
 

 

 

  

 

■ W jaki sposób gospodarstwa domowe radzą sobie i nie radzą 

z finansami? 

■ W jaki sposób o pieniądzach rozmawiać i jak przygotowywać dzieci 

do zarządzania pieniędzmi? 

■ Jak myśleć o pieniądzach i jak nimi gospodarować? 
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ZARZĄDZANIE WŁASNYMI 
FINANSAMI, DLACZEGO WARTO 

OSZCZĘDZAĆ? 

Webinar jest przeznaczony dla wszystkich i tych co na co dzień borykają się z 

kłopotami finansowymi i szukają pomysłów na zwiększenie swoich budżetów, 

ale i dla tych co szukają inspiracji w jaki sposób utrzymać bezpieczeństwo 

finansowe i pomnażać swój majątek. 

Prowadzący odpowie na pytania: 

■ Co robić w różnych sytuacjach? 

■ Jak nie popadać w panikę? 

■ Jak radzić sobie z trudnościami? 

■ Jak traktować je jako naturalną kolej rzeczy - zgodnie z zasadą, 

że fortuna kołem się toczy i raz jesteśmy na wozie, a raz pod wozem. 

Webinar jest także dla tych osób, które mając dobrą sytuację finansową, 

bezpieczeństwo finansowe bieżące, chcieliby zwiększyć to bezpieczeństwo, 

stworzyć nowe rozwiązania, które mogą na trwałe zmienić pewne 

przyzwyczajenia, nawyki na inne. Takie jak roztropność, oszczędność, 

równowaga między wydatkami a potrzebami, dojrzałe analizowanie potrzeb, 
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Absolwent studiów MBA oraz magisterskich w Wyższej Szkole Zarządzania 

w Warszawie (Polish Open University) oraz Oxford Brookes University. 

Opracował autorskie warsztaty z różnych obszarów zarządzania strategicznego, 

dla każdego poziomu studiów Executive MBA. Ponadto współpracuje jako wykładowca 

z UKSW, Chrześcijańską Szkołą Przywództwa (Studia Podyplomowe MBA), Uczelnią 

Łazarskiego oraz z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie, a także 

z Francuskim Instytutem Zarządzania (FIZ). 

Praktyk zarządzania, wykładowca, trener i konsultant. Realizuje projekty szkoleniowe 

i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji menedżerskich 

w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym. 

Były dyrektor sprzedaży w: Amica Wronki, Electrolux Poland (reprezentował firmę 

odnośnie marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni Indesit Polska (Ariston, Leroy Merlin 

Polska oraz IKEA w Polsce. 

Trener członków Eduklastra – dla Nowoczesnej Firmy (2012-13). W roku 2013 stała 

współpraca z bankiem BNP Paribas Polska (szkolenia i coaching dla ponad 100 osobowej 

grupy menedżerów i specjalistów. 

Stała współpraca z Grupą EUROCASH (Eurocash, Tradis, KDWT, Premium 

Distributors) gdzie prowadzi szkolenia i doradza. Łącznie w jego warsztatach 

uczestniczyło ponad 12 000 osób w trakcie ponad 1900 dni szkoleniowych. 

Wykładowca Executive MBA w Wyższej Szkole Zarządzania – Polish Open University – 

Oxford Brookes University z zakresu Zarządzania Strategicznego, Etyki Biznesu, Kultury 

Organizacji, Zarządzania Talentami, Zarządzania przez Cele a także z Doskonalenia 

umiejętności Psychospołecznych. Ponadto wykładowca na poziomie BBA (licencjat) 

i studiów magisterskich z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

Specjalizacja trenerska: 

■ Zarządzanie i przywództwo 

■ Zarządzanie zespołem sprzedażowym 

■ Zarządzanie sprzedażą 

■ Sprzedaż i obsługa klienta 

■ Negocjacje 

■ Organizacja czasu pracy 

■ Coaching indywidualny i zespołowy 

■ On the Job Training 

Więcej o Adamie Góreckim przeczytaj na https://szkolenia.certes.pl/trenerzy/adam-

gorecki/ 

 

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI 
FINANSAMI, DLACZEGO WARTO 

OSZCZĘDZAĆ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA OUT OF THE BOX 

 

TRENER 
PROWADZĄCY 

Adam Górecki 

https://szkolenia.certes.pl/trenerzy/adam-gorecki/
https://szkolenia.certes.pl/trenerzy/adam-gorecki/

