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Cushman & Wakefield ogłasza awanse na kluczowych stanowiskach  
 
Warszawa, 24 czerwca 2019 r. – Czworo pracowników międzynarodowej firmy doradczej Cushman & 
Wakefield otrzymało promocję na nowe stanowiska. Karol Pańczyk  objął stanowisko Associa te  

Director, natomiast Magdalena Popiołek, Konrad Jacewicz oraz Mikołaj Niemczycki tytuł Associate.  
 
Karol Pańczyk objął stanowisko Associate Director w Dziale Global Technology Solutions w Cushman & 

Wakefield. Karol jest związany z firmą od 2013 roku. Ostatnio odpowiadał m.in. za wprowadzenie systemu 
ERP – YARDI, oprogramowania do zarządzania nieruchomościami dla klientów na całym świecie. Dodatkowo 
dbał o jego wdrożenie, rozwój oraz wsparcie techniczne dla działów Zarządzania Nieruchomościami  w Europie 

i GOS w regionie EMEA. Doświadczenie zdobywał w firmie Cefic Polska, gdzie pracował na stanowisku System 
Analyst i wspierał proces budowy systemu ERP. Karol jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na 
kierunku Zarządzanie.  

 
Magdalena Popiołek awansowała na stanowisko Associate w Dziale Zarządzania Nieruchomościami. Z firmą 
Cushman & Wakefield związana jest od 2007 roku i na przestrzeni 12 lat zdobyła doświadczenie w zakresie 

zarządzania projektami dla klientów takich jak Bainbridge, Charter Hall, PZU, CBRE Global Investors,  ING 
Real Estate oraz AEW. Magdalena uczestniczy w bieżącym zarządzaniu operacyjnym i jest m.in. 
odpowiedzialna za nadzór nad procedurami dotyczącymi funkcjonowania nieruchomości, wspieraniu 

właścicieli w zakresie procesów due diligence, repozycjonowaniu oraz rebrandingu nieruchomości.  
 
Konrad Jacewicz otrzymał nominację na stanowisko Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i 

Logistycznych Cushman & Wakefield, gdzie odpowiada za wynajem powierzchni magazynowych i 
przemysłowych, utrzymywanie kontaktów z deweloperami i najemcami, doradztwo na rzecz kl ientów oraz 
nadzór nad projektami prowadzonymi na Górnym Śląsku, w Krakowie i w Rzeszowie. Konrad jest absolwentem 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na którym 
ukończył studia podyplomowe z zakresu Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Rzeczoznawstwa 
Majątkowego oraz Zarządzania Nieruchomościami.  

 
Mikołaj Niemczycki otrzymał tytuł Associate w Dziale Powierzchni Biurowych , Cushman & Wakefield.  
Wcześniej, w czerwcu 2018 roku został nominowany na menedżera sekcji klientów coworkingowych w Polsce. 

Mikołaj ma ponad pięcioletnie doświadczenie zarówno w reprezentacji najemców, jak i doradztwie na rzecz 
właścicieli nieruchomości. Specjalizuje się w sektorze elastycznych powierzchni biurowych oraz nowych 
technologii na rynku nieruchomości komercyjnych (PropTech). Mikołaj obecnie doradza firmie WeWork w 

ekspansji na polskim rynku oraz na rynkach zagranicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko w 
2018 roku uczestniczył w akwizycjach lokalizacji o łącznej powierzchni 40 000 mkw. Jest również liderem 
projektu obejmującego strategiczne partnerstwo pomiędzy firmą Cushman & Wakefield, a polskim start-upem 

ShareSpace. Od września 2017 r. prowadzi nową linię usługową, która dzięki współpracy z ShareSpace dąży 
do rozwoju i promowania komercyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających najemcom oraz 
operatorom coworkingowym szybkie i skuteczne zawieranie transakcji najmu elastycznych biur poprzez 

platformy online. Mikołaj jest absolwentem Uniwersytetu Warwick w Wielkiej Brytanii.  
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O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest w iodącą na św iecie f irmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców  i w łaścicieli 

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

ok. 51 tysięcy pracowników w  400 biurach i 70 krajach na całym św iecie. W 2018 roku jej przychody w yniosły 8,2 mld USD. Do 

najw ażniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie 

pow ierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałow ych, w yceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na 

stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Tw itterze: @CushWakeCE. 

-KONIEC- 
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