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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



Osiedle Botaniczna II -  jedna z najciekawszych inwestycji 
deweloperskich w Poznaniu. Zakres prac PTB Nickel 
obejmował budowę sześciu budynków mieszkalnych 
z podziemnymi halami garażowymi o łącznej 
powierzchni blisko 13000 m2. W ramach generalnego 
wykonawstwa PTB Nickel było odpowiedzialne za budowę 
całej infrastruktury technicznej, łącznie z budową 
zbiorników retencyjnych oraz za zagospodarowanie 
terenów zielonych.

Okres realizacji
2016 - 2018 

Adres: 
Poznań, ul. Botaniczna

Powierzchnia
12797 m2

Inwestor: 
Nickel Development 

Projekt: 
Pracownia Architektoniczna 
Insomia 

Housing Development Osiedle Botaniczna II – one of the most 

interesting development investments in Poznań. The scope of 

work performed by PTB Nickel included the construction of 

six residential buildings with underground garage area with a 

total area of nearly 13000 m². As a part of general contracting, 

PTB Nickel was responsible for the construction of the entire 

technical infrastructure, including the construction of retention 

reservoirs, and for the development of green areas.

Osiedle Botaniczna II

Implementation period
2016 – 2018 

Address:
Poznań, Botaniczna

Area:
12797 m²

Investor:
Nickel Development

Project:
Insomnia Architectural Design 
Studio

Housing Development 
Osiedle Botaniczna II

Okres realizacji
2019 - 2022

Adres: 
Szczecin, ul. Małe Błonia

Powierzchnia
11000 m2

Inwestor: 
Horizon Real Estate

Projekt: 
JC Architekci 

Osiedle pod Papuagmi w Szczecinie to inwestycja 
składająca się z 6 budynków czterokondygnacyjnych  
o łącznej powierzchni PUM – 11000 m2 wraz z halą 
garażową o powierzchni 5000 m2. 

The Under Parrots Housing Estate in Szczecin is an investment 

consisting of 6 four-storey buildings with a total area of UFA – 

11000 m² with a parking garage with an area of 5000 m². 

Osiedle pod Papugami

Implementation period
2019 – 2022

Address:
Szczecin, Małe Błonia 

Area:
11000 m²

Investor:
Horizon Real Estate 

Project:
JC Architects

Housing Estate Under Parrots



Zielony Marcelin to 2 budynki, 201 mieszkań, 2 garaże 
podziemne o łącznej powierzchni ponad 5000 m2 
oraz lokale użytkowe przeznaczone pod nieuciążliwe 
usługi. W kompleksie zaprojektowano 201 mieszkań 
o zróżnicowanych powierzchniach, od 35-metrowych 
kawalerek, po 135-metrowe apartamenty. 

Okres realizacji
2017 - 2019

Adres: 
Poznań, ul. Wałbrzyska 7

Powierzchnia
12579 m2

Inwestor: 
Inwestycje Wielkopolski 

Projekt: 
Easst Architects

Zielony Marcelin consists of 2 buildings, 201 flats, 2 underground 

garages with a total area of 5,000 m² as well as commercial 

premises designed for non-disturbing services. 201 flat of 

various sizes, from 35-metre studios to 135-metre apartments, 

have been designed in the building complex. 

Osiedle 
Zielony Marcelin

Implementation period
2017 – 2019

Address:
Poznań, Wałbrzyska 7

Area:
12579 m2

Investor:
Inwestycje Wielkopolski

Project:
Easst Architects

Housing Development Zielony Marcelin



Okres realizacji
2013 - 2015

Adres: 
Poznań, ul. Majakowskiego

Powierzchnia
9640 m2

Inwestor: 
Nickel Development

Projekt: 
Sławomir Rosolski

Warzelnia to najbardziej pożądana lokalizacja  
w Poznaniu. Mieszkania i apartamenty w otoczeniu 
stawów i drzew, parę minut do centrum. Architektura 
budynku to połączenie cegły klinkierowej z aluminium  
i dużymi przeszkleniami. Całość osadzona w zgrabnie 
zaprojektowanej zieleni. Projekt architektoniczny 
autorstwa Sławomira Rosolskiego.

Warzelnia is the most desirable location in Poznań. Flats and 

apartments are surrounded by ponds and trees and situated 

a few minutes from the city centre. The architecture of the 

building is a combination of clinker brick with aluminium and large 

glazing. The entire design is set in neatly arranged greenery. 

Architectural design was created by Sławomir Rosolski.

Warzelnia

Implementation period
2013 – 2015

Address:
Poznań, Majakowskiego

Area:
9640 m²

Investor:
Nickel Development

Project:
Sławomir Rosolski

Apartments Warzelnia



Okres realizacji
2010 - 2012

Adres: 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 29

Powierzchnia
12267 m2

Inwestor: 
Nickel Development 

Projekt: 
PTB Nickel

W budynku mieszkalnym na 5 kondygnacjach 
wybudowano łącznie 160 mieszkań o powierzchni od  
26 do 90 m2. W obiekcie mieści się 1440 m2 powierzchni 
biurowych klasy B+ oraz lokale handlowe na parterze.  
Na parterze znajduje się dodatkowo 6 lokali handlowo-
usługowych, wychodzących na obsadzone zielenią 
patio.

In a residential building on 5 floors, a total number of 160 flats 

with an area from 26 to 90 m² were built. The object has 1440 

m² of B+ class office space and commercial premises on the 

ground floor. On the ground floor there are also 6 commercial 

and service premises, overlooking the patio with greenery.

Kamienica Za Teatrem

Implementation period
2010 – 2012

Address:
Poznań, Dąbrowskiego 29

Area:
12267 m²

Investor:
Nickel Development

Project:
PTB Nickel

Tenement House Za Teatrem 

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



Okres realizacji
2007 - 2009

Implementation period
2007 – 2009

Adres: 
Poznań, ul. Małe Garbary 9

Address:
Poznań, Małe Garbary 9

Powierzchnia:
16236 m2

Area:
16236 m²

Inwestor: 
Regional Polska

Investor:
Regional Poland

Projekt: 
Pracownia Projektowa 
Klimaszewska i Biedak

Project:
Klimaszewska and Biedak 
Architectural Design Studio

Nowoczesny obiekt mieszkalno-handlowo-biurowy 
w centrum Poznania. Nieruchomość składa się  
z dwóch niezależnych od siebie budynków tworzących 
razem nowoczesną bryłę architektoniczną, idealnie 
wkomponowaną w architekturę Starego Miasta.  
W obiekcie mieści się łącznie 158 mieszkań. 

A modern residential, commercial and office facility in the 

centre of Poznań. The property consists of two independent 

buildings forming a modern architectural form, perfectly 

integrated into the architecture of the Old Town. The building 

houses a total of 158 flats. 

Nowe Garbary



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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