- jednej osoby 1490 zt + 23% VAT, 
- dw6ch lub wiecej os6b z jednej f irmy 1390 zl/os + 23% VAT. 

Prosimy o dokonanie ptatnobci po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podajqc w tytule przelewu kod szkolenia. 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajeciach, materialy szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Godziny zajeC: 10:OO - 15:45 

Miejsce zajeC: centrum w/w miast. 

Informacje: 
Norbert Saks, Anita Musial 
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90 
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl 
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