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BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND 

WZMACNIA DZIAŁ BUSINESS 

INTELLIGENCE HUB & CONSULTANCY  

 

Bolesław Kołodziejczyk dołącza do firmy doradczej działającej na rynku nieruchomości komercyjnych jako 

ekspert odpowiedzialny za obszar analiz i badań rynkowych oraz konsultingu strategicznego. Obejmie 

stanowisko Business and Data Director i wejdzie do zespołu kierowanego przez Justynę Magrzyk-Flemming. 

 

Bolesław Kołodziejczyk jest uznanym menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem operacyjnym w tworzeniu 

strategii biznesowych i planów rozwoju dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości komercyjnych; począwszy 

od inwestorów, poprzez deweloperów, na zarządcach i najemcach kończąc. Pracował dla wiodących polskich i 

zagranicznych, prywatnych oraz państwowych firm. W swojej karierze wielokrotnie odpowiadał za przygotowanie 

studiów wykonalności i analiz najlepszego wykorzystania różnych klas aktywów nieruchomościowych.  

W licznych transakcjach odpowiadał za zagadnienia związane z analizą finansową oraz oceną projektów 

inwestycyjnych.  Na swoim nowym stanowisku będzie wspierać w doradztwie strategicznym kluczowych klientów i 

partnerów biznesowych BNP Paribas Real Estate Poland oraz odpowiadać za rozwój i innowacje w obszarze data 

science.  

 

– Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych jest dziś coraz trudniejsze. I nie chodzi tylko o otoczenie gospodarcze, 

które zmienia się w niespotykanym wcześniej tempie, ale także o większą złożoność procesów, szybkość innowacji, 

czy zupełnie nowe obszary ryzyka związane między innymi z wprowadzanymi regulacjami prawnymi. W niestabilnym 

świecie wszyscy szukamy jednak szans na bezpieczny i systematyczny rozwój. Chcemy go zagwarantować naszym 

partnerom poprzez posiadaną wiedzę i doświadczenie, a także optymalne wykorzystanie naszych danych rynkowych 

oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych. – mówi Bolesław Kołodziejczyk, Business and Data Director, BNP 

Paribas Real Estate Poland. 

 

Przed dołączeniem do BNP Paribas Real Estate Poland Bolesław Kołodziejczyk pracował m.in. w Cresa Polska czy 

Cushman&Wakefield, dla których w sumie zrealizował ponad 100 projektów doradczych. Z jego doświadczenia 

korzystały takie firmy, jak: KGHM TFI, STRABAG, Budimex Nieruchomości, Metro Properties, BOŚ, czy PKP. W 

przeszłości pracował także dla funduszy inwestujących w nieruchomości. Przez ostatnie dwa lata odpowiadał za 

projekty R&D w Sieci Badawczej Łukasiewicz, w której był dyrektorem zarządzającym jednego  

z Instytutów. 

 

Bolesław Kołodziejczyk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ma dyplom studiów MBA zdobyty na 

Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu, a tytułu doktora uzyskał na Dublin City University. Jest członkiem RICS ze 

specjalnością doradcy w zakresie zarządzania. 
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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 4500 pracowników, BNP Paribas Real Estate wspiera 

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

znajomości lokalnych rynków w 30 krajach (poprzez swoje oddziały i firmy partnerskie) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji.  

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 Business Services  

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

 

https://goo.gl/f3oDxP
mailto:justyna.magrzyk-flemming@realestate.bnpparibas

