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BAFIN - Pozyskiwanie finansowania kredytowego

BARES - Restrukturyzacja zadłużenia

Rating długu i emitenta

Quick Financial Diagnostics

Finansowy system wczesnego ostrzegania

Interim Management

Organizacja kredytów syndykowanych na 
międzynarodowym rynku hurtowym

Usługi:

BAAK jest firmą doradczą specjalizującą się we wspieraniu zarządzania finansami
przedsiębiorstw w oparciu o ekspertyzę ryzyka kredytowego i doświadczenie bankowe
zespołu.
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BAAK OPTIMA – Optymalizacja kosztów 
finansowania
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Cel zasadniczy:

Zaoferowanie przedsiębiorstwom wsparcia przy pozyskaniu finansowania kredytowego w
postaci dojrzałej analizy na bazie ekspertyzy ryzyka kredytowego oraz przemyślanej
strukturyzacji transakcji kredytowych.

• Ocena aplikacji kredytowych klientów z perspektywy
własnej metodyki

• Pomoc w odpowiednim strukturyzowaniu transakcji
kredytowej, wybór oferty, przygotowanie właściwego
wniosku oraz wsparcie i zamknięcie negocjacji

• Wspieramy klientów w organizacji i aranżacji
finansowania kredytowego m.in.:

• kredytów średnio- i długoterminowych,
• finansowania strukturalnego,
• refinansowania,
• finansowania działalności bieżącej,
• finansowania projektów deweloperskich.

• Pracujemy z wieloma bankami i instytucjami
finansowymi – możliwa jest organizacja finansowania w
postaci konsorcjum lub klubu banków.

Pozyskiwanie finansowania kredytowego1
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Analiza 
spółki lub 
projektu

• Analiza 

kredytowa 

przedsiębiorstwa 

lub projektu na 

podstawie 

metodologii i 

ekspertyzy BAAK

• Opracowanie 

prognoz 

przepływów 

pieniężnych

Przygotowa
nie aplikacji 
kredytowej

• Przygotowanie 

dokumentacji 

kredytowej

• Wybór instytucji 

finansowych

• Przygotowanie 

strategii 

negocjacji

• Przygotowanie 

wstępnej noty 

informacyjnej o 

projekcie, 

rozsyłanej do 

wybranych 

instytucji

Negocjacje

• Prowadzenie 

negocjacji na 

każdym etapie 

procesu

• Wsparcie 

analityczne i 

merytoryczne 

zespołu BAAK

• Doradztwo 

prawne 

współpracujących 

kancelarii

Podpisanie 
umowy

• Zabezpieczenie 

interesów klienta

• Dogodne 

warunki umowy 

dla klienta

Kluczowymi elementami procesu są przygotowanie aplikacji kredytowej, opartej na rzetelnej analizie 
kredytowej oraz przygotowanie odpowiedniej struktury transakcji i zabezpieczeń banku. Zespół BAAK 

wspiera klienta w tej fazie czerpiąc ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy w bankowości.

Analiza 
ryzyka

• Ocena ryzyka dla 

realizacji 

prognoz 

finansowych

• Ocena ryzyka dla 

spłaty 

finansowania 

kredytowego

• Analiza 

zabezpieczeń i 

strukturyzacja 

zabezpieczeń na 

potrzeby 

finansowania 

kredytowego

Pozyskiwanie finansowania kredytowego1
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Cel zasadniczy:

Zmniejszenie kosztów odsetkowych istniejącego zadłużenia. BAAK koordynuje negocjacje
z instytucjami finansowymi (banki, firmy faktoringowe, firmy leasingowe) w zakresie
optymalizacji finansowania, w tym zabezpieczeń tych transakcji.

• BAAK wspiera przedsiębiorstwa w optymalizacji
kosztów źródeł finansowania realizowanych i
planowanych inwestycji oraz działalności bieżącej
przedsiębiorstwa

• Analiza struktury finansowania przedsiębiorstwa oraz
wskazanie obszarów, w których możliwa jest jej poprawa

• Strukturyzacja finansowania mająca doprowadzić do
wykorzystania najefektywniejszych źródeł finansowania

• Optymalizacja kosztów finansowania obejmuje
następujące etapy:

1. Diagnoza sytuacji finansowej klienta
2. Przygotowanie struktury finansowania
3. Profil kredytowy przedsiębiorstwa
4. Benchmarking cenowy
5. Finansowanie

Optymalizacja kosztów finansowania2
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Diagnoza 
sytuacji 
finansowej 
klienta

• Analiza 

rachunku 

przepływów 

pieniężnych

• Analiza bilansu 

oraz  rachunku 

wyników

• Analiza 

struktury 

finansowania 

przedsiębiorstwa

• Badanie planów 

finansowych 

przedsiębiorstwa

Profil kredytowy 
przedsiębiorstwa

• Ocena zdolności i 

wiarygodności 

kredytowej klienta  

w sposób 

niezależny wobec 

banków

• Budowa profilu 

finansowego klienta 

uwzględniającego 

indywidualny 

poziom ryzyka 

kredytowego 

przedsiębiorstwa 

Benchmarking 
cenowy

• Prowadzenie 

negocjacji 

warunków 

cenowych z bankami 

• Uzyskanie 

najkorzystniejszej 

dla klienta oferty 

uwzględniającej jego 

indywidualny 

poziom ryzyka

Finansowanie

• Przygotowanie 

dokumentacji 

kredytowej

• Złożenie wniosku

kredytowego

• Uruchomienie 

kredytu

Wybór optymalnej struktury finansowanie oraz zarządzanie jego kosztem stanowią kluczowe 
zagadnienie w zarządzaniu kapitałem w przedsiębiorstwie.

Przygotowanie 
struktury 
finansowania

Optymalizacja kosztów finansowania2

• Prognozy cash-flow

• Opracowanie 

najlepszego 

wariantu 

finansowania

• Wskazanie 

optymalnych 

sposobów 

finansowania w 

celu obniżenia 

kosztów 

odsetkowych
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Cel zasadniczy:

Zaoferowanie przedsiębiorstwom wsparcia przy restrukturyzacji zobowiązań bankowych, która
pozwoli przywrócić równowagę finansową spółki oraz powrócić na ścieżkę wzrostu.

• Diagnoza sytuacji finansowej klienta pod kątem
możliwości obsługi długu

• Diagnoza struktury finansowania

• Aktualizacja i weryfikacja biznes planu i modelu
finansowego oraz projekcji finansowych

• Przygotowanie scenariuszy restrukturyzacyjnych
dopasowanych do potrzeb instytucji finansujących

• Określenie zapotrzebowania finansowego na bieżącą
działalność klienta

• Określenie stopnia zabezpieczenia długu

• Prowadzenie negocjacji z wierzycielami

• Wdrożenie wybranej strategii restrukturyzacji

Diagnoza sytuacji 
finansowej spółki

Opracowanie 
scenariuszy

restrukturyzacyjnych 

Umowy
restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja zadłużenia3
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Cel zasadniczy:

Zaoferowanie podmiotom posiadającym ekspozycję na instrumenty finansowe obarczone ryzykiem
kredytowym (np. gwarancje, obligacje korporacyjne), wsparcia w postaci oceny ryzyka i ratingu
transakcji i emitenta.

• Ocena z punktu widzenia ryzyka kredytowego i
finansowego planowanych przez klienta transakcji

• Ocena standingu finansowego emitenta

• Pomoc w odpowiednim strukturyzowaniu transakcji
finansowej

• Przygotowanie raportu sektorowego oceniającego
ryzyko inwestowania we wskazane przez klienta
instrumenty oraz oceniającego standing finansowy
emitenta w odniesieniu do sytuacji sektora

• Wsparcie w zakresie monitoringu portfela ekspozycji o
charakterze kredytowym

• Wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych ekspozycji
kredytowych trudnych

Analiza emitenta Analiza ryzyka
Rating wewnętrzny

transakcji

Rating długu i emitenta4
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• Analiza rachunku 

przepływów 

pieniężnych

• Analiza bilansu oraz  

rachunku wyników

• Badanie planów 

finansowych 

przedsiębiorstwa

• Spotkanie z 

kluczowymi 

osobami w 

przedsiębiorstwie, 

w tym z CFO, 

zarządem i pionem 

finansowym

• Ocena stanu 

finansowego spółki

• Identyfikacja 

czynników ryzyka

• Wydanie rekomendacji

Wstępna analiza 
dokumentów

Spotkanie
Właściwa analiza 

struktury 
finansowej firmy

Przygotowanie 
Quick

Diagnostics

• Analiza dopasowania 

struktury finansowania 

spółki do jej 

zapotrzebowania oraz 

otoczenia biznesowego

• Charakterystyka rynków, 

klientów, główne ryzyka 

funkcjonowania

Cel zasadniczy:

Zaoferowanie przedsiębiorstwom wsparcia w postaci błyskawicznej oceny kondycji

finansowej (w ciągu dwóch tygodni). Określenie wiarygodności finansowej podmiotu oraz

ustalenie zdolności przedsiębiorstwa do regulowania swoich zobowiązań.

Quick Financial Diagnostics5
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Cel zasadniczy:

Wczesna identyfikacja zagrożeń wzrostu ryzyka kredytowego związanego z
emitentem/kontrahentem oraz ryzyka związanego ze spadkiem wartości jego aktywów. Określenie
adekwatnego sposobu postępowania wobec podmiotu i rekomendowanie działań zapobiegających
materializacji ryzyka oraz zmniejszenie strat wskutek materializacji ryzyka kredytowego.

Analiza zmian w rachunku 
wyników, bilansie oraz w 
przepływach pieniężnych

Analiza  zmian w zobowiązaniach i 
należnościach przedsiębiorstwa 
oraz monitoring jego silnych i 

słabych stron

Omówienie raportów z 
monitoringu przez Zarząd 

BAAK przy udziale wybranych 
ekspertów  bankowych z rady 

doradczej

Podejmowanie działań 
prewencyjnych, w przypadku 

pojawienia się sygnałów 
ostrzegawczych

Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych 
np. w postaci niekorzystnych zmian w 

otoczeniu rynkowym firmy bądź 
pojawienia się negatywnej informacji 

dotyczącej klienta

Do projektu SWO alokujemy analityka ryzyka kredytowego z doświadczeniem kredytowym w banku, analityka 
ryzyka kredytowego kredytów trudnych z doświadczeniem w windykacji oraz senior managera z doświadczeniem 

w analizie i monitoringu ryzyka kredytowego w banku.

Finansowy system wczesnego ostrzegania6
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Cel zasadniczy:

Podniesienie wartości firmy. Zaoferowanie przedsiębiorstwom wsparcia w zakresie zarządzania
finansami, przygotowywanie dokładnego planu działania, jego realizacja, bądź pomoc w jego realizacji.

• BAAK świadczy usługi ekwiwalentne do roli osób
odpowiedzialnych za finanse, zapewniając zespół oraz
ekspertyzę Partnerów

• Potencjalnie możliwy jest nadzór strategiczny przez Partnera
BAAK - członka rady nadzorczej Klienta

• Potencjalna możliwość włączenia pod nadzorem BAAK
konsultanta strategiczno-operacyjnego w celu optymalizacji
procesów/sposobów zarządzania i organizacji
przedsiębiorstwa

• BAAK opracowuje diagnozę stanu finansowego podmiotu,
weryfikuje model finansowy, przygotowuje dokumenty
kredytowe niezbędne do wsparcia w relacjach i negocjacjach
z bankami

Interim Management7
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Cel zasadniczy:

Pomoc w wejściu na kredytowy hurtowy rynek międzynarodowy, celem uwolnienia limitów
koncentracji w polskich bankach. Prowadzimy wyłączną współpracę z podmiotem brytyjskim
operującym na międzynarodowym rynku kredytowym wg. Standardu LMA.

• Wsparcie klientów korporacyjnych w pozyskiwaniu
finansowania kredytowego w międzynarodowych
bankach

• Pomagamy w strukturyzacji optymalnych
warunków transakcji

• Aranżujemy oraz doprowadzamy do finalizacji
procesy finansowania

• Zarządzamy całym procesem kredytowym

• Współpracujemy z szeregiem międzynarodowych
banków i instytucji finansowych

• Organizujemy finansowanie w postaci klubu
banków oraz konsorcjów

Due Diligence 
Dostosowanie 

Biznes Planu do 
wymogów Banku

Zapytanie do 
potencjalnych 

instytucji 
kredytujących

Wybór Aranżera 
finansowania

Negocjacje 
warunków oraz 

Term Sheet

Wsparcie 
Aranżera oraz 

udzielanie 
informacji. 

Kredyt 
konsorcjalny

Negocjacje oraz 
podpisanie 

umowy 
kredytowej

Dostęp do międzynarodowych instytucji finansowych zapewnia najbardziej kompleksowe i 
elastyczne możliwości pozyskiwania finansowania bankowego.

Organizacja kredytów syndykowanych na międzynarodowym 
rynku hurtowym
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Opieramy swoją pracę na wieloletnim doświadczeniu, unikalnych kompetencjach oraz 
profesjonalnym podejściu

• Partnerzy BAAK mają wieloletnie doświadczenie zdobyte w bankowości i w konsultingu w Polsce i
zagranicą na kluczowych stanowiskach m.in. w zarządach i radach nadzorczych takich instytucji jak:

 PKO BP SA 
 PZU SA
 Alfa Bank
 PBK
 BOŚ BANK

• Doskonale znamy mechanizmy podejmowania decyzji w instytucjach finansowych, zasady udzielania
finansowania, politykę ryzyka, politykę kredytowania i instrumenty finansowania – przez wiele lat je
współtworzyliśmy.

• Łączymy wiedzę z doświadczeniem zdobytym w Polsce i zagranicą m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji,
Rosji, krajach Bałtyckich czy w regionie Azji i Pacyfiku – potrafimy szybko odnaleźć się w
międzynarodowym otoczeniu.

• Kładziemy nacisk na profesjonalne podejście do klienta, kompetencje i poufność.

• Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawniczymi oraz doświadczonymi ekspertami
branżowymi.

 Związek Banków Polskich
 Xelion DF
 Pekao SA
 BRE Bank

 PBR

Przy realizacji projektów, BAAK jest wspierany przez Radę Konsultacyjną, w skład której wchodzą 
doświadczeni eksperci z sektora finansów i bankowości.

ZESPÓŁ



•W latach 2008-2011, jako wiceprezes zarządu PKO Bank Polski SA
nadzorował obszar ryzyka i windykacji, a czasowo także bankowość
inwestycyjną. Był Przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Aktywami
i Pasywami oraz Przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku.

•W latach 2010-2012 członek i sekretarz Rady Nadzorczej PZU SA.

•Równolegle do pracy w KDPW (1996-2001) w latach 1998-2006 pracował
naukowo w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w polityce
pieniężnej oraz globalizacji rynków finansowych.

•Nadzorował zarządzanie aktywami i pasywami jako Dyrektor
Zarządzający w Pekao SA, a jako CFO oraz Reporting Officer w Xelion
Doradcy Finansowi Unicredit Group.

•Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej oraz
podyplomowe studia filozoficzne w Collegium Civitas, a także m. in.
program menedżerski "Zarządzanie dla przywództwa w biznesie"
przygotowany przez University of New Brunswick.

Krzysztof Dresler

Partnerzy

•Doktor nauk ekonomicznych, posiada ponad 20 letnie doświadczenie w
bankowości i instytucjach finansowych.
• Jako Prezes Powszechnego Banku Kredytowego (1995-2002) przeprowadził

jego głęboką restrukturyzację, której efektem był dynamiczny rozwój i
znaczne umocnienie pozycji rynkowej
• Jako prezes PKO BP (2002-2006) przeprowadził proces restrukturyzacji i

modernizacji banku.
• Jako przewodniczący rady nadzorczej TUiR Warta SA nadzorował

wprowadzenie tego towarzystwa ubezpieczeniowego na giełdę.
•Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu bankami za granicą. W 2007r.

został członkiem Rady Dyrektorów ALFA Bank SA w Moskwie
•Był przewodniczącym rady nadzorczej Pekao S.A., wiceprzewodniczącym

rady nadzorczej Banku Pocztowego. Był członkiem rad spółek giełdowych –
Wielton SA oraz JWConstruction SA. W latach 2003-2007 pełnił funkcję
Wiceprezesa Związku Banków Polskich.

Andrzej Podsiadło

http://www.metropolitancapital.pl/tl_files/team/KrzysztofDresler.jpg
http://www.metropolitancapital.pl/tl_files/team/KrzysztofDresler.jpg
https://www.linkedin.com/profile/view?id=365696724
https://www.linkedin.com/profile/view?id=365696724


• Andrzej Kołatkowski w latach 2013-2014 był wiceprezesem
zarządu Banku BPS. Od 2003 r. pracował w PKO BP, gdzie
zajmował kolejno stanowiska kierownicze. Od sierpnia 2011 r.
był wiceprezesem banku odpowiedzialnym za obszar ryzyka i
windykacji.

• Wcześniej pełnił funkcję prezesa Banku Współpracy
Europejskiej. W latach 1992–1998 był członkiem zarządu
Banku Handlowego, a następnie pełnomocnikiem zarządu ds.
organizacji i prezesem zarządu Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych Banku Handlowego.

• W latach 1989–1992 był dyrektorem departamentu polityki
finansowej i analiz w Ministerstwie Finansów. W latach 1980–
1988 był pracownikiem Instytutu Ekonomiki Przemysłu
Chemicznego oraz Instytutu Gospodarki Narodowej. Jest
absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej
Planowania i Statystyki.

Andrzej Kołatkowski

•Od ponad dwudziestu lat aktywnie zajmuje się finansowaniem
przedsiębiorstw poprzez pracę w bankach i innych instytucjach finansowych,
absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH.
•W latach 2008 – 2014 jako Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA

kierował bankowością korporacyjną oraz finansowaniem projektów
inwestycyjnych; był odpowiedzialny za programy emisji euroobligacji,
obligacji i pozyskiwanie linii kredytowych z międzynarodowych instytucji
finansowych. Wiceprzewodniczący Komitetu Kredytowego Banku.
•W latach 2005 – 2008 w PKO Banku Polskim SA jako m. in. Dyrektor

Zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej był odpowiedzialny za całość
współpracy z przedsiębiorstwami; ponadto zajmował się finansowaniem
strukturalnym. Członek Komitetów Kredytowych.
•Wcześniej w latach 1998 – 2005 pracował w Grupie BRE Banku, zajmując się

leasingiem jako Członek Zarządu BRE Leasing, odpowiedzialny za ryzyko i
windykację, faktoringiem jako Prezes Zarządu Polfactor SA, nadzorujący
sprzedaż oraz rynkiem kapitałowym jako Prezes Zarządu PTE Skarbiec-
Emerytura SA.
•W latach 1991 – 1998 pracował w Polskim Banku Rozwoju SA, gdzie zajmował

się m. in. kredytowaniem klientów i finansowaniem inwestycji, pełniąc funkcję
Członka Zarządu Banku przez ostatnie dwa lata.

Krzysztof Telega

Partnerzy

http://www.metropolitancapital.pl/tl_files/team/KrzysztofDresler.jpg
http://www.metropolitancapital.pl/tl_files/team/KrzysztofDresler.jpg


•Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale
Ekonomiki Przemysłu. Ukończyła również studia podyplomowe w SGH
w zakresie Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji.

•Pracując od 1992 roku w sektorze bankowym na stanowisku oficera
kredytowego w Polskim Banku Rozwoju S.A. oraz kierując w PKO BP
S.A. Wydziałem Oceny Ryzyka Kredytowego największych Klientów
korporacyjnych i Klientów sektora publicznego.

• Jako członek Zespołu Projektowego wypracowywała koncepcję
zarządzania procesami kredytowymi na etapie udzielania kredytów oraz
ich monitorowania, w tym również postępowania z kredytami
wymagającymi restrukturyzacji. Wcześniej przez blisko 14 lat pracowała
przy opracowywaniu założeń techniczno-ekonomicznych i biznes
planów przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez
przedsiębiorstwa.

Maria Rybałtowska

•Absolwentka SGH na wydziale Finanse i Statystyka. Ukończyła
również studia podyplomowe w SGH „Zarządzanie finansami w
przedsiębiorstwie”.

•Od 2004 do 2010 pracowała w PKO BP pełniąc funkcję z-cy
dyrektora w Departamencie Oceny Ryzyka Kredytowego.

•Od 2001 do 2004 związana była z DZ Bankiem Polska S.A., w
którym pełniła funkcję dyrektora Departamentu Aktywów
Wydzielonych, odpowiadając między innymi za
przygotowywanie i wdrażanie strategii odzyskiwania kredytów
trudnych. Była również członkiem Komitetu Kredytowego Banku.
Wcześniej pracowała w PBK S.A. , w tym na stanowiskach
dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i dyrektora
Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, będąc w tym czasie
członkiem Komitetu Kredytowego.

Anna Szaluś

Project 
Manager

Project 
Manager

Zespół strukturyzacji transakcji kredytowych
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