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Katarzyna Lipka-Nawrocka nowym szefem działu Badań i Doradztwa 

w Cushman & Wakefield Polska 

Warszawa, XX grudnia 2019 r. – Katarzyna Lipka-Nawrocka objęła stanowisko managera działu Badań 

i Doradztwa w biurze międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w Polsce. Do jej 

obowiązków będzie należało wspieranie firmy i klientów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 

biznesu i oferty usług doradczych. W swojej nowej roli Katarzyna będzie koncentrowała się na 

formułowaniu strategii danych oraz zapewnianiu efektywnej platformy służącej zwiększeniu 

przychodów.  

- Bardzo się cieszę, że Kasia została managerem działu Badań i Doradztwa w Cushman & Wakefield. Ma 

szeroką wiedzę o globalnych rynkach nieruchomości i doskonale zna naszą branżę. Jestem przekonany, że 

zespół działający pod jej kierunkiem zapewni świetne wyniki w całej firmie – powiedział Charles Taylor, 

partner, dyrektor biura Cushman & Wakefield w Polsce.  

Katarzyna ma prawie 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nieruchomości. Dołączyła do działu 

Badań i Doradztwa firmy Cushman & Wakefield w roku 2006. Jako Associate Director, była odpowiedzialna 

przede wszystkim za świadczenie usług doradczych na rzecz podmiotów z sektora publicznego, najemców, 

deweloperów i inwestorów, a także analizy rynku nieruchomości biurowych.  

 
 
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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