
Finansowanie dłużne – jak zawrzeć 
bezpieczną umowę kredytową 
z bankiem?

Już 30 marca o godz. 10 zapraszamy na praktyczne webinarium 
poświęcone umowom kredytowym

W okresie taniego pieniądza pozyskiwanie finansowania w formie kredytu bankowego staje się 
szczególnie kuszące. Niezależnie od tego, czy celem kredytu będzie sfinansowanie akwizycji, nabycia 
istotnych aktywów, refinansowanie, czy też finansowanie bieżącej działalności - należy być 
przygotowanym na to, że im wyższa kwota kredytu, tym bardziej skomplikowany staje się proces 
pozyskania finansowania.

Banki coraz częściej opierają się na dokumentacji bazującej na wzorcach wypracowanych przez Loan
Market Association (LMA). Wzorzec umowy kredytowej LMA jest rozbudowany i skomplikowany. 
Należy również spodziewać się, że pierwsza przesłana przez bank wersja umowy będzie zmierzać do 
maksymalnego zabezpieczenia interesów banku.

W konsekwencji brak przygotowania lub fachowego wsparcia może skutkować zawarciem umowy 
skrajnie niekorzystnej dla kredytobiorcy. Dobre przygotowanie, a także pełna świadomość ryzyk
wiążących się z zawieraną umową, pozwoli w istotny sposób zabezpieczyć interesy Państwa 
przedsiębiorstwa.

Partnerzy wydarzenia:

Zarezerwuj miejsce

30 marca 2021
g. 10 – 11
Platforma ClickMeeting

https://docs.google.com/forms/d/17CFu4MjeSQ4Wc5QmBUzy5_3pbocsx0thzvar8LGrjYU/edit


Celem webinaru jest przedstawienie praktycznych aspektów złożonego procesu pozyskiwania 
finansowania dłużnego, zapoznanie z najistotniejszymi z punktu widzenia kredytobiorcy aspektami 
umowy kredytowej w standardzie LMA, jak również wskazanie obszarów, na które kredytobiorca 
powinien zwrócić szczególną uwagę w toku negocjacji oraz późniejszego wykonywania umowy.

• Czym jest standard LMA?

• Etap przed zawarciem umowy: term - sheet oraz commitment letter

• Podstawowe mechanizmy finansowania na bazie umowy LMA

• Negocjacje umowy kredytowej:

✓ kowenanty finansowe i niefinansowe,

✓ zobowiązania informacyjne,

✓ oświadczenia,

✓ przypadki naruszenia,

✓ struktura zabezpieczeń,

✓ prowizje i koszty.

• Aspekty podatkowe - kiedy stają się szczególnie istotne?

• Closing i co dalej - o czym pamiętać po zawarciu umowy kredytowej? 

✓ condition precedent i condition subsequent,

✓ uruchomienie kredytu,

✓ obowiązki wynikające z zawartej umowy.

PRELEGENTKA: PAULINA JEZIORSKA
Paulina Jeziorska jest radcą prawnym specjalizującym się w zakresie prawa bankowego 
i finansowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w toku dużych transakcji finansowych 
z elementem międzynarodowym. W ramach prowadzonych projektów jej zespół sporządza projekty, 
opiniuje i negocjuje dokumentację kredytową (w tym w szczególności umowy kredytowe 
w standardzie LMA, umowy gwarancji bankowych, umowy ustanawiające zabezpieczenia oraz inne 
dokumenty związane z konkretnymi transakcjami), jak również doradza klientom w kwestiach 
korporacyjnych oraz przy kompletowaniu warunków uruchomienia i wykonywaniu zawartych umów 
kredytowych.

Przed dołączeniem do WPW, w latach 2012 – 2019, pracowała w jednej z większych wrocławskich 
kancelarii, gdzie od 2017 roku zajmowała stanowisko Head of Banking & Finance. 

Zespół, którym zarządzała, kilkukrotnie uzyskiwał rekomendacje w najbardziej prestiżowych 
międzynarodowych rankingach kancelarii prawnych: Legal 500, Chambers & Partners oraz Financial 
Law Review.

AGENDA:



1. Organizatorem webinarium jest firma WPW Doradztwo prawne Grzegorz Proksa sp.k. z siedzibą we 
Wrocławiu, 50-072, ul. Włodkowica 4. 

2. Udział w webinarium jest bezpłatny.

3. Webinarium odbywa się w formule online za pośrednictwem programu Click Meeting. Korzystanie 
z niego nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla uczestników. Organizator nie odpowiada za jakość 
połączenia internetowego po stronie uczestników szkolenia oraz za ewentualne obniżenie jakości 
odbioru szkolenia spowodowane zbyt słabym połączeniem internetowym.

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego online stanowi wyłącznie deklarację wzięcia udziału 
w szkoleniu. Jedynie otrzymanie potwierdzenia udziału w webinarium wraz z linkiem stanowi 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, w szczególności w sytuacji, gdy 
podmiot prowadzi konkurencyjny w stosunku do Organizatora charakter działalności. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn niezależnych od 
Organizatora. W przypadku, gdy z przyczyn losowych trenerzy nie będą mogli przeprowadzić 
webinarium, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu webinarium, o czym uczestnicy 
zostaną bezzwłocznie poinformowani. 

7. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom przez Organizatora są chronione prawem 
autorskim, zabronione jest ich kopiowanie i upowszechnianie w celach komercyjnych. Zabroniona jest 
jakakolwiek forma rejestracji (nagrywania) szkolenia bez zgody Organizatora.

8. Szkolenie nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Uczestnicy nie powinni opierać swoich decyzji 
na treściach zawartych w prezentacji bez wcześniejszego uzyskania profesjonalnej porady radcy 
prawnego lub doradcy podatkowego. WPW Doradztwo prawne Grzegorz Proksa sp.k., wspólnicy, 
współpracownicy, pracownicy, ani przedstawiciele spółki nie przyjmują na siebie żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki, czy utracone korzyści, powstałe pośrednio 
lub bezpośrednio wskutek działania, decyzji lub też zaniechania działania, podjętego na podstawie 
naszych prezentacji i wystąpień im towarzyszących bez zasięgnięcia opinii profesjonalnego doradcy.

REGULAMIN WEBINARIUM:

Kliknij tutaj, aby dokonać zgłoszenia:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem online lub mają 
Państwo pytania – zapraszamy do kontaktu: 

Katarzyna Mazurek
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu w WPW
katarzyna.mazurek@wpw-doradztwo.pl
575-488-115

Tematyka webinarium dedykowana jest w szczególności:

• członkom zarządów,

• dyrektorom działów prawnych,

• dyrektorom finansowym.

https://docs.google.com/forms/d/17CFu4MjeSQ4Wc5QmBUzy5_3pbocsx0thzvar8LGrjYU/edit
mailto:katarzyna.mazurek@wpw-doradztwo.pl

