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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 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 i zarządzanie płynnością finansową, przegląd
elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami , elementy
planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaży.

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
najnowszych 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.
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