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Cushman & Wakefield z nowym szefem Działu Zarządzania 
Nieruchomościami w Polsce  
 
Warszawa, 20 listopada 2018 r. Z początkiem listopada br. w międzynarodowej firmie doradczej 
Cushman & Wakefield nastąpiła zmiana na stanowisku szefa w Dziale Zarządzania 

Nieruchomościami w Polsce. Kierownictwo zostało powierzone Zuzannie Paciorkiewicz, Head of 
Operations, Asset Services Poland.  

 
dr Zuzanna Paciorkiewicz, jest certyfikowanym członkiem RICS i posiada wieloletnie doświadczenie w branży 
nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów biurowych i magazynowych. Do tej 
pory zarządzała 39-osobowym zespołem profesjonalistów oraz ponad 1,4 mln mkw. powierzchni komercyjnej 
w całej Polsce. Zuzanna współpracuje z międzynarodowymi funduszami oraz prywatnymi inwestorami i 
deweloperami. Ma także doświadczenie akademickie – przez 12 lat była pracownikiem naukowym i 
wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Po fuzji firm DTZ i Cushman & Wakefield Zuzanna 
była odpowiedzialna za reorganizację struktury działu w ramach Asset Services Business Space. Zuzanna od 
wielu lat aktywnie uczestniczy w promowaniu proekologicznych rozwiązań w nieruchomościach i jest w tym 
zakresie cenionym ekspertem. 
 

 
 

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 nieruchomośc iami, 

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

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