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PTB Nickel od prawie 30 lat zajmuje się generalnym 
wykonawstwem. Firma przeprowadza pełen proces 
realizacji inwestycji począwszy od projektu i kosztorysu, 
poprzez uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień 
administracyjnych oraz prowadzenie prac w trybie 
generalnego wykonawcy robót. 

PTB Nickel buduje obiekty przemysłowe, biurowe, osiedla 
mieszkaniowe i budynki użyteczności publicznej. W portfolio 
spółki znajdują się także, serwerownie, centra danych  
i obiekty o wysokim standardzie higienicznym dla przemysłu 
spożywczego. 

Michał Nickel od 2013 roku pełni funkcję 
prezesa Zarządu PTB Nickel. Absolwent 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu i Western Sydney University. 
Z PTB Nickel związany przez całe 
swoje życie. Do biznesu wprowadzany 
przez ojca – Mariana Nickel, najpierw 
pracował na budowach, potem 
zarządzał działem marketingu   
i sprzedaży w spółce Nickel Development, 
ostatecznie został prokurentem i Prezesem 
Zarządu PTB Nickel. Prywatnie mąż, ojciec, 
miłośnik koszykówki, biegania i snowboardu. 

Michał Nickel has been the Chairman 
of the PTB Nickel Board of Directors 
since 2013. A graduate of Adam 
Mickiewicz University in Poznań and 
Western Sydney University. He has 
been connected with PTB Nickel all 
his life. He was introduced to the 
business by his father – Marian Nickel; 
first he worked on construction 
sites, then he managed the 
marketing and sales department 
and Nickel Development, and 
eventually he became a proxy and 
the Chairman of the PTB Nickel 
Board of Directors. In his private life 
he is a husband, a father and the 
enthusiast of basketball, running 
and snowboarding. 

PTB Nickel has been dealing with general contracting 
for almost 30 years. The company carries out the entire 
investment implementation process, starting from design 
and cost estimate, through obtaining all necessary 
administrative arrangements and carrying out works as a 
general contractor. 

PTB Nickel builds industrial and office facilities, housing 
estates and public buildings. The company’s portfolio also 
includes server rooms, data centres and facilities for the 
food industry with a high standard of hygiene. 

Na rynku budowlanym

+30 years on the construction market +130 employees on board 1 mln m2 of space built +200 completed investments

Pracowników na pokładzie Wybudowanych powierzchni Zrealizowanych inwestycji

+30 lat +130 1 mln m2

Michał Nickel Michał Nickel
Prezes Zarządu CEO

+200



Okres realizacji:
2020

Adres: 
Poznań, ul. Termalna 1

Powierzchnia:
27050 m2

Inwestor: 
Termy Maltańskie 

Projekt: 
Biuro Projektów Inżynierskich

Implementation period:
2020

Address:
Poznań, Termalna 1 

Area:
27050 m2

Investor:
Termy Maltańskie

Project:
Biuro Projektów Inżynierskich

W rekordowym czasie niespełna dwóch miesięcy, PTB 
Nickel przeprowadziło proces kompleksowej modernizacji 
wnętrz Strefy Aquaparku Term Maltańskich. Powstały 
zielone ściany, których powierzchnia wyniosła ponad  
300 m2. Jednym z elementów rearanżacji było 
nowoczesne sklepienie hali, gdzie najpierw odnowiono 
istniejącą konstrukcję stropu a następnie zamontowano 
4000 m2 membran napinanych NEWMAT w postaci 
modułowych samonośnych żagli.

In a record time of less than two months, PTB Nickel carried out 

the process of comprehensive modernization of the interior of 

the Maltese Baths Aquapark Zone. Green walls were created, 

the area of which was over 300 m2. One of the elements of 

the rearrangement was a modern hall vault, where the existing 

ceiling structure was first renovated and then 4000 m2 NEWMAT 

tension membranes were installed in the form of modular self-

supporting sails.

Termy Maltańskie
Maltese Baths

W ramach inwestycji rozbudowano istniejący budynek 
z lat 60. Bryła trzech kondygnacji została wysunięta 
poza lico parteru, co znacznie zwiększyło powierzchnię 
pięter. Na każdym piętrze zlokalizowano pomieszczenia 
socjalne wraz z aneksami kuchennymi. Elewacja budynku 
została wykonana z cortenu. To stop stali, który pod 
wpływem warunków atmosferycznych pokrywa się 
cienką powłoką ochronną przypominającą rdzę.

As part of the investment, the existing building from the 1960s 

was expanded. The block of three floors was extended beyond 

the face of the ground floor, which significantly increased the 

floor area. Social rooms with kitchenettes are located on each 

floor. The facade of the building was made of Corten. It is a 

steel alloy that under the influence of weather conditions is 

covered with a thin protective coating resembling rust.

Wilczak 45

Okres realizacji
2020 - 2021

Adres: 
Poznań, ul. Wilczak 45

Powierzchnia:
1689 m2

Inwestor: 
Rob-Tech

Projekt: 
Easst Architects

Implementation period
2020 - 2021

Address:
Poznań, Wilczak 45 

Area:
1689 m2

Investor:
Rob-Tech

Project:
Easst Architects



Okres realizacji
2018 - 2019 

Implementation period
2018 - 2019 

Adres: 
ul. Kościelna, Komorniki

Address:
Kościelna, Komorniki

Powierzchnia:
1875 m2

Area:
1875 m2

Inwestor: 
Gmina Komorniki 

Investor:
The municipality of Komorniki 

Projekt: 
APA ARCHES 

Project:
APA ARCHES 

Dwukondygnacyjny, wielobryłowy obiekt, ma 
powierzchnię 1875 m2. Centrum oferuje swoim 
użytkownikom salę widowiskową na 300 osób, foyer, 
kawiarnię, szatnie, pracownie, bibliotekę, czytelnię oraz 
pomieszczenia administracyjne i zaplecze techniczne. 

The two-storey, multi-block building has a surface area of  

1875 m². The centre offers its users the concert hall for 300 

people, a foyer, a café, cloakrooms, workshops, a library,  

a reading room as well as administrative offices and technical 

facilities. 

Centrum Kultury  
i Tradycji Komorniki

The Centre of Culture and Tradition 
in Komorniki

Nowy obiekt to basen szkoleniowo – rekreacyjny 
z dominującą funkcją sportową dla młodzieży, 
powiększony o część przeznaczoną na fitness  
i zespół saun. Pływalnia jest wyposażona w 2 baseny: 
6 – torowy basen pływacki o wymiarach 25x16 m oraz 
basen rekreacyjny o wymiarach 2x5x9m, który umożliwi 
najmłodszym naukę pływania.

Okres realizacji
2018 - 2019

Adres: 
Poznań, os. Piastowskie 14

Powierzchnia:
4500 m2

Inwestor: 
POSiR

Projekt: 
ATJ Architekci

The new facility is a training and recreation swimming pool with 

a dominant sports function for young people, plus a section 

for fitness and a sauna complex. Swimming area consists of  

2 pools: a 6-lane swimming pool with dimensions of 25x16 m and 

a recreational pool with dimensions of 2x5x9m, which will allow 

children to learn to swim.

Kryta pływalnia 
Poznań Rataje

Implementation period
2018 - 2019

Address:
Poznań, Osiedle Piastowskie 14

Area:
4500 m2

Investor:
POSiR

Project:
ATJ Architekci

Indoor Swimming Pool Poznań Rataje



Okres realizacji
2016 - 2018

Adres: 
Piła, ul. Rydygiera

Powierzchnia
2823 m2

Inwestor: 
Wielkopolskie Centrum 
Onkologii

Projekt: 
Biuro Projektowe Sadowski 
Sadowska

Najnowsza inwestycja Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii – budowa nowoczesnego Ośrodka  
Radioterapii. W budynku znajdują się dwa nowoczesne 
bunkry dla akceleratorów wysokoenergetycznych, 
pomieszczenia symulatora i tomografu komputerowego.

The latest investment of The Greater Poland Cancer Centre 

– the construction of a modern Radiotherapy Centre. The 

building has two modern bunkers for high-energy accelerators, 

a simulator room and a computer tomograph.

Ośrodek Radioterapii 
w Pile

Implementation period
2016 - 2018

Address:
Piła, Rydygiera 

Area:
2823 m2

Investor:
The Greater Poland Cancer Centre

Project:
Design Office Architectural Design 
Company

Radiotherapy Centre in Piła 

PTB Nickel wybudowało 6-piętrowy obiekt hotelowy 
o powierzchni blisko 5000 m2.  Poza 117 pokojami,  
w obiekcie znalazł m.in. podziemny garaż, strefa fitness, 
sala konferencyjna oraz bar i restauracja. Prace 
budowlane, prowadzone były w ścisłym, zabytkowym 
centrum miasta.

PTB Nickel built a 6-storey hotel facility with an area of nearly 

5,000 m². In addition to 117 rooms, the facility has, among others, 

an underground garage, fitness area, a conference room as 

well as a bar and a restaurant. Contruction works were carried 

out in the historical heart of the city.

Hampton by Hilton 
Poznań

Okres realizacji
2017 - 2018

Adres: 
Poznań, ul. Święty Marcin 6

Powierzchnia:
4981 m2

Inwestor: 
BB Old Town

Projekt: 
AGK Architekci

Implementation period
2017 - 2018

Address:
Poznań, Święty Marcin 6

Area:
4981 m2

Investor:
BB Old Town

Project:
AGK Architekci



W wybudowanym budynku Castoramy w Komornikach 
znajduje się duża hala sprzedaży o powierzchni 
ponad 10000 m2, a także dwukondygnacyjna część 
przeznaczona na biura, pomieszczenia socjalne, 
sanitariaty oraz kuchnię. W ramach inwestycji 
przygotowaliśmy przestronny parking na 491 miejsc, 
w tym 415 regularnych, 62 dla niepełnosprawnych  
i 14 familijnych. 

The Castorama building in Komorniki has a large sales floor with 

an area of over 10,000 m2, as well as a two-storey section for 

offices, social rooms, sanitary facilities and a kitchen. As part 

of the investment, we have prepared a spacious parking lot 

with 491 parking places, including 415 regular ones, 62 for the 

disabled and 14 family ones. 

Castorama

Okres realizacji
2017 - 2018

Adres: 
Poznań, ul. Konopackiej 20

Powierzchnia
14169 m2

Inwestor: 
Metro Properties Real Estate 
Management

Projekt: 
Wojtyś Wójtowicz Architekci

Implementation period
2017 - 2018

Address:
Poznań, Konopacka 20

Area:
14169 m2

Investor:
Metro Properties Real Estate 
Management

Project:
Wojtyś Wójtowicz Architekci

Na zlecenie ENEA Operator, PTB Nickel, w niespełna  
10 miesięcy rozbudowało i przebudowało dotychczasową 
siedzibę główną spółki. Do zlokalizowanego przy 
ul. Strzeszyńskiej biurowca zostało dobudowane 
dodatkowe czterokondygnacyjne skrzydło biurowe 
klasy A, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 3000 m2.

Okres realizacji
2015 - 2016

Adres: 
Poznań, ul. Strzeszyńska 58

Powierzchnia:
3300 m2

Inwestor: 
Enea Operator

Projekt: 
Pracownia Architektoniczna 
Litoborski & Marciniak

On behalf of ENEA Operator, PTB Nickel, in less than 10 months 

expanded and rebuilt the current headquarters of the company. 

An additional four-storey A-class office wing with a total usable 

area of over 3000 m² was adjoined to Strzeszyńska’s office 

building.

ENEA Operator

Implementation period
2015 - 2016

Address:
Poznań, Strzeszyńska 58

Area:
3300 m2

Investor:
Enea Operator

Project:
Litoborski & Marciniak Architectural 
Design Studio



Okres realizacji
2015 - 2016

Adres: 
Poznań, ul. Druskienniecka 12

Powierzchnia
4122 m2

Inwestor: 
Piotr i Paweł

Projekt: 
Dementi Biuro 
Architektoniczne

Implementation period
2015 - 2016

Address:
Poznań, Druskiennicka 12

Area:
4122 m2

Investor:
Piotr and Paweł

Project:
Dementi Architectural Design Studio

Nowy biurowiec Piotra i Pawła to 4-kondygnacyjny 
budynek, w którym, poza nowoczesnymi biurami, 
znalazła się recepcja, pomieszczenia techniczne oraz 
pomieszczenia pomocnicze, w tym m.in. serwerownia, 
aneksy kuchenne, sanitariaty i garderoby oraz sale 
konferencyjne. Obiekt był nominowany do prestiżowej  
nagrody Jana Baptysty Quadro.

The new Piotr i Paweł office building is a 4-storey building, in 

which, apart from modern offices, there is a front desk, 

technical rooms and ancillary rooms, including a server room, 

kitchenettes and dressing rooms, and conference rooms. The 

facility was nominated for the prestigious Jan Baptist Quadro 

award.

Piotr i Paweł

Okres realizacji
2014 - 2015

Adres: 
Złotniki, ul. Krzemowa

Powierzchnia
4157 m2

Inwestor: 
YouNick

Projekt: 
PTB Nickel

Implementation period
2014 - 2015

Address:
Złotniki, ul. Krzemowa

Area:
4157 m2

Investor:
YouNick

Project:
PTB Nickel

Budynek zawiera sale konferencyjne, sale 
focusowe,powierzchnie typu open-space, restaurację, 
strefy chillout, powierzchnie dedykowane małym  
i rozwijającym się przedsiębiorstwom start-up. Biurowiec 
został zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

The building includes conference rooms, focus rooms, open-

space areas, a restaurant, chillout zones, and spaces dedicated 

to the small and growing start-ups. The office building was 

implemented in the „design and build” formula.

Centrum Usług
Biznesowych

Service Business Center

Z A P R O J E K T U J  I  W Y B U D U J



Okres realizacji
2014 - 2015

Adres: 
Konstantynów Łódzki,  
ul. Łąkowa

Powierzchnia
8625 m2

Inwestor: 
Eureka Technology Park 

Projekt: 
PTB Nickel 

Implementation period
2014 - 2015

Address:
Konstantynów Łódzki, Łąkowa

Area:
8625 m2

Investor:
Eureka Technology Park

Project:
PTB Nickel 

Nowy park naukowo-technologiczny powstał na 
działce o powierzchni ponad 11000 m2. W ramach 
realizacji inwestycji powstał 3-kondygnacyjny, budynek 
wolno stojący wraz z całą infrastrukturą zewnętrzną. 
Na prawie 8600 m2. powierzchni użytkowej obiektu,  
w którym docelowo będzie pracować ok. 600 osób, 
powstały biura, sale konferencyjne, nowoczesne data 
center w standardzie TIER 3, zaplecze gastronomiczne  
i usługowe oraz pomieszczenia techniczne.

The new science and technology park was built on a plot of 

over 11000 m2. sqm. As part of the investment, a 3-storey, free-

standing building with all external infrastructure was built. At 

almost 8600 m2 of usable area of the facility, which will ultimately 

employ approx. 600 people, offices, conference rooms, a modern 

data center in the TIER 3 standard, catering facilities and service 

rooms and technical rooms.

Eureka Technology Park II

Z A P R O J E K T U J  I  W Y B U D U J

Okres realizacji
2014

Adres: 
Nekla, Starczanowo 4

Powierzchnia
2429 m2

Inwestor: 
Matex

Projekt: 
F3 Architekci

Implementation period
2014

Address:
Nekla, Starczanowo 4

Area:
2429 m2

Investor:
Matex

Project:
F3 Architekci

Na zlecenie inwestora – producenta mebli 
wypoczynkowych, PTB Nickel wybudowało nowoczesny 
obiekt o powierzchni użytkowej prawie 2500 m2  

i kubaturze ok. 30000 m3. Realizacja podpoznańskiej 
inwestycji trwała 10 miesięcy. Projekt obiektu, który 
wyróżnia się nietuzinkową, minimalistyczną bryłą, 
stworzyła grupa projektowa F3 Architekci.

At the request of the investor - a manufacturer of leisure 

furniture, PTB Nickel built a modern facility with a usable area of 

almost 2500 m2 and a cubature of approx. 30 thousand m3. The 

implementation of the Poznań project lasted 10 months. The 

design of the object, which stands out due to its extraordinary, 

minimalist shape, was created by the F3 Architekci design 

group.

Matex



Okres realizacji
2013

Adres: 
Złotniki, ul. Krzemowa

Powierzchnia
15376 m2

Inwestor: 
Nickel Invest

Projekt: 
Woźniak Projekt

W ramach generalnego wykonawstwa PTB Nickel 
wybudowało halę sprzedażową zadaszoną z: zapleczem, 
dwukondygnacyjną częścią budynku socjalno-biurową, 
zadaszonym placem sprzedażowym, parkingiem na  
400 miejsc oraz infrastrukturę drogową dla klientów, 
drogi i place obsługujące ruch samochodów ciężarowych. 
Inwestycja została zrealizowana w terminie 7 miesięcy.

As part of general contracting, PTB Nickel built a roofed sales 

hall with a back room, a two-storey social and office part, a 

roofed sales yard, a car park with 400 places, as well as road 

infrastructure fro customers, roads and squares enabling truck 

traffic. The investment was completed within 7 months.

Leroy Merlin

Implementation period
2013

Address:
Złotniki, ul. Krzemowa

Area:
15376 m2

Investor:
Nickel Invest 

Project:
Woźniak Projekt

W ramach realizacji inwestycji PTB Nickel wybudowało 
Centrum Biotechnologii wraz z niezbędną infrastrukturą 
pod-i naziemną oraz obiekty towarzyszące. W obiekcie 
zaprojektowano szereg wspólnych stref dla najemców 
pomieszczeń laboratoryjnych – takich jak, chłodnia, 
pomieszczenie wag, pomieszczenie wirówek, myjnia 
oraz strefy cleanroom’ów w klasie czystości ISO 5,  
ISO 7, ISO 8.

Okres realizacji:
2011 - 2012

Adres: 
Złotniki, ul. Kobaltowa

Powierzchnia:
6428 m2

Inwestor: 
YouNick

Projekt: 
PTB Nickel 

As part of the investment, PTB Nickel built a Biotechnology 

Centre with the necessary underground and ground 

infrastructure as well as accompanying facilities. A number of 

common zones have been designed for tenants of laboratory 

rooms – such as a cold store, a weighing room, a centrifuge 

room, a car wash and cleanroom zones in cleanliness classes 

ISO 5, ISO 7, ISO 8

Bionick

Implementation period:
2011 - 2012

Address:
Złotniki, Kobaltowa

Area:
6428 m2

Investor:
YouNick

Project:
PTB Nickel 

Z A P R O J E K T U J  I  W Y B U D U J



W projekcie nowoczesnej szkoły przewidziano budowę 
41 sal lekcyjnych wraz z salami specjalistycznymi 
- chemiczną, zajęć plastycznych, zajęć 
muzycznych, salą komputerową i audiowizualną.  
W ramach inwestycji zrealizowano także nowoczesną 
halę sportową z trybunami dla 400 widzów, salę 
sportową, kondycyjną i do gimnastyki korekcyjnej, 
boiska do gry w piłkę nożną, do koszykówki i siatkówki, 
bieżnię sportową o długości 60 m, skocznię w dal oraz 
plac zabaw dla najmłodszych.

The project of a modern school includes the construction of 

41 classrooms with specialist rooms - chemistry, art classes, 

music classes, a computer and audiovisual room. As part 

of the investment, a modern sports hall with stands for 400 

spectators, a sports hall, fitness and corrective gymnastics 

hall, football, basketball and volleyball courts, a 60 m long 

sports track, a long jump and a playground for children were 

built.

Szkoła Podstawowa nr 65

Okres realizacji
2009 - 2011

Adres: 
Poznań, ul. Hezjoda

Powierzchnia:
8668 m2

Inwestor: 
Miasto Poznań

Projekt: 
Vowie Studio

Implementation period
2009 - 2011

Address:
Poznań, Hezjoda

Area:
8668 m2

Investor:
City of Poznań

Project:
Vowie Studio

Primary School no 65

Okres realizacji:
2011

Adres: 
Dąbrówka, ul. Poznańska 31

Powierzchnia:
5900 m2

Inwestor: 
Nickel Development 

Projekt: 
PTB Nickel

Implementation period:
2011

Address:
Dąbrówka, Poznańska 31 

Area:
5900 m2

Investor:
Nickel Development

Project:
PTB Nickel

PTB Nickel wybudowało obiekt handlowy o łącznej 
powierzchni 5900 m2. w Dąbrówce pod Poznaniem.  
Na klientów galerii czeka 170 miejsc parkingowych. Obiekt 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w całości został 
zaprojektowany przez architektów PTB Nickel zgodnie  
z klimatem i wyglądem architektonicznym całego 
osiedla Księżnej Dąbrówki.

PTB Nickel has built a retail facility with a total area of 5900 m2. 

in Dąbrówka near Poznań. 170 parking spaces are waiting for the 

customers of the gallery. The facility with the accompanying 

infrastructure was entirely designed by the architects of 

PTB Nickel in accordance with the climate and architectural 

appearance of the entire Księżna Dąbrówka estate.

Galeria Dąbrówka
Dąbrówka Shopping Center

Z A P R O J E K T U J  I  W Y B U D U J



Okres realizacji
2007 - 2008

Adres: 
Poznań, ul. Szarych 
Szeregów 23a

Powierzchnia
7478 m2

Inwestor: 
Gospodarczy Bank 
Wielkopolski S.A

Projekt: 
Artes Studio Architektury

Implementation period
2007 - 2008

Address:
Poznań, Szarych Szeregów 23a

Area:
7478 m2

Investor:
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A

Project:
Artes Studio Architektury

Adaptacja budynku biurowego na potrzeby banku 
– ciekawa bryła budynku składa się z dwóch części: 
wysokiej, 7-piętrowej oraz niskiej, 3-piętrowej, 
połączonych łącznikiem. Firma PTB Nickel przygotowała 
projekt i przeprowadziła realizację w standardzie „pod 
klucz”.

Adaptation of the office building for the needs of the bank 

- the interesting shape of the building consists of two parts: 

high, 7-storey and low, 3-storey, connected by a connector. The 

PTB Nickel company prepared the project and carried out the 

turnkey implementation.

Bank SGB

W ramach inwestycji wybudowany został salon 
samochodowy, w skład którego wchodzi hala 
wystawiennicza z zapleczem serwisowym. Salon 
został połączony z częścią wystawienniczą oraz 
dwukondygnacyjną częścią biurową i obsługi klienta.
Całość zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącego budynku biurowego. 

As part of the investment, a car showroom was built, which 

includes an exhibition hall with service facilities. The salon was 

combined with the exhibition part and the two-storey office 

and customer service part. The whole was located in the 

immediate vicinity of the existing office building.

BMW Smorawiński

Okres realizacji
2003 - 2004

Adres: 
Poznań, ul. Obornicka 235

Powierzchnia:
3188 m2

Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Handlowe 
„Smorawiński i Spółka”  

Projekt: 
Pracownia Projektowa dr inż. 
Arch. Stanisław Sipiński

Implementation period
2003 - 2004

Address:
Poznań, Obornicka 235

Area:
3188 m2

Investor:
Przedsiębiorstwo Handlowe  
„Smorawiński i Spółka”

Project:
Pracownia Projektowa  
dr inż. Arch. Stanisław Sipiński



PTB NICKEL SP. Z O. O.
ul. Obornicka 6 b
Jelonek k. Poznania
62-002 Suchy Las

tel.: +48 61 8 95 68 00
fax: +48 61 8 12 50 81
ptbnickel@nickel.com.pl

www.ptbnickel.pl

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział KRS

KRS: 0000177257
NIP: 7811760553
REGON: 300015831

Kapitał zakładowy 12 050 000,00PLN
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