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Strona internetowa [1]

Grzegorz Michalski - doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W
swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością
finansową.
Karierę naukową rozpoczął w 1998 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra na Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu. Następnie kontynuował działalność naukową na tej uczelni uzyskując w 2002 roku stopień naukowy
doktora.
Grzegorz Michalski jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów (w tym
indeksowane w Journal Citation Reports[2] ) oraz 10 książek [3] z indeksem Hirscha na poziomie 5 [4] . Jest
naukowym redaktorem naczelnym i przewodniczącym rady naukowej czasopisma (Editor in Chief):
• Global Open Journal of Finance (GOJoF) [5] ,[6]

Jest współredaktorem i członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism, między innymi:
• Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ) ISSN: 1834-2000 [7] ,
• Journal of Corporate Treasury Management (JCTM) ISSN 1753-2574[8] ,
• Journal of Problems and Perspectives in Management (PPM) ISSN: 1727-7051 (print), ISSN 1810-5467 (online)

[9] ,
• International Journal of Information Processing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-4009 [10] ,
• International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) ISSN: 1756-9850, ISSN (Online): 1756-9869

[11] ,
• Business and Economics Research Journal (BERJ) ISSN: 1309-2448 [12] ,
• Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 2151-6219 (od 2010 do 2011) [13] ,
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• International Review of Applied Financial Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 9210 - 1737 (od 2010 do 2011)
[14] .

Jest członkiem rady naukowej konferencji naukowej:
• International Conference on Information Processing and Management (ICIPM) [15] ,[6]

Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracującym w Instytucie Zarządzania
Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz
zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z
zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.

Biografia
Grzegorz Michalski otrzymał tytuł magistra oraz doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Napisał kilka książek z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Prace
Zarządzanie płynnością finansową

• Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0
[16] ,

• Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3 [17]

• Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8 [18]

• Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2 [19] ,
Finanse przedsiębiorstw

• Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0 [20]

• Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6
• Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6

[21]

• Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6
• Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN

978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej [22] ,
Analiza sprawozdań finansowych

• Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6 [23] ,
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[1] http:/ / michalskig. com/
[2] Grzegorz Michalski A-4771-2010 - ResearcherID.com (http:/ / www. researcherid. com/ rid/ A-4771-2010)
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[14] International Review of Applied Financial Issues and Economics: Editorial (http:/ / www. irafie. com/ editorial. php)
[15] Scientific Members (Chairs and Program Committee) of The 7th International Conference on Information Processing and Management:

ICIPM2011 (http:/ / www. aicit. org/ icipm/ scientific_members. html)
[16] Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach - Grzegorz Michalski - Księgarnia internetowa PWN - ksiegarnia.pwn.pl (http:/

/ ksiegarnia. pwn. pl/ produkt/ 4351/ plynnosc-finansowa-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach. html)
[17] Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami - Michalski Grzegorz - Księgarnia internetowa PWN - ksiegarnia.pwn.pl (http:/ /

ksiegarnia. pwn. pl/ produkt/ 33364/ wartosc-plynnosci-w-biezacym-zarzadzaniu-finansami. html)
[18] Księgarnia Ekonomiczna 4books.pl - książki ekonomiczne - Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie (http:/ /

www. 4books. pl/ produkty/ profilProduktu/ id/ 5645/ )
[19] Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową - Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna

wysyłka! (http:/ / www. ksiegarnia. beck. pl/ ekonomia-dla-praktykow/ id2582,Krotkoterminowe-zarzadzanie-kapitalem.
-Jak-zachowac-plynnosc-finansowa. html)

[20] Grzegorz Michalski, dr - Szukaj - Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck | Bezpłatna wysyłka! (http:/ / www. ksiegarnia. beck. pl/
szukaj/ autor:Grzegorz Michalski__886. html)

[21] Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw - Księgarnia Prawnicza | Wydawnictwo C.H. Beck (http:/ / www. ksiegarnia.
beck. pl/ ekonomia-podreczniki/ id5556,Wprowadzenie-do-zarzadzania-finansami-przedsiebiorstw. html)

[22] Złote Skrzydła Gazety Prawnej – lista nominowanych (http:/ / prawo. gazetaprawna. pl/ artykuly/ 14141,zlote_skrzydla_gazety_prawnej.
html)

[23] ODDK : Książki (http:/ / www. oddk. pl/ ksiazki/ index. php?mode=details& id=1008)

Zewnętrzne źródła
• strona osobista (http:/ / michalskig. com)
• Worldwide Directory of Financial Faculty strona katalogu najbardziej znaczących w świecie żyjących profesorów

finansów (http:/ / fisher. osu. edu/ fin/ findir/ individual. html?indivID=4552)
• Biogram, strona PPM (http:/ / www. businessperspectives. org/ component/ option,com_journals/ task,edboard/

id,134)
• Grzegorz Michalski (http:/ / nauka-polska. pl/ dhtml/ raporty/ ludzieNauki?rtype=opis& objectId=111824&

lang=pl) w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI)
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