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Tomasz Zwoliński, radca prawny, managing counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem
Zespołu Bankowości i Finansów.
Specjalizuje się we wszelkiego rodzaju transakcjach bankowych i finansowych, w szczególności w transakcjach typu
project finance, w finansowaniu eksportu (z udziałem agencji kredytów eksportowych lub bez nich), projektów
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w transakcjach finansowania infrastruktury, energetyki, handlu i
faktoringu, finansowaniach korporacyjnych, w transakcjach finansowania akwizycji i przejęć oraz w restrukturyzacji
finansowej.
Doradzał przy kluczowych transakcjach wspierania polskiego eksportu, przy finansowaniu budowy autostrad w
Polsce i na Ukrainie, finansowaniu budowy hoteli i biurowców, a także obiektów przemysłowych (o wartości
przekraczającej nawet 5 miliardów złotych), usługowych i mieszkalnych. Jego specjalizacją jest również
finansowanie odnawialnych źródeł energii w aukcyjnym systemie wsparcia OZE.
W obszarze transakcji lewarowanych i akwizycyjnych doradzał między innymi funduszom private equity oraz ich
kredytodawcom w wielu transakcjach wykupów lewarowanych, a także konsorcjum kredytodawców w finansowaniu
wezwania giełdowego na GPW w Warszawie o wartości 500 milionów złotych.

Doświadczenie
Bank Gospodarstwa Krajowego: doradztwo w związku z finansowaniem budowy nowego szpitala
powiatowego w Żywcu, realizowanej w formule PPP.
Podmioty działające na rynku OZE: doradztwo w związku z trzema projektami finansowania pakietu
instalacji fotowoltaicznych w Polsce i za granicą.
Konsorcjum sześciu banków: doradztwo w zakresie finansowania korporacyjnego udzielonego grupie
armatorskiej.
Konsorcjum czterech banków: doradztwo przy finansowaniu wykupu lewarowanego krajowego producenta
soków i mrożonek.
Kredytodawcy: doradztwo przy wielowalutowej linii faktoringowej ok. 85 milionów euro dla międzynarodowej
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grupy przemysłowej z siedzibą w Polsce.
Spółka projektowa: doradztwo w zakresie wiodącej krajowej inwestycji finansowanej w formule project
finance.
Polski producent instalacji dla energetyki: doradztwo w związku z finansowaniem eksportowym kontraktu
na budowę rafinerii w Iranie.
Polski bank rozwoju: doradztwo w zakresie finansowania budowy hoteli w Luton i w Edynburgu.
Kredytodawca: doradztwo przy restrukturyzacji finansowej i finansowaniu wiodącej grupy w handlu
detalicznym.
Kredytodawcy: doradztwo w związku z finansowaniem udzielonym na rzecz spółki grupy obrotu paliwami
płynnymi na potrzeby utworzenia obowiązkowych zapasów oleju napędowego.
Wiodący producent wyrobów higienicznych w Polsce: doradztwo przy finansowaniu budowy nowego
zakładu produkcyjnego, udzielonym przez konsorcjum kredytodawców.
Konsorcjum kredytodawców: doradztwo przy refinansowaniu wezwania giełdowego o wartości ok. 500
milionów złotych.
Konsorcjum kredytodawców: doradztwo w zakresie finansowania farmy wiatrowej Orla w Polsce o mocy
37,5 MW.

Nagrody i rekomendacje
The Legal 500 EMEA 2020: rekomendowany w kategorii Bankowość i Finanse w Polsce (Rising Star)
The Legal 500 EMEA 2019: rekomendowany w kategorii Bankowość i Finanse w Polsce (Next Generation
Lawyer)
IFLR1000 2020: wysoce rekomendowany (highly regarded) w zakresie bankowości i finansowania projektów
oraz w sektorze energetyki w Polsce

Działalność zawodowa
Prezentacje
Panelista, „10 lat funkcjonowania rynku PPP w Polsce", konferencja zorganizowana przez IPFA Europe
i Dentons, Warszawa, 10 października 2018 r.
Prelegent, „Najbardziej aktualne zagadnienia w bankowości i finansach", Loan Market Association Warsaw
Training Day, 5 października 2017 r.
Prelegent, „Legal Considerations in Export Finance”, Export Finance Conference, zorganizowana przez
Banco Santander i BZ WBK, Warszawa, 1 czerwca 2016 r.
Panelista, „Poland’s first hospital PPP”, 12th Annual Syndicated Loans CEE Conference, zorganizowana
przez Euromoney Seminars, Wiedeń, Austria, 19-20 listopada 2015 r.

Zatrudnienie
Managing Counsel, Dentons, Warszawa, od 2021 r.
Counsel, Dentons, Warszawa, 2018–2021
Counsel, CMS, Warszawa, 2014–2018
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Senior Associate, Allen & Overy, Warszawa, 2008–2014
Associate, Beiten Burkhardt, Warszawa, 2005–2008
Stażysta, ING Bank Śląski, Warszawa, 2004–2005

Specjalizacje
Obszary prawa
Bankowość i finanse
Finansowanie przejęć
Finansowanie w formule project finance
Finansowanie korporacyjne i konsorcjalne
Finansowanie aktywów i pożyczki zabezpieczone aktywami

Wykształcenie
Uniwersytet Warszawski, 2004, magister prawa, Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski, 2002, Szkoła Prawa Niemieckiego

Kwalifikacje i uprawnienia
Radca prawny, Polska, 2009

Języki
Angielski
Niemiecki
Polski
Rosyjski

3

