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• Realizacja projektów finansowych,

• Project finance i Corporate Finance,

• Negocjacje, kredyty, obligacje.
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 WARSZTAT

Jako pracownik korporacji uczestniczyłem w wielu tzw. szkoleniach miękkich. Zatem po szkoleniu „Magia 
Wystąpień” nie spodziewałem się niczego nowego. Ale już po pierwszych 5 minutach, wiedziałem, że to nie 
jest zwykłe szkolenie miękkie, Marcin świetnie wciąga w interakcję, angażuje uczestników do naturalnego 
wysiłku. Takie szkolenie może być nawet początkiem do zmiany osobowości.
       

Wojciech Brewczyński, Warta S.A.

Referencje

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu ?
W najbliższych latach spodziewany jest w Polsce wzrost inwestycji głównie w obszarze 
ekologii oraz nieruchomości (deweloperzy mieszkaniowi). 
Warto poznać zatem podstawowe sposoby realizacji projektów inwestycyjnych 
tj. Project finance i Corporate Finance i ich specyfikę w warunkach polskich. 
Warto też znać sposoby podejścia różnych typów instytucji finansowych do oceny 
projektów i przygotować się do rozmów z tymi instytucjami na temat organizacji 
finansowania (kredyty, obligacje). 

Adresaci szkolenia: 
Członkowie kierownictwa przedsiębiorstw, pracownicy działów finansowych 
przedsiębiorstw odpowiedzialni za przygotowanie projektów inwestycyjnych i ich 
realizację oraz za kontakty z instytucjami finansowymi.

Czas warsztatu:
8 godzin



 PROGRAM

Na początku grudnia miałem możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez BMS. Tematem naszego spotkania 
była „Magia wystąpień publicznych”. Liczyłem oczywiście, że szkolenie będzie w jakiejś mierze pomocne w moich wystąpieniach, ale…. 
Zasadniczo wiem już na tyle dużo, że wielu nowości nie oczekiwałem. Z niekłamaną radością mogę przyznać, że bardzo się 
pomyliłem. To najbardziej inspirujące i ciekawie spędzone 8 godzin wśród szkoleń w jakich miałem przyjemność uczestniczyć. Jak 
radzić sobie ze stresem, jak mówić aby nas słuchano, jaką postawę przyjąć podczas wystąpienia, mimika, gestykulacja, najnowsze 
trendy w przygotowywaniu prezentacji i wiele innych tematów. Do tego bardzo profesjonalny prowadzący merytoryczny i świetna 
obsługa szkolenia. Po prawie ośmiu godzinach wytężonej pracy w bardzo kameralnej grupie współuczestników, żal było wychodzić. 
Bardzo polecam!
          Mariusz Kłosowski, Gothaer   
     

1. Pojęcie projektu inwestycyjnego,

2. Corporate finance jako sposób realizacji projektów inwestycyjnych,

3. Definicja pojęcia Project finance. 
Project finance jako finansowanie specjalistyczne. 
Typy transakcji: BOO, BOT, BOOT. 
Project finance w polskich regulacjach bankowych.

4. Cechy charakterystyczne project finance.

5. Korzyści z „project finance” dla instytucji finansowej i dla korporacji. 

6. Optymalizacja podatkowa w „project finance” i ewolucja tego pojęcia.

7. Uczestnicy transakcji „project finance”.

8. Rodzaje ryzyk towarzyszących projektom inwestycyjnym  i sposoby zarządzania 
tymi ryzykami.

9. Budowa modeli finansowych i rachunek efektywności projektów inwestycyjnych.

10. Instrumenty finansowe stosowane w finansowaniu projektów inwestycyjnych. 
Zasady oceny projektów inwestycyjnych przez instytucje finansowe. 

11. Sposoby organizacji finansowania projektów inwestycyjnych. 
Sposób prowadzenia rozmów z instytucjami finansowymi. 
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    TRENER

Krzysztof Czerkas
Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec 
TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI od 1.07.2017.

Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932

W latach 2012-2017 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie rynku 
nieruchomości, pośrednictwa finansowego i restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw i osób 
fizycznych oraz usług szkoleniowych.  

Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował 
stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował 
Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  
Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za 
wdrożenie projektu przejścia Banku na FIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem 
kredytowym) oraz modelu finansowania dewelopera mieszkaniowego.. Tworzył w banku 
systemy oceny ryzyka kredytowego klientów. Odpowiadał też za zarządzanie należnościami 
nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym S.A. W latach 1990-1991 pracował jako analityk 
finansowy w sektorze prywatnym. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych 
stanowiskach kierowniczych w banku PBK S.A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, 
Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor 
Departamentu Restrukturyzacji  odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów. 
Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach 
zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki 
na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, 
sprawozdawczości finansowej i na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (UW, SGH). 
Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, 
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Autor 
poradników: Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. 
Instrukcja obsługi. (ODDK Gdańsk 2017) oraz Przejmowanie przedsiębiorstw, 
zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw (ODDK 
Gdańsk 2017).

W Skarbiec TFI nadzoruje trzy fundusze nieruchomościowe o wartości aktywów 110 mln zł . W 
tych funduszach są mieszkania na wynajem, realizowany projekt w obszarze deweloperski 
mieszkaniowych oraz mieszkania na wynajem i lokale użytkowe. 

 Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów 
podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk 
ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku 
Rozwoju SA (PBR SA). W latach 2014-2017  członek Rady Nadzorczej Dekpol S.A (spółka 
notowana na GPW – branża deweloperska i budowlana).

.


