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Cushman & Wakefield ogłasza awanse w Polsce 

 
W kwietniu br. Piotr Capiga otrzymał nominację na stanowisko Starszego negocjatora w Dziale 
Powierzchni biurowych, natomiast Piotr Zatorski awansował na Starszego zarządcę nieruchomości w 
Dziale Zarządzania nieruchomościami międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w 
Polsce.  
 
Piotr Capiga rozpoczął pracę w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield w 2013 roku. 
Specjalizuje się w reprezentowaniu najemców podczas negocjacji umów najmu. Uczestniczył m.in. w obsłudze: 
AXA Ubezpieczenia, Euronet, Alior Bank, TMF, BBDO, Mondelez, Libertech, Muzeum Historii Polski, 
NordCurrent, DDB, Ambasada USA, PHD Media Direction, Work Service czy OTIS. Ma również doświadczenie 
w reprezentacji wynajmującego, zajmując się projektami należącymi do: Polskiego Holdingu Nieruchomości, 
Capital Park, Senatorska Investment oraz Starwood. Piotr to autor wielu artykułów i komentarzy opisujących 
rynek nieruchomości biurowych w Warszawie. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w 
obrocie nieruchomościami. 
 
Piotr Zatorski dołączył do firmy Cushman & Wakefield w 2014 r. jako zarządca nieruchomości Metropolitan 
przy Pl. Piłsudskiego 1-3. Swoje doświadczenie zdobywał też wcześniej pracując w JLL. Do jego obowiązków 
należy zarządzanie nieruchomością, przygotowywanie raportów, opracowywanie budżetów i prognoz, 
współpraca z najemcami, wdrażanie instrukcji oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, 
zarządzanie pracą podwykonawców, umowami najmu oraz nadzór nad działaniami marketingowymi. Piotr 
odpowiada za zarządzanie nieruchomościami: Green Corner A&B, Kopernik Office Buildings A-E, Libra 
Business Centre oraz Jasna 26, nadzoruje również pracę trzech specjalistów z zakresu zarządzania 
nieruchomościami, a także jest odpowiedzialny za wdrażanie projektów marketingowych i nowych technologii 
dla portfela nieruchomości biurowych zarządzanych przez Cushman & Wakefield. Piotr współpracował m.in. z 
Heitman, DeAWM, Aberdeen, Rockspring, Skanska, Nordea Bank, Accenture, Liberty Direct, GDDKiA, Nissan, 
Sygnity, Fujifilm, McKinsey, BNP Paribas czy Dom Development oraz licznymi kancelariami prawnymi. 
 
- Promocja na nowe stanowiska to potwierdzenie determinacji oraz ogromnego zaangażowania obu Piotrów w 
prowadzone z sukcesami projekty. Chciałabym podziękować im za profesjonalne reprezentowanie firmy przed 
klientami – mówi Kinga Bloch, Dyrektor ds. personalnych, Cushman & Wakefield w Polsce. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w 
podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do 
grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, 
zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji 
najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga 
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klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com   
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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