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Cushman & Wakefield rozwija dział zarządzania projektami i doradztwa 
 

Maciej Bukowski, doświadczony project manager, dołączył do polskiego działu zarządzania projektami 
i doradztwa w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield. 
 
Maciej jest starszym project managerem ds. zarzadzania projektami handlowymi oraz biurowymi. Przez 
ostatnie siedem lat pracował dla firmy Nike European Operations z siedzibą w Holandii realizując projekty na 
terenie całej Europy, w tym Rosji, Izraela oraz Polski. Maciej zarządzał również projektami biurowymi dla Nike 
w Zurychu i Berlinie oraz główniej siedziby tej sportowej marki w Mediolanie. 
 
Maciej ma kilkunastoletnie doświadczenie na rynku obsługi nieruchomości, zarówno w zakresie projektowania, 
generalnego wykonawstwa, jak i nadzoru. Od ponad 10 lat zarządza projektami sieciowymi. Do 
najważniejszych byłych klientów oraz pracodawców należą m.in.: Konsalnet S.A., Bank Zachodni WBK, 
Ultimate Fashion (reprezentujący światowe marki modowe, takie jak Aldo, Hugo Boss, New Look, River Island, 
Spring, Mexx, Wallis itp.) oraz Nike. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów, 
zarządzał inwestycjami od Marsylii po Nowosybirsk i od St. Petersburga po Tel Aviv. Specjalizuje się w 
doradztwie technicznym, kompleksowym zarzadzaniu projektami budowlanym, od procesu planowania i 
projektowania poprzez procesy przetargowe, aż po ich realizację. 
 
 
 
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 
klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com 
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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