
ŻYCIORYS ZAWODOWY 
 

1. Nazwisko i imiona: MICHALSKI, GRZEGORZ, MAREK, 

2. Data i miejsce urodzenia: 13 sierpnia 1972 r., Brzeg 

3. Wykształcenie: WYŻSZE – DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie ekonomii 
 

Instytucja Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 

Wrocław. 

Data uzyskania: 20/12/2002 

Uzyskane stopnie lub 

dyplomy: 

Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, praca pt.: 

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami 
 

Instytucja Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 

Wrocław. 

Data uzyskania: 25/06/1998 

Uzyskane stopnie lub 

dyplomy: 

Magister (kierunek: finanse i bankowość w zakresie finansów i 

bankowości) 
 

Instytucja Technikum Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze. 

Data uzyskania: 05/06/1992 

Uzyskane stopnie lub 

dyplomy: 

Technik technologii drewna (o specjalności: tartacznictwo i 

wyroby drzewne) 

5. Doświadczenie: Ekspert, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w 

zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w 

tym również z udziałem Skarbu Państwa. Usługi doradczo szkoleniowe (przygotowane z 

wyłącznością jako projekty zamknięte i dedykowane tylko dla tych klientów) między innymi dla: 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Katowice: 12/2009), NBP - 

Narodowy Bank Polski (Poznań: 12/2008), Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: 

09/2007), Adamed Sp. z o.o. (07/2008), Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno 11/2008), 

PGD - Polska Grupa Dealerów (Kraków: 06/2005), Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: 09.2006), 

NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: 2006), TPSA (Paszkówka: 2006; Kraków: 2007), BIMs PLUS sp. z o. 

o. sp. k. (07/2006), Pragma Inkaso SA (Tarnowskie Góry: 08/2010), EFL Europejski Fundusz 

Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011), McDonald's Polska Sp. z o.o. (09/2011), Cargill Polska 

(Warszawa: 03/2008), Valeo Autosystemy sp. z o.o. (Skawina: 03/2011), Hilton Foods Ltd. Sp. z 

o.o. (Tychy: 10/2009), HDS Polska Sp. z o.o. (Warszawa: 08/2009), Krajowy Związek Rewizyjny 

Spółdzielni, "Samopomoc Chłopska" w Warszawie  (Warszawa: 02/2011), Polski Koncern Naftowy 

ORLEN SA (Płock: 12/2011), GDDiA (Świdnica 05/2011), Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego (06/2008), poza wymienionymi, inni na zasadach niewyłączności (projekty otwarte). 
  

Okres:: Zatrudniający / Doświadczenie Stanowisko 

2004 i 

nadal 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i 

Zarządzania Wartością. Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu (d. 

Akademia Ekonomiczna we 

Wrocławiu),  

ul. Komandorska 118/120; 

53-345 Wrocław; tel. 713680646. 

Stanowisko pracy związane z działalnością 

finansową, prowadzenie badań naukowych i 

zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad 

funkcjonowania spółek handlowych, w tym 

spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz 

znajomości zasad funkcjonowania rynku 

kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: 

Adiunkt, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i 

Zarządzania Wartością 

2002 

do 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,  

ul. Komandorska 118/120; 

Asystent, Katedra Zarządzania Finansami 

Przedsiębiorstwa 



2004 53-345 Wrocław; tel. 0713680646. 

2005 i 

nadal 

Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji w Opolu; ul. 

Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, 

tel. 774021900. 

Stanowisko pracy związane z działalnością 

finansową, prowadzenie badań naukowych i 

zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad 

funkcjonowania spółek handlowych, w tym 

spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz 

znajomości zasad funkcjonowania rynku 

kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: 

Adiunkt, Zakład Rachunkowości i Finansów 

 

2010 i 

nadal 

Kierowałem i nadal kieruję 

realizowanym od 2010 projektem 

NN113 021139, własny, Polska, 

Zarządzanie płynnością finansową w 

instytucjach non-profit (2010-2013). 

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a 

następnie Narodowe Centrum Nauki). 

Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent 

stażu pracy na stanowisku kierowniczym w 

jednostce sektora finansów publicznych w 

obszarze finansów publicznych.  

2009-

2011 

Kierowałem: Grantem uczelnianym 

"Badania własne", Polska, Planowanie i 

ocena efektywności inwestycji – 

wybrane zagadnienia, kierownik: 

Grzegorz Michalski, zespołowy (wraz z 

dr Magdaleną Ligus jako 

współwykonawcą). 

Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent 

stażu pracy na stanowisku kierowniczym w 

jednostce sektora finansów publicznych w 

obszarze finansów publicznych. 

2008 Kierowałem: Grantem uczelnianym 

"Badania własne", Polska, Relacja 

krótkoterminowych decyzji finansowych 

do maksymalizacji wartości 

przedsiębiorstwa, indywidualny, 

kierownik/wykonawca: Grzegorz 

Michalski, rok 2008. 

Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent 

stażu pracy na stanowisku kierowniczym w 

jednostce sektora finansów publicznych w 

obszarze finansów publicznych. 

2005 Kierowałem: Grantem uczelnianym 

"Badania własne", Polska, Zarządzanie 

płynnością finansową w małym i 

średnim przedsiębiorstwie, 

indywidualny, kierownik/wykonawca: 

Grzegorz Michalski, rok 2005. 

Kierowanie projektem badawczym, ekwiwalent 

stażu pracy na stanowisku kierowniczym w 

jednostce sektora finansów publicznych w 

obszarze finansów publicznych. 

od 

2005 

do 

chwili 

obecne

j 

Firmy szkoleniowe i doradcze: Ekspert z zakresu finansowej analizy i oceny projektów 

inwestycyjnych w tym krótko i długoterminowych procesów przebiegających w trakcie 

inwestycji. Doradztwo i szkolenia w zakresie oceny i analizy opłacalności i ryzyka 

inwestycji, zarządzania finansami, oceny finansowej podmiotów gospodarczych, 

zarządzania płynnością finansową. BOMIS Progres, Poznań (Zarządzanie płynnością 

finansową 2005 i 2006), Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona 

Góra (Analiza finansowa przedsiębiorstwa: 11/2005), BERNDSON Sp. z o.o., Kraków 

(Zarządzanie finansami, Zarządzanie płynnością finansową, Ocena finansowa 

przedsiębiorstwa, Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Controlling 

finansowy w przedsiębiorstwie: od 2005 do 2012), IIR – Institute for International 

Research (Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: 05/2009), Informedia Polska 

(Finansowe skutki wojny cen: 2005), ABC Wolters Kluwer business (Zarządzanie 



finansami, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Finanse 

w praktyce prawnika, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych: od 2006 do 2012), 

AVENHANSEN Sp. z o.o. (Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, 

Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa, Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji: od 

2008 do 2011), HIGH5 Training Group (Finanse: 10/2010), Inter-Framax (Finanse i 

analiza finansowa wydajności przedsiębiorstwa: od 2008), A Vista Group Sp. z o.o. 

(11/2008), Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Peteks” 

Sp. z o.o. (Zarządzanie finansami: 2011), Instytut Konsultantów Europejskich (Pomiar i 

zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych: 01/2011) 

od 

1999 

do 

chwili 

obecne

j 

Wydawnictwa takie jak: Wydawnictw Naukowe PWN Warszawa, C.H.Beck Warszawa, 

CeDeWu Warszawa, oddk Gdańsk. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu 

finansów, finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, finansowej oceny i analizy 

inwestycji. 

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, 

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004,  

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010,  

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004,  

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, 

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009,  

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, 

ISBN, 

Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004, 

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 

2007, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej, 

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008. 

W pracach tych wykorzystywana i prezentowana jest wiedza związana z działalnością 

finansową, prowadzeniem badań naukowych i ekspertyz z wykorzystaniem wiedzy z 

zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu 

Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru 

właścicielskiego. 

od 

2009 

Regionalny Program Operacyjny dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007-2013 

Ekspert I stopnia do oceny merytorycznej 

projektów w dziedzinie przedsiębiorstwa i 

innowacje / odnawialne instrumenty finansowe 

Nagrody: 

Czterokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za 

działalność naukową stopnia pierwszego, za lata 2010, 2009, 2008 i 2007 

Czterokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za 

działalność naukową stopnia drugiego, za lata 2006, 2005, 2004, 2003. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z 

późniejszymi zmianami) 

Grzegorz   Michalski, Brzeg, 11 kwietnia 2012 

Dane kontaktowe: 

Grzegorz Michalski 

Tel.: 503452860 

Email: michalskig [w domenie] onet [kropka] pl 


