
Usługi Architektoniczne,  
Projektowe oraz Zarządzanie  
realizacją inwestycji

P M  G r o U P  P o L S K A



PM Group Polska jest liderem w zakresie 
zarządzania projektami i realizacji 
inwestycji, usług projektowych 
i architektonicznych oraz doradztwa 
technicznego dla sektora prywatnego 
i publicznego w Polsce. 
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Con Murphy 
Dyrektor Zarządzający, PM Group Polska

Firma PM zajmuje się projektowaniem i zarządzaniem realizacją inwesty-
cji światowej klasy i wdraża swoją wiedzę i doświadczenie w Polsce od lat 
90-tych poprzez działalność naszej polskiej spółki PM Group Polska.

PM Group Polska jest obecnie wiodącym dostawcą profesjonalnych usług 
dla przemysłu w Polsce. 

Nasz zespół składa się z 250 Architektów, Inżynierów, Projektantów i Me-
nedżerów Projektów, którzy świadczą usługi zarówno dla sektora prywat-
nego jak i publicznego. 

Naszą zaletą jest możliwość dostarczania usług najwyższej międzynarodo-
wej jakości łączących doświadczenie techniczne i lokalną wiedzę naszych 
polskich Architektów i Inżynierów z Systemami Zarządzania Jakością roz-
wijanymi przez ponad 35 lat oraz obszerną bazą naszych międzynarodo-
wych ekspertów. 

Niezależnie od tego, czy nadzorujemy budowę dużego obiektu handlo-
wego, głównego kolektora kanalizacyjnego dla jednego z największych 
miast w Polsce czy projektujemy zakłady produkcyjne lub obiekty służ-
by zdrowia, zapewniamy realizację inwestycji w wyznaczonym terminie 
i w ramach założonego budżetu. 

Dotrzymujemy zobowiązań wobec naszych klientów dotyczących inwe-
stycji kapitałowych o wartości około 1 miliarda Euro rocznie. 
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Potrzebowaliśmy firmy, która poradziłaby sobie z dużym, 
złożonym projektem o szybkiej ścieżce realizacji. Firma PM 
była naprawdę częścią naszego zespołu, wykazując się 
entuzjazmem i najwyższym poziomem energii, na każdym 
etapie realizacji inwestycji. Bez wahania mogę potwierdzić, 
że PM w pełni przyczynił się do naszego sukcesu. 

Andrzej Czudowski, Dyrektor Zarządzający McCain Poland
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McCain Poland, Zakład Przetwórstwa Ziemniaków w Chociwelu, o powierzchni 35 000 m2.



PM Group Polska:
Eksperci w realizacji inwestycji 

PM łączy wiedzę na temat realizacji dużych projektów inwestycyjnych ze znajomością 
i wygodami lokalnego rynku oferując swoim klientom optymalne rozwiązania w zakresie 
realizacji inwestycji.

Nasze usługi:
 Zarządzanie Realizacją Inwestycji
 Wielobranżowe usługi projektowe
 Planowanie i harmonogramowanie
 Opracowanie i kontrola kosztów inwestycji
 Usługi w zakresie automatyki i walidacji
 Wynajem personelu technicznego
 Usługi w zakresie ochrony środowiska, zarządzania ryzykiem i BHP
 Doradztwo techniczne

Nasi pracownicy:
 Kierownicy projektu i kierownicy budowy
 Architekci oraz projektanci 3D
 Projektanci konstrukcji, instalacji elektrycznych, sanitarnych, mechanicznych  
i technologicznych

 Kosztorysanci i kontrolerzy kosztów
 Inspektorzy nadzoru
 Inżynierowie w zakresie ochrony środowiska
 Personel wspierający proces inwestycyjny z uwzględnieniem tłumaczy  
oraz kontrolerów obiegu dokumentacji.

PM posiada doświadczenie w realizacji inwestycji w następujących sektorach  
na terenie Polski:

 Motoryzacyjnym
 Farmaceutycznym
 Medycznym i kosmetycznym
 Spożywczym
 Zaawansowanych technologii
 Komercyjnym (centra handlowe)
 Ogólnoprzemysłowym
 Infrastrukturalnym
 Publicznym
 Instytucji finansowych

Nasi klienci chętnie wracają do współpracy z nami ponieważ rozumiemy ich potrzeby 
i staramy się sprostać ich wymaganiom.
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PM było odpowiedzialne za realizację Parku 
Technologicznego Firmy Xerox, w przeciągu dwóch lat 
od początku do samego zakończenia realizacji inwestycji. 

Theo Engels, Xerox
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Park Technologiczny Firmy Xerox, 5 budynków produkcyjnych (70 000 m2)  
w Dundalk, Irlandia.



Faza  
przygotowania 

inwestycji

Faza  
projektowania

Faza  
poprojektowa

PM Group Polska:
Współpracując z nami  
oszczędzasz czas i pieniądze
Umożliwiamy naszym klientom:

 Zoptymalizowanie harmonogramu oraz czasu realizacji inwestycji
 Zapewnienie pełnej zgodności z wymogami polskiego prawa budowlanego 
i wymogami formalnymi obiektu

 Kontrolę kosztów na każdym etapie realizacji inwestycji
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 studium 
wykonalności 
inwestycji

 wybór lokalizacji

 plan 
zagospodarowania 
przestrzennego

 analiza techniczna 
planowanej 
lokalizacji

 opracowanie 
strategii realizacji 
inwestycji 

 opracowanie 
strategii procesu 
przetargowego

 projekt koncepcyjny

 oszacowanie 
kosztów inwestycji

 doradztwo 
w zakresie ochrony 
środowiska

 ocena wpływu 
inwestycji na 
środowisko

 opracowanie 
wniosku o wydanie 
WZIZT

 opracowanie 
projektu oraz 
uzyskanie 
pozwolenia 
na budowę

 opracowanie 
szczegółowego 
projektu 
wykonawczego

 przeprowadzenie 
procesu 
przetargowego

 zarządzanie budową

 administracja 
kontraktu

 usługi nadzoru 
inwestycyjnego

 kontrola kosztów 
i harmonogramu

 zarządzanie 
sprawami BHP 
na budowie

 integracja instalacji 
linii produkcyjnej 
i odbioru

 rozruch i walidacja

 uzyskanie 
pozwolenia 
na użytkowanie

 wsparcie techniczne 
po zakończeniu 
realizacji inwestycji

 coroczna inspekcja 
obiektu

 planowanie 
rozbudowy 
i modernizacji 
obiektu

 konsultacje 
techniczne

 wsparcie techniczne 
w okresie 
użytkowania
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Projekt poprawy jakości wody we Wrocławiu.  
Rozbudowa kanalizacji osiedlowej Muchobór we Wrocławiu.



PM Group – Twój Partner  
również w Sektorze Publicznym 

Marka PM Group jest rozpoznawana i kojarzona wśród klientów i konkurencji jako firma 
gwarantująca międzynarodową jakość w zakresie usług inżynieryjnych i konsultingowych 
w sektorze publicznym w Polsce. 

PM Group jest wiodącą firmą inżynieryjną wdrażającą projekty infrastrukturalne współ-
finansowane z funduszy unijnych w dziedzinie ochrony środowiska, transportu (drogi, 
autostrady, lotniska, porty) oraz budynków użyteczności publicznej. PM pełni rolę Projek-
tanta, Inżyniera Kontraktu oraz konsultanta na projektach finansowanych przez Gminy 
oraz inne instytucje publiczne, które otrzymały wsparcie finansowe z Unii Europejskiej 
m.in. w ramach Funduszu Spójności, Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport, 
takich jak:

 Urząd Miasta Wrocławia

 Urząd Miasta Poznań

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie

 Urząd Miasta Szczecin/Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 Urząd Miasta Jelenia Góra

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

 Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” SA w Nowej Rudzie

 Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI)

 Port Lotniczy Wrocław SA

Realizowane projekty obejmują nadzór: 

 Miejskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z systemami przerzutowymi/ 
przepompowniami; 

 Miejskich zakładów uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków; 

 Składowisk odpadów; 

 Dróg i mostów; 

 Obiektów użyteczności publicznej 

 Szpitali

PM Group posiada równie duże doświadczenie w realizacji projektów konsultingowych 
współfinansowanych przez Unię Europejską zarówno w Polsce jak i w krajach ościen-
nych, na przykład takich jak: 

 Pomoc zarówno centralnym jak i lokalnym władzom w Polsce w zakresie oceny 
oraz opracowania technicznych i finansowych studiów wykonalności dla projektów 
finansowanych w ramach Funduszy Strukturalnych; 

 Szkolenia w zakresie zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia środowiska na 
poziomie lokalnym dla pracowników Gmin oraz Powiatów na zlecenie Ministerstwa 
Ochrony Środowiska; 

 Doradztwo w zarządzaniu Programem Spójności w sektorze środowiskowym 
litewskiemu Ministerstwu Ochrony Środowiska.

PM Group posiada we Wrocławiu siedzibę, która ma na celu zapewnienie niezbędnej 
pomocy technicznej i logistycznej dla zespołów pracujących na projektach w terenie. 
PM łączy zarówno międzynarodowe jak i polskie doświadczenie oraz szeroką wiedzę 
praktyczną, dzięki czemu gwarantuje klientom usługi najwyższej jakości. 
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Sektor motoryzacyjny

AAM
Delphi Automotive
Gates Automotive
Saint Gobain Sekurit
NSK Steering Systems
Toyoda Boushoku (TB Meca)
MCC UWE

Sektor farmaceutyczny 
i medyczny

Colgate Palmolive
Servier 
Anpharm
SteriPack
Oriflame Cosmetics
Vita Polymers Poland
Polpharma
GlaxoSmithKline

Sektor spożywczy

Cadbury Poland
Cargill Polska
Carlsberg/Okocim
Frito Lay
McCain Foods
Lorenz Bahlsen
Unilever

Sektor 
ogólnoprzemysłowy

Armeton
Philip Morris
Roplasto Polska
SCA Packaging
SCA Hygienne
Titan Eko
Zehnder Group
Kingspan

Lincoln Electric
Electrolux

Sektor komercyjny

BZ WBK
Grontmij
MCX
IKEA

Zaawansowane 
technologie

Dell
Funai
LG Philips
Heesung

Wybrani klienci firmy PM w Polsce

Zaawansowane 
technologie

Apple Computers
Fujitsu
IBM
Intel
Microsoft
Motorola
Xerox

Sektor medyczny

Abbott
Bausch & Lomb
Baxter Healthcare
Boston Scientific
Johnson & Johnson
Vistakon (J&J)

Sektor komercyjny

AIB
ABN AMRO
Bank of Ireland

Compass
Debenhams
Ryanair
Virgin Cinemas

Farmacja i biotechnologia
Aventis
Bristol Myers Squibb
Centecor
CSL (Australia)
Elan
Eli Lilly
Fournier
Fujisawa
Genzyme
GlaxoSmithKline
Janssen (J&J)
Leo Laboratories
Merck Sharp & Dohme
Novartis
Organon
Pfizer 
Schering Plough

Takeda
Wyeth
Yamanouchi

Sektor spożywczy

Abbott
Baileys (Gibneys)
Cadbury
Coca Cola
Cow & Gate
Dairygold
FMC International
Guinness
Heinz
Irish Distillers
Kraft Jacobs Suchard
McCain
Nestle
Wyeth Nutritionals

Klienci PM Group
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PM może poszczycić się współpracą z następującymi klientami na terenie Polski



PM Group Polska jest oddziałem firmy PM 
Group z Irlandii. PM Group zatrudnia ponad 

1800 pracowników i posiada biura w Irlandii, 
Wielkiej Brytanii, Polsce, Rosji, Rumunii,  

Singapurze i Stanach Zjednoczonych.

Ze względu na możliwości i elastyczne 
podejście do potrzeb naszych klientów jesteśmy 

zapraszani do realizacji ich inwestycji również 
w innych lokalizacjach na świecie.

Na swoim koncie mamy projekty zrealizowane 
dla naszych klientów na czterech kontynentach.

PM Group Polska:
Realizujemy projekty  
w całej Europie…
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…PM Group realizuje projekty na całym świecie



PM Group Sp. z o.o. T +48 71 354 89 00
ul. Klecińska 125 F +48 71 354 89 01
54-424 Wrocław E wroclaw@pmg.pl

PM Group Sp. z o.o. T +48 22 431 60 00
Al. Jerozolimskie 136 F +48 22 431 60 01
02-305 Warsaw E warsaw@pmg.pl

PM Group Sp. z o.o. T +48 91 434 20 03
ul. Lotników 6/2 F +48 91 434 20 03
70-414 Szczecin E szczecin@pmg.pl

PM Group Sp. z o.o. T +48 42 230 15 10
ul. Piłsudskiego 12 F +48 42 230 15 11
90-051 Łódź  E lodz@pmg.pl

PM Group

MAKinG  
ProJEcTS  
hAPPEn


