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AWANSE W BNP PARIBAS REAL 

ESTATE POLAND 

 

Pierwszy kwartał roku w firmie doradczej BNP Paribas Real Estate Poland stał pod znakiem 

wewnętrznych awansów. Na kolejny szczebel kariery wspięło się w sumie 10 ekspertek i ekspertów 

rynku nieruchomości komercyjnych, którzy na co dzień doradzają klientom pracując w działach 

wynajmu powierzchni biurowych i wynajmu powierzchni magazynowych, logistycznych oraz 

przemysłowych, a także w działach rynków inwestycyjnych i doradztwa projektowego.  

 

– Awanse wewnątrz firmy cieszą najbardziej, bo pokazują w praktyce, że BNP Paribas Real Estate Poland 

to miejsce pracy, w którym czeka wiele biznesowych wyzwań. Nasza kultura organizacyjna nastawiona 

jest na  dzielenie się wiedzą, daje duże pole do rozwoju i możliwości pracy z ludźmi, których się po prostu 

lubi i z którymi lubi się pracować. Każdemu z osobna gratuluję kroku wykonanego na przód i życzę 

kolejnych promocji, oczywiście w ramach BNP Paribas Real Estate – mówi Erik Drukker, CEO BNP 

Paribas Real Estate Poland. 

 

Rozwój zespołu poprzez wzmacnianie wewnętrznych kompetencji, jasno wytyczone, ścieżki kariery i 

awanse – obok projektów rekrutacyjnych – to jeden z kluczowych elementów strategii w oparciu o którą 

rozwija się oddział firmy doradczej BNP Paribas Real Estate Poland.  

 

Schodami w górę PDC 

 

Awanse nastąpiły w kierowanym przez Piotra Rusinka dziale PDC (Project and Development 

Consultancy), który świadczy klientom usługi z zakresu zarządzania projektami, projektowania i doradztwa 

transakcyjnego. Stanowiska Project & Cost Managera objęli Mateusz Głowacki i Mateusz Regulski. 

Przemysław Pyrkowski awansował na stanowisko Director of Project & Comercial Management. 

 

W Zarządzaniu też zmiany 

 

Kolejne awanse zostały przyznane w Dziale Zarządzania Nieruchomościami, 

Małgorzata Sęk zarządzająca budynkami w Krakowie i związana z BNP Paribas Real  Estate Poland od 

ponad 7 lat została Portfolio Managerem, Jakub Strugarek awansował na stanowisko Property 

Menagera, a Joanna Urbańczyk ze stanowiska Senior Accountant została awansowana na stanowisko 

Chief Accountant. 
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Awanse w logistyce magazynowej, w biurach i na rynkach kapitałowych 

 

Zmiany zaszły również w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, Agnieszka Żygieło została 

awansowana na stanowisko Associate Director, natomiast w dziale Rynków Kapitałowych Associate 

Director została Karolina Wojciechowska. 

 

Robert Pawłowski, który z firmą związany jest od 2019 roku, obejmie stanowisko Dyrektora w Dziale 

Powierzchni przemysłowych i logistycznych. Drugą ważną promocją w dziale zajmującym się logistyką 

magazynową, który w zasadzie suchą stopą przeszedł przez pandemiczne zawirowania, jest awans 

Klaudii Biedrzyckiej na stanowisko Senior Consultanta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

  

 
  

                 

 

O BNP Paribas Real Estate 

 

BNP Paribas Real Estate jest jedną z wiodących międzynarodowych firm doradczych w zakresie nieruchomości. Oferuje swoim klientom 

kompleksowy zakres usług obejmujący cały cykl życia nieruchomości: inwestycje budowlane, transakcje, doradztwo, wyceny, 

zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie inwestycjami. Zatrudniająca 5400 pracowników, BNP Paribas Real Estate wspiera 

inwestorów instytucjonalnych, najemców/wynajmujących, deweloperów, sektor publiczny oraz inwestorów prywatnych dzięki doskonałej 

znajomości lokalnych rynków w 32 krajach (poprzez swoje oddziały i firmy partnerskie) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. BNP 

Paribas Real Estate, jako część grupy BNP Paribas, wygenerowało w 2019 roku przychody na poziomie 1,01 bln €. 

Śledź nas na           

 

Więcej informacji:www.realestate.bnpparibas.pl   

Twitter: @BNPPRE_PL 

Real Estate for a changing world 

 

Kontakt dla mediów : 

JUSTYNA MAGRZYK-FLEMMING – Head of Marketing & PR  

Tel: +48 22 653 44 00 Mobile: +48 511 155 274 E-mail: justyna.magrzyk-flemming@realestate.bnpparibas 
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