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Nowy International Partner oraz Partnerzy w polskim oddziale firmy 
Cushman & Wakefield  
 
Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield ogłosiła 
awanse na kluczowych stanowiskach w dziale Powierzchni Biurowych oraz w dziale Rynków 
Kapitałowych. Tytuł International Partnera otrzymał Krzysztof Misiak, natomiast nowymi Partnerami 
zostali Anna Górska-Kwiatkowska oraz Paweł Partyka.  
 
Krzysztof Misiak związany jest z międzynarodową firmą doradczą Cushman & Wakefield od 2007 roku i od 
ponad 12 lat jest kluczowym członkiem zespołu w dziale powierzchni biurowych, który z powodzeniem 
wprowadził markę Cushman & Wakefield na główne rynki regionalne. Natomiast w październiku 2018 roku 
został nominowany na szefa działu powierzchni biurowych w Polsce. 
 
Anna Górska-Kwiatkowska otrzymała tytuł Partnera w dziale powierzchni biurowych. Wcześniej pełniła funkcję 
Dyrektor ds. Reprezentacji Wynajmujących. Anna specjalizuje się w złożonych transakcjach zakupu/sprzedaży 
oraz w doradztwie dla deweloperów w zakresie kreowania i realizacji strategii marketingowo-sprzedażowych, 
a także pozycjonowania projektów biurowych i wielofunkcyjnych. 
 
Paweł Partyka otrzymał tytuł Partnera w dziale Rynków Kapitałowych. Paweł należy do zespołu 
odpowiedzialnego za doradzanie inwestorom w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości komercyjnych w sektorze 
powierzchni handlowych i magazynowych. W firmie Cushman & Wakefield pracuje od maja 2015 roku. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 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 można uzyskać na 

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