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Cushman & Wakefield nadal rośnie w siłę 
 
Warszawa, 23 października 2018 – Ze względu na rosnącą liczbę projektów oraz zapotrzebowanie na 
obsługiwanych rynkach, międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield powiększyła zespoły 
Powierzchni Handlowych (Marek Dąbrowski), Rynków Kapitałowych (Robert Tomaszewski), 
Zarządzania Nieruchomościami w Polsce (Paulina Brzozowska, Magdalena Kokosza) oraz w regionie 
EMEA (Magdalena Puchalska-Nielaba i Agata Opłocka). Dodatkowo, Agata Dworzak dołączyła do działu 
HR, w którym będzie odpowiedzialna za przygotowanie strategii doradztwa personalnego.  
  
Magdalena Puchalska-Nielaba dołączyła do firmy Cushman & Wakefield w lipcu tego roku i jest 

odpowiedzialna za zarządzanie nowo powstałym zespołem Bid Management zajmującym się wspieraniem 

działu Asset Services w regionie EMEA w zakresie przygotowywania ofert. Magdalena od 15 lat związana jest 

z branżą nieruchomości komercyjnych, a jej doświadczenie obejmuje pracę w globalnych firmach doradczych, 

takich jak Cushman & Wakefield w Warszawie i Donaldsons/DTZ w Londynie, a także w firmach inwestycyjnych 

i deweloperskich (Caelum Development i Avestus Real Estate) oraz przedsiębiorstwie państwowym (PKP 

S.A.). Magdalena posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również 

studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i posiada licencję 

pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

Agata Opłocka dołączyła do firmy Cushman & Wakefield w sierpniu tego roku do nowo powstałego zespołu 

Bid Management. Będzie w nim odpowiedzialna za przygotowywanie ofert dla Klientów z obszaru EMEA. 

Agata związana jest z rynkiem nieruchomości od 2013 roku. Swoje doświadczenie zdobyła pracując dla 

austriackiego funduszu inwestycyjnego Immofinanz, CBRE Corporate Outsourcing, Atalian oraz Focus Hotels. 

Paulina Brzozowska dołączyła do zespołu Zarządzania Nieruchomościami w Cushman & Wakefield. Swoje 

dotychczasowe doświadczenie zdobywała współpracując z Belgijskim Funduszem Inwestycyjnym w zakresie 

zarządzania parkami handlowymi zlokalizowanym na terenie Polski, a następnie w firmie JLL, w której była 

odpowiedzialna za opiekę nad warszawskimi budynkami biurowymi należącymi do austriackiego dewelopera. 

Paulina zarządza obecnie biurowcami Proximo I oraz Proximo II. Jest absolwentką Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz ukończyła Studia Podyplomowe z Zarządzania Nieruchomościami na Uczelni 

Łazarskiego w Warszawie. 

Marek Dąbrowski od czerwca br. pracuje jako konsultant Food & Beverage w dziale powierzchni handlowych 

w międzynarodowej firmie doradczej Cushman & Wakefield. Marek posiada ponad 20-letnie doświadczenie 

operacyjne i zarządcze w segmencie Ho-Re-Ca. Był odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek sieci 

restauracji Vapiano, gdzie przez osiem lat pełnił funkcję General Managera i Prezesa Zarządu. Uczestniczył 

również w otwarciu hotelu Campanile Warszawa, w którym był Zastępcą Dyrektora i F&B Managerem. 

Ukończył studia na kierunku Zarządzania i Marketingu w Warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania, ze 

specjalizacją w Zarzadzaniu Przedsiębiorstwem i Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. 

 

mailto:media.poland@cushwake.pl
mailto:media.poland@cushwake.pl
mailto:media.poland@cushwake.pl


 

Dodatkowe informacje: 

Eliza Bingül 
Cushman & Wakefield  
Tel: + 48 22 820 20 20; 532 115 631 
e-mail: media.poland@cushwake.pl 

 

 

Piotr Sutkowski 
First Public Relations  
Tel: +48 22 88 00 417; 509 524 876  
e-mail: media.poland@cushwake.pl 
 

Marek Czarski 
First Public Relations  
Tel: +48 22 88 00 706; 502 502 432 
e-mail: media.poland@cushwake.pl 

 
 

 

Agata Dworzak dołączyła do firmy Cushman & Wakefield w czerwcu 2018 roku i objęła stanowisko starszego 

specjalisty ds. HR. Wcześniej Agata pracowała prawie 5 lat w firmie HRK. Następnie była ekspertem do spraw 

personalnych w Sygma Bank Polska, a ostatnie 6 lat spędziła w firmie Atos, gdzie pełniła funkcję m.in. 

specjalisty ds. HR, Workforce Manager i International Mobility Subject Matter Expert. Studiowała Europeistykę 

w Szkole Głównej Handlowej, gdzie zdobyła tytuł magistra. Ukończyła również studia podyplomowe na 

Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.  

Magdalena Kokosza dołączyła do Cushman & Wakefield w lipcu tego roku. Na stanowisku Zarządcy 

Nieruchomości będzie odpowiedzialna za opiekę nad budynkami biurowymi Atrium Centrum i Atrium Plaza. 

Magdalena posiada 6-letnie doświadczenie, które zdobyła współpracując m.in. z Griffin Real Estate, GLL Real 

Estate Partners czy Hines Polska. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oxford Brookes University. Ukończyła także studia podyplomowe na 

Politechnice Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości. Posiada licencję zarządcy nieruchomości numer 

25072. 

Robert Tomaszewski dołączył do firmy Cushman & Wakefield w czerwcu 2017. Od początku współpracy 

zdobywa doświadczenie w dziale doradztwa kapitałowego, dłużnego oraz finansów strukturyzowanych, gdzie 

odpowiada za analizy finansowe, aranżację długu, zarządzanie długiem, analizy rynkowe oraz modelowanie 

finansowe. Robert uczestniczy również w transakcjach nabycia oraz sprzedaży nieruchomości komercyjnych. 

Wcześniej podnosił swoje kwalifikacje pracując dla firmy doradczej świadczącej usługi analiz rynkowych w 

różnych branżach dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ukończył studia licencjackie z zakresu Metod 

Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie 

kontynuuje swoją edukację na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa na tej samej uczelni.  

O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. 

Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych 

firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 

roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, 

obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji 

na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE  
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