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BNP Paribas Real Estate rozwija się na 

południu Polski 

 

W kwietniu do zespołu BNP Paribas Real Estate Poland dołączył Tomasz Skrzypek, od 11 lat 

zajmujący się rynkiem nieruchomości komercyjnych. Tomasz Skrzypek będzie odpowiedzialny 

za rozwój biznesu na rynkach krakowskim i katowickim. Doświadczenie rynkowe zdobywał w 

m.in.: Emmerson, CBRE czy Aldesa Polska. W swojej dotychczasowej karierze Tomasz Skrzypek 

pracował również dla instytucji finansowych będących uczestnikami rynku kapitałowego. 

„Rozwijanie regionalnych struktur i inwestowanie w regionalne kompetencje to ważny element 

naszej strategii. Dostrzegamy ogromny potencjał drzemiący w regionach krakowskim i 

katowickim, dlatego misję rozwijania biznesu właśnie tam powierzyliśmy Tomaszowi Skrzypkowi. 

Jego doświadczenie i znajomość specyfiki tych rynków stanowią ogromną wartość i chcemy z 

tego skorzystać” - podkreśla Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor, Dział Powierzchni 

Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland. 

Tomasz Skrzypek ukończył Wydział Zarządzania Biznesem w Wyższej Szkole Zarządzania oraz 

Thames Valley University. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie 

Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, Szacowania Nieruchomości oraz Zarządzania 

Nieruchomościami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Więcej informacji: www.realestate.bnpparibas.pl   

Twitter: @BNPPRE_PL 

Real Estate for a changing world 

 

 

O BNP Paribas Real Estate 

 
BNP Paribas Real Estate to wiodąca, międzynarodowa firma doradcza będąca liderem na wielu rynkach nieruchomości Europy Zachodniej, oferująca kompleksową ofertę, 

która obejmuje cały cykl życia nieruchomości w zakresie developmentu, transakcji, doradztwa, wycen, zarządzania nieruchomościami i zarządzania procesem inwestycyjnym. 

Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Real Estate świadczy usługi w zakresie: Rynki Kapitałowe, Zarządzanie Nieruchomościami, Wynajem Powierzchni 

Komercyjnych, Wyceny i Transakcje. Wszystkie linie biznesowe wspierane są przez Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, który dostarcza informacji ułatwiając klientom BNP 

Paribas Real Estate podejmowanie najlepszych długoterminowych decyzji biznesowych. Eksperci BNP Paribas Real Estate posiadają doskonałą znajomość lokalnych rynków. 

Firma świadczy najwyższej jakości usługi poprzez sieć 180 biur zlokalizowanych na terenie 36 krajów, w których pracuje ponad 3800 osób. BNP Paribas Real Estate jest 

częścią Grupy BNP Paribas. 
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