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Cushman & Wakefield z nowym szefem działu Asset Services Business 
Space  
 
Warszawa, 25 stycznia 2019 –  Grzegorz Dyląg objął stanowisko szefa działu Asset Services Business 
Space w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, która zarządza w 
Polsce zdywersyfikowanym portfelem nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni około 1,8 
mln mkw.  W ramach działu Zarządzania Nieruchomościami Grzegorz będzie odpowiedzialny za rozwój 
linii biznesowej Business Space i koordynację pracy 50 specjalistów, którzy zarządzają obiektami 
komercyjnymi o powierzchni blisko 1,4 mln mkw. 
 
Grzegorz Dyląg dołączył do międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w 2007 r. Od 5 lat posiada 
tytuł Associate, a od niemal 12 zarządza pracą zespołów odpowiedzialnych za kluczowe portfele budynków 
biurowych, handlowych, hotelowych i magazynowych. Do jego głównych obowiązków należą optymalizacja 
procesów biznesowych zgodnie ze standardami firmy, koordynowanie i bieżące wsparcie zespołów 
dedykowanych do poszczególnych nieruchomości oraz wsparcie w obszarze technicznym. Wcześniej 
Grzegorz był odpowiedzialny także za wynajem powierzchni, renegocjacje umów najmu oraz koordynowanie 
prac aranżacyjnych i inwestycyjnych w podległych mu budynkach. Wśród jego klientów są między innymi: 
Cromwell Property Group, DEKA Immobilien, GPRE, ING Leasing, Pramerica, Skanska, TREI RE, WAIMEA 
Holding oraz Warburg-HIH Invest. 
 
Grzegorz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na wydziale ekonomicznym oraz podyplomowych 
studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami. 
 
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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