








To szkolenie było prowadone przeze mnie, zatem referencje w części dotyczące trenera są informacją o mnie. Grzegorz Michalski 
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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 5 dni /40h/

dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dni /32h/ stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami i 1 dzień /8h/

stanowiło doradztwo /coaching/. W tracie realizacji tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentował

praktyczną wiedze 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 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 kapitału finansującego inwestycje krótkoterminowe zarządzanie kapitałem

zarządzanie płynnością finansową, przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i

należnościami, elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

Nasi pracownicy uczestniczący w projekcie podkreślali ogrom 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.

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.

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, że wysokie uznanie dla jego starań -pracy ze strony uczestników projektu jest w pełni adekwatne.

Z poważaniem

~ZARZAPU

Janusz Lipnicki
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REFERNCJE

W listopadzie 2012 r. uczestniczyłem w projekcie doradczo - szkoleniowym z zakresu analizy finansowej i
controllingu finansowego z elementami rachunkowości finansowej prowadzonym przez trenera i eksperta
Pana dr. Grzegorza Michalskiego.
Projekt obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze ( coaching) trwające 5 dni ( 40 godzin) ,
z czego 4 dni ( 32 godziny) stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami a l dzień ( 8 godzin)
poświęcony był na doradztwo ( coaching ) .

W trakcie zajęć trener przekazywał swoją praktyczną wiedzę, która pomoże mi w podejmowaniu
efektywniejszych decyzji w zakresie zarządzania finansami w naszej firmie i podejmowania, ograniczania,
rezygnacji lub odstępowania od współpracy z naszymi kontrahentami w zależności od ich sytuacji finansowej
a także doradzania naszym klientom, jeśli wyrażą takie życzenie, w tych kwestiach.
Poruszane zagadnienia trener ilustrował studiami przypadków a treści merytoryczne szkolenia obejmowały
następujące tematy: finansowy cel działania przedsiębiorstwa; pomiar wartości przedsiębiorstwa;
przepływy pieniężne; ocena wiarygodności firmy na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych
, prognozowanie kryzysów w analizowanej firmie i ocena ich istotności; sygnały ostrzegawcze;
analiza dyskryminacyjna; zakres przygotowania biznesplanów ; studia wykonalności; zakres przygotowania i
analizy ryzyka w czasie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć; elementy matematyki finansowej;
szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych w firmie i stóp kosztów kapitału finansującego
inwestycje; kryteria i metody oceny projektów inwestycyjnych; zarządzania: krótkoterminowym kapitałem i
płynnością finansową ; poznania elementów zarządzania: zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami;
elementy planowania finansowego oraz metodę procentu od sprzedaży .

Szkolenie obejmowało bardzo obszerne zagadnienia i wymagało od prowadzącego dużej wiedzy i
umiejętności zawodowych oraz organizacyjnych.
Pan dr. Grzegorz Michalski prezentuje te walory, moim zdaniem jest osobą kompetentną i dobrze
przygotowaną do prowadzenia takich szkoleń, poza tym jest on komunikatywny bo łatwo nawiązał
kontakt z uczestnikami szkolenia, w którym uczestniczyłem.

Szkolenie, w którym uczestniczyłem oceniam pozytywnie, bo spełniło moje oczekiwania odnośnie
przypomnienia, usystematyzowania i uzupełnienia mojej wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia.
Oczywiście obszerność tematyki szkolenia uniemożliwia jej dogłębne poznanie w ciągu 40 godzin.
Dlatego też liczę, że jak będę potrzebował głębszego poznania jakiegoś zagadnienia, objętego
tematyką szkolenia będę mógł liczyć na pomoc i wiedzę merytoryczną, którą Pan dr. Michalski posiada.
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Kraków 2013-01-16

Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "Spin off/spln
out skuteczny transfer wiedzy II", współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, okres realizacji: 01.2011-08.2012, projekt realizowany pod nadzorem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach:
-14/15.05.2011,
-19/20.11.2011,
-26/27.11.2011,
-04/05.02.2012,
-03/04.03.2012,
-23/24.07.2012
łącznie 12 dni, średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób.

Chcę zaznaczyć, że poza praktycznymi walorami, szkolenia realizowane
przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazją do znacznego transferu Wiedzy
naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów, zarządzania
i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych
w zakresie finansów na praktyków gospodarczych biorących udział w projekcie
zaowocował ich dobrą oceną.

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były
należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

Bartosz Soczówka ;td
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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.
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BERNDSON
SZKOLENIA

Kraków 2013-01-16

Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że Pan Grzegorz Michalski, jako Trener
BERNDSON, prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "ZARZĄDZANIE,
OBSŁUGA KLIENTA, SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP",
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, okres realizacji: 09.2009-
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.
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