
Maciej JANKIEWICZ jest magistrem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale 

Prawa i Administracji. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania 

nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na WSPiRR w Falentach oraz studia 

podyplomowe w języku angielskim „Projekty deweloperskie i inwestycyjne” na WSGN w Warszawie. 

Pan Maciej Jankiewicz posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, zarówno 

praktyczną, jak i teoretyczną, czego potwierdzeniem są m.in. zdany egzamin dla kandydatów 

na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uzyskane licencje Ministerstwa 

Infrastruktury w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

 

Maciej Jankiewicz w latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu 

Nieruchomości S.A. Za jego kadencji nastąpił rozwój spółki w zakresie nowych inwestycji, 

efektywnego wykorzystania majątku. Spółka znacząco zwiększyła podstawowe wskaźniki finansowe 

(wzrost przychodów, obniżka kosztów, wzrost skorygowanej EBITDA), jak również poprawiły się 

wskaźniki branżowe (spadek współczynnika niewynajętości).  

W latach 2012-2016 prowadził działalność gospodarczą w dziedzinie zarządzania nieruchomościami 

i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przez wiele lat zajmował się promocją Polski 

z wykorzystaniem dużych imprez sportowych w Polskiej Organizacji Turystycznej. W latach 

2010-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej Widzewskiego TBS w Łodzi. W latach 

2007-2009 był Członkiem Rady Nadzorczej „Kaskada” Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2007-2008 

pełnił funkcję Zarządcy POC Dipservice (obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A.), zaś w 2006 

roku był Prezesem Zarządu T.O.N. Agro S.A. (obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A.) oraz 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Agroman Sp. z o.o. W latach 2004-2006 był Dyrektorem 

Miejskiego Biura Finansów i Oświaty m.st. Warszawy, a w latach 2001-2003 zajmował stanowiska 

kierownicze w Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej. W latach 1999 - 2001 Doradca Podsekretarza 

Stanu w Ministerstwie Gospodarki (odpowiedzialny za m.in. rozwój regionalny, promocję eksportu 

i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw).   

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Maciej Jankiewicz spełnia kryteria niezależności, o których 

mowa w art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089). 

 

 

*** 

 

 

 

Maciej JANKIEWICZ is a MA degree holder in legal sciences at University of Warsaw, Faculty of 

Law and Administration. He also completed post-graduate studies in real estate management and 

brokerage at the Higher School of Enterprise and Regional Development in Falenty and graduate 

studies in English "Development and investment projects" at the Higher School of Real Estate 

Management in Warsaw. Mr Maciej Jankiewicz has expertise in management, law, and economy, both 

practical and theoretical, as confirmed by the passed exam for candidates for members of supervisory 

boards of companies with the State Treasury shareholding as well as the obtained licences issued by 

the Ministry of Infrastructure regarding real estate management and brokerage. 

 

In the period of 2016-2018, Maciej Jankiewicz performed the function of the President of the Board of 

the Polish Real Estate Holding Company S.A. During his term, the company made significant 

developments regarding new investments and effective use of its assets. The key financial indicators 

of the company (increase of profit, decrease in costs, increase of the adjusted EBITDA value) as well 

as the industry indicator (decrease in the vacancy rate) increased significantly.  

 

In the years 2012-2016, he conducted business activity in the area of real estate management and 

brokerage. For many years, he was involved in the promotion of Poland through major sporting events 

in Polish Tourist Organisation. Between 2010 and 2011, he performed the function of the Vice-

President of the Supervisory Board of the Widzew TBS [Social Housing Association] in Łódź. In the 



period of 2007-2009, he was member of the Supervisory Board of the company "Kaskada" Sp. z o. o. 

in Warsaw. In the years 2007-2008, he performed the function of the Manager of POC Dipservice 

(currently Polski Holding Nieruchomości S.A [Polish Real Estate Holding]) and in 2006, he was the 

President of the Board of T.O.N. Agro S.A. (currently Polski Holding Nieruchomości S.A [Polish 

Real Estate Holding]) and the Chairman of the Supervisory Board of Agroman Sp. z o.o. Between 

2004-2006, he was the Director of the City Office of Finance and Education of the Capital City of 

Warsaw, and in the period of 2001-2003, he held managerial positions in the Central Management of 

Poczta Polska [Polish Post]. In the years 1999-2001, he was the advisor to the Under-secretary of 

State in the Ministry of Economy (responsible for regional development, promotion of export, and the 

development of small and medium-sized undertakings).   

 

According to his representation, Mr Maciej Jankiewicz meets the criteria of independence mentioned 

in article 126(3) of the Act of 11 May 2017 on certified auditors, audit firm, and public supervision. 

 


