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Awanse w dziale Powierzchni Biurowych Cushman & Wakefield 
 

W listopadzie br. międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield ogłosiła nominacje na 
stanowiska Associate w regionie EMEA. W Polsce promocję otrzymali specjaliści reprezentujący dział 
Powierzchni Biurowych: Piotr Capiga, Adam Schroeder, Marcin Siewierski oraz Paweł Strzemecki. 
Nominacje na stanowiska Associate podlegają rygorystycznej procedurze, w której m.in. oceniana jest 
realizacja poszczególnych zadań, wiedza oraz dotychczasowa współpraca z klientami. 
 
Piotr Capiga rozpoczął pracę w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield w 2013 roku. 
Specjalizuje się w doradztwie na rzecz najemców biurowych. Jest odpowiedzialny za koordynacje procesu 
wyboru powierzchni biurowej, w szczególności za negocjacje umów najmu. Brał udział w wielu złożonych 
transakcjach, aktywnie wspierając takich najemców jak: Alior Bank, AXA Ubezpieczenia, TMF, Mondelez, 
American Express, Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy Ambasada USA. W roli lidera lub współ-lidera 
projektu w ostatnich 3 latach uczestniczył w transakcjach obejmujących ponad 50 000 mkw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej. Piotr z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami. Jest autorem blisko 70 artykułów i opinii eksperckich opisujących rynek nieruchomości 
biurowych w Warszawie. 
 
Adam Schroeder dołączył do zespołu Cushman & Wakefield w 2015 roku i od początku swojej kariery 
zawodowej w firmie odpowiedzialny jest za rozwój biznesu na rynku trójmiejskim. Adam to jeden z najbardziej 
doświadczonych brokerów na rynkach regionalnych, od ponad siedmiu lat odpowiada za procesy selekcji 
nowej powierzchni biurowej lub jej optymalizacji oraz za negocjacje i renegocjacje umów najmu na rynku 
nieruchomości komercyjnych. m.in. dla: Thomson Reuters, Grupa Energa, Amazon, CitiBank, UTC F&S, ING 
Bank, Millennium Bank czy Randstad. Adam przeprowadził dotychczas 71 transakcje na ponad 80 300 mkw. 
w Trójmieście. Przed dołączeniem do zespołu Cushman & Wakefield przez pięć lat współodpowiadał za 
komercjalizację parku biurowego Olivia Business Center w Trójmieście. Adam jest absolwentem Uniwersytetu 
Gdańskiego na wydziałach Filozofii oraz Inwestycji i Nieruchomości, ukończył także kurs Huthwaite 
International. 
 
Marcin Siewierski rozpoczął pracę w Cushman & Wakefield w 2014 roku i jest odpowiedzialny za rozwój 
biznesu na rynku wrocławskim. Marcin ma ponad 16-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości 
komercyjnych. Wśród jego klientów znajdują się m.in. XL Catlin, Synexus, Polkomtel, Segro, CCIG, Nationale 
Nederlanden, Capgemini, Infor, Work Service, GlobalLogic czy Generali. Marcin prowadził wiele procesów 
najmu, renegocjacji, relokacji, czy też optymalizacji użytkowanej powierzchni dla firm w miastach regionalnych. 
Wcześniej zdobywał doświadczenie pracując dla BNP Paribas Bank oraz mBanku. Marcin jest absolwentem 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ukończył podyplomowe studia w zakresie 
szacowania nieruchomości w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
 
Paweł Strzemecki dołączył do Cushman & Wakefield w 2014 roku na stanowisku Starszego Konsultanta. 
Zajmuje się reprezentacją najemców w procesie pozyskiwania powierzchni biurowej. Paweł doradzał m.in. CITI 
Service Center, T-Mobile, KMD, Oracle, Apple, BMS, DAF, WestRock, IC Group, Dentsply Sirona, Hasbro, 
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JDA. Przed Cushman & Wakefield pracował w firmie Ernst&Young w dziale doradztwa biznesowego, 
specjalizując się w optymalizacji funkcjonowania największych spółek działających na rynku polskim. 
Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. w DTZ, SAP czy JLL. Paweł posiada tytuł licencjata ze Szkoły 
Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku 
Zarzadzanie oraz dwa tytuły magistra ze Szkoły Głównej Handlowej z zakresu Finansów i Rachunkowości oraz 
International Business. Paweł obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. 
 
 
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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