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Kategoria: Finanse/Controlling, Szkolenia księgowe > Zarządzanie płynnością finansową. 

Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 

Prowadzący 

dr hab. Grzegorz Michalski – dr hab. Grzegorz Michalski, specjalista z zakresu finansów 

przedsiębiorstw, adiunkt w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-

2013. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z 

zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton 

przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i 

inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of 

Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal 

of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing 

and Management, i innych. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: 

Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, 

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem 

z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie 

finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena 

kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim 

ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem 

szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. 

Prezentował swoje wystąpienia z zakresu finansów na szkoleniach, seminariach i konferencjach 

w kraju i za granicą, min: Rhodos (Grecja 2008), USA (Atlantic City 2011, Washington DC 2011, 

Hilo 2011, Honolulu 2012, Indianapolis 2012, Miami 2013), Kanadzie (Montreal 2012), Chinach 

(Macau 2011, Hong-Kong 2012), Australii (Sydney 2012), i innych. Ukończył Wydział Nauk 

Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracę doktorską bronił na 

Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a tytuł docenta / 

Associate Professor w zakresie finansów, inwestowania i bankowości otrzymał na Faculty of 

Economics na Technical University of Kosice na podstawie pracy pt.: Value-Based Working 

Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments wydanej 

przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan (USA). Kierownik projektów badawczych 

realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach 
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non-profit (2010-2013), Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2011-

2014), Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących 

pełen cykl operacyjny (2015-2018). 

Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania 

finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej 

kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów 

inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte m.in. dla: ABC 

WoltersKluwer Polska, Adamed, ADS Consulting, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w 

Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego, AVENHANSEN, BERNDSON, BIMs PLUS, BMSS, 

BOMIS Progress, BT&A Holding w Poznaniu, Cargill Polska, CK FORUM, Dalkia Services, EFL 

Europejski Fundusz Leasingowy SA, EmiTel, Framax, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

FRoSTA, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, HDS Polska, HIGH 5 Training Group, 

Hilton Foods Ltd., IIR - Institute for International Research, IKKU, Impress, Informedia Polska, 

KAN, Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier SA, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Samopomoc Chłopska w Warszawie, Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły, McDonald's 

Polska, Ministerstwo Gospodarki, MWV Manufactring Bydgoszcz, NBP - Narodowy Bank Polski, 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NOVOL, PETEKS, PGD - Polska 

Grupa Dealerów, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polbank EFG, Polska Grupa 

Dealerów, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Port Lotniczy w Modlinie, PRAGMA INKASO SA, 

Puratos Polska, ROI Consulting, SIEMENS finance, Slovak University of Agriculture in Nitra, 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Telekomunikacja Polska SA, UNIVERS konsulting - 

edukacja Jacyno i Modzelewski, Valeo Autosystemy, ValueTank, itp. Poza tym Grzegorz 

Michalski szkolił przedstawicieli wielu innych firm, między innymi: ANPHARM Przedsiębiorstwo 

Farmaceutyczne, AP AG, BNP Paribas Bank Polska SA, DELPHI POLAND S.A., ELECTROLUX 

POLAND, Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police 

SA, Indesit Company Polska, JUCON, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Pino SC., 

PKO Bank Polski SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, QUATRO, Rector Capital, Santander 

Consumer Multirent, SPAW, STRAMAC, TECHMET, TurboCare, USP Zdrowie, Vectra 

Investments, Wielkopolski Instytut Jakości, Zarządca Rozliczeń SA., i innych. 

Kontakt do trenera: Grzegorz.Michalski@gmail.com (w domenie: gmail.com) 

LUB: Grzegorz.Michalski@onet.pl  (w domenie: onet.pl) 

tel. 503452860 LUB: 791206754 

Referencje wykładowcy >>> lub:  

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB) 

 

Cel szkolenia 
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Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami 

bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji 

ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja 

wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami 

pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną 

jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje 

zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 

• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów 

związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji 

bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. 

• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością 

finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. 

• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają 

wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów 

przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy 

pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować 

fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. 

Program 

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową: 

a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 

b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością 

finansową, 

c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej, 

d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową: 

a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi, 

b) definicja poziomu płynności finansowej. 

3. Pomiar poziomu płynności finansowej: 

a) statyczne miary płynności, 

b) korekty miar płynności, 

c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, 

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach 

środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej. 



4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC): 

a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie, 

b) poziom NWC, 

c) cykl konwersji gotówki, 

d) określanie strategii zarządzania NWC. 

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie: 

a) potrzeba utrzymywania zapasów, 

b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów. 

6. Zarządzanie należnościami: 

a) ocena należności przedsiębiorstw, 

b) metody ustalania okresu spływu należności, 

c) prognozowanie należności, 

d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie, 

e) faktoring należności, 

f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja. 

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: 

a) metody analizy ryzyka kredytowego, 

b) metoda punktowa, 

c) metoda standardu kredytowego, 

d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi: 

a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, 

b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-

Orra, model Stone’a), 

c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki). 

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa: 

a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych, 

b) kredyt kupiecki, 

c) krótkoterminowe papiery dłużne. 

10. Wartość płynności finansowej: 

a) wartość płynności finansowej, 

b) definicja i znaczenie, 

c) relacja wartości płynności do jej poziomu, 

d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności, 

e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym 



zarządzaniu finansami, 

f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem. 

Informacje organizacyjne 

> Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał 

pracujący : http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-

efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/  

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45 

Miejsce zajęć: centrum w/w miast. 

Informacje: 

Norbert Saks, Anita Musiał 

tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90 

norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl 

Termin 

23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań Zgłoś się 

  

> Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał 

pracujący 

 

CONTROLLING PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ 
FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ 
PRACUJĄCY 

Termin  

23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań Zgłoś się 

  

Kategoria: Finanse/Controlling, Szkolenia księgowe > Zarządzanie płynnością finansową. 

Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący 

Możliwe jest zorganizowanie szkoleń dedykowanych – w tej sprawie, proszę o kontakt: 

Grzegorz.Michalski@gmail.com (w domenie: gmail.com)   LUB:   

Grzegorz.Michalski@onet.pl  (w domenie: onet.pl) 

tel. 503452860 LUB: 791206754 

Referencje wykładowcy >>> lub: 

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB)  
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