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20 lat - to dużo czy mało? Globalnie, dla świata i ludzkości
mogłoby się wydawać niewiele, jednak ostatnie dwie dekady to
niewątpliwie czas niesamowitego postępu technologicznego,
także uwrażliwienia na potrzeby człowieka i środowiska
naturalnego. Dla Polski, również Aglomeracji Trójmiejskiej, był
to okres wyraźnego otwarcia na świat, rozwoju gospodarczego
i wielu inwestycji. Swoją cegiełkę dołożyła tutaj firma
deweloperska, która 20 lat temu powstała w Gdańsku. Miała
wybudować jeden niewielki biurowiec, a stała się jednym
z wiodących deweloperów komercyjnych w kraju, rozpoznawalną
i znaną z jakości marką, trendsetterem w branży nieruchomości
biurowych. Do tego dużym i zaangażowanym społecznie
inwestorem, pracodawcą, edukatorem rynku, ambasadorem
i sponsorem lokalnego sportu, a także kreatorem ciekawych,
autorskich wydarzeń.
Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej firmy. TORUS to
20 lat ciężkiej pracy wielu osób, odważnych decyzji inwestorskich,
determinacji w realizacji celów, budowania wieloletnich
partnerstw, licznych sukcesów, ale przede wszystkim przemyślanej
wizji tworzenia nowoczesnego, przyjaznego człowiekowi miasta.
Przekonajcie się, co w praktyce znaczy MORE THAN SPACE.
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i nie mam na myśli tylko potencjału biznesowego.
Chodzi o tworzenie tkanki miejskiej, funkcjonalnych
przestrzeni oraz aspekty środowiskowe. Naszym zadaniem jest więc dzisiaj maksymalizować pozytywny
wpływ i minimalizować negatywny.

Rozmowa z Małgorzatą Dobrowolską,
współwłaścicielką firmy Torus
oraz Sławomirem Gajewskim,
prezesem firmy Torus

Gdy powstawała firma Torus, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe było już świetnie prosperującą firmą. Skąd wziął się pomysł, żeby 20 lat temu
zainwestować też na rynku nieruchomości?
Małgorzata Dobrowolska: To było dosyć skomplikowane. Zaczęło się od tego, że GWO potrzebowało siedziby. Gdy w 1998 roku zmarł mój
mąż, z którym prowadziliśmy wydawnictwo,
potrzebna była też dywersyfikacja przychodów.
Na początku kupiliśmy budynek w Sopocie, ale
okazało się, że nie do końca odpowiada potrzebom GWO i postanowiliśmy przeznaczyć
go na hotel – obecna Villa Sedan. Przebudowa
i dostosowanie go do nowych potrzeb trwały
długo, uczyliśmy się na błędach. Później kupiliśmy do remontu kolejny budynek, na rogu al.
Grunwaldzkiej i ul. Kołobrzeskiej - obecnie jest
tam biurowiec Argon, jeden z etapów Alchemii.
Wyremontowaliśmy go – już jako Torus - i tam
przeniosło się wydawnictwo. Nieco później, na
sąsiednim terenie, obok funkcjonujących jeszcze w tamtym czasie zakładów Chemia, Torus
wybudował pierwszy budynek biurowy klasy
A w Trójmieście, do którego następnie przeniosło
się GWO. Oglądaliśmy jego budowę z okna i było
to bardzo emocjonujące, ale tego budynku też
już dzisiaj nie ma, w jego miejscu powstał Neon,
ostatnia część Alchemii.
Pamiętam też, jak w 2005 roku, gdy byłam w Australii, zadzwonił do mnie Sławek. Opowiadał
o atrakcyjnym terenie przy ul. Arkońskiej i przez
telefon podejmowałam decyzję o zakupie tego
gruntu. Kilka lat później Torus wybudował tam
pierwszy nowoczesny kompleks biurowy w Gdańsku – Arkońska Business Park. Ciekawostką jest,
że na tym terenie funkcjonowała kiedyś drukarnia i właśnie tam drukowaliśmy nasze pierwsze
książki pod szyldem Gdańskiego Wydawnictwa
Oświatowego. Tak to się właśnie zaczęło.
W jakich okolicznościach rozpoczęła się Państwa współpraca?
Sławomir Gajewski: Dołączyłem do grupy
firm Małgorzaty Dobrowolskiej w 1996 roku.
Wcześniej pracowałem w firmach związanych
z branżą nieruchomości i, gdy pojawiła się
przestrzeń rozwoju związana z tym sektorem,
Małgorzata Dobrowolska dała mi pole do
działania. I tak trwa to do dzisiaj.

Małgorzata Dobrowolska: Sławek, początkowo
radca prawny w GWO, szybko został zaangażowany w poszukiwanie inwestycji nieruchomościowych. Gdy kupiliśmy wspomniany budynek
Villi Sedan, brał czynny udział w tym projekcie,
tam zdobywał pierwsze szlify budowlane.
„Torus” to pojęcie matematyczne, oznacza bardzo specyficzną figurę, kształtem przypominającą obwarzanka. Dlaczego właśnie taka, a nie
inna figura została wybrana na nazwę firmy?
Małgorzata Dobrowolska: Tak jakoś wyszło, naturalnie. Szukaliśmy czegoś związanego z matematyką, bo wtedy GWO na niej się opierało. Była
to lwia część biznesu wydawniczego, zresztą
jest duża do tej pory. Ta dziedzina jest mi też
niezwykle bliska. Mój pies wabił się Sigma, też
matematycznie. Szukanie nazw dla firm nie jest
wcale takie proste. Nie pamiętam już, czy były
jakieś inne propozycje. Możliwe, że „Torus” był
moim pomysłem. Uważam, że to świetna nazwa,
intrygująca, trochę tajemnicza.
Jest Pan prezesem firmy Torus od samego
początku. Gdy obejmował Pan tę funkcję, miał
Pan zaledwie 30 lat! Jakie emocje Panu wtedy
towarzyszyły? I jakie emocje towarzyszą dzisiaj,
po 20 latach przewodzenia firmie?
Sławomir Gajewski: 20 lat temu… to były badziej
czasy wyzwań, przekraczania granic swoich
możliwości i ryzykowania. Pamiętam, że na początku miałem autentyczną chęć przeżycia
przygody biznesowej, sprostania wyzwaniom.
Ruszaliśmy do biznesu - branży, która była dla
nas zupełnie nowa, bliższa raczej międzynarodowym korporacjom o ugruntowanej pozycji. My
byliśmy małym podmiotem, startowaliśmy od
zera. Nie myśleliśmy jednak, że to nie ma prawa
się udać i uważam, że ten brak świadomości oraz
nieznajomość wszystkich ryzyk w dużej mierze
złożyły się na ten sukces.
Teraz, po 20 latach, jest inaczej. Większa świadomość czasami podsuwa gorsze scenariusze.
Jednocześnie odczuwamy odpowiedzialność
- przede wszystkim za ludzi, ale również za dużą
firmę. Działamy też w zupełnie innym otoczeniu
konkurencyjnym i o sukces jest obecnie dużo
trudniej. Mamy większą świadomość tego, jak
bardzo nasza działalność wpływa na miasto

Co Państwo najbardziej cenicie w relacjach biznesowych?
Małgorzata Dobrowolska: Szczerość, otwartość
i uczciwość oczywiście.
Sławomir Gajewski: Dla mnie to jest sytuacja, w której obydwie strony dążą do wspólnego celu, kiedy
wspólnie pokonujemy przeciwności. Kiedy, siedząc
po dwóch przeciwnych stronach stołu, potrafimy
wyjść poza własne „ja” i w rzeczywistości, nawet bardzo trudnej, wypracować coś, co jest sukcesem obu
stron. To też otwiera ludzi, dzięki temu można się lepiej
poznać, a poznawanie ludzi w biznesie jest ciekawe.
W końcu bez względu na to, jakie mamy mechanizmy,
jakie lęki, jakie indywidualne cele i doświadczenia, po
drugiej stronie stołu zawsze są tacy sami ludzie jak my.
GWO powstało w 1991 roku i było jedną z pierwszych
prywatnych oficyn edukacyjnych w Polsce. Żeby
działać i rozwijać się na tym rynku, trzeba mieć silne
podstawy merytoryczne i bezkompromisowe podejście do jakości. Wszystko to wybija się też w Torusie,
który działa na zupełnie innym rynku. Czy był to
świadomie prowadzony proces – wizja budowy firmy
deweloperskiej w oparciu o te same fundamenty?
Małgorzata Dobrowolska: Zawsze wierzyłam w jakość
i nadal wierzę. Chociaż ona nie zawsze, nie w każdej
sytuacji biznesowej wygrywa, ale na dłuższą metę
takie podejście jest główną składową sukcesu. Myślę,
że Sławek ma podobną osobowość i przemyślenia.
Nigdy nie trzeba go było namawiać do tego, aby
trzymać jakość i wychodzić ponad standard rynkowy,
a przecież pojawiały się szalone pomysły typu basen
w biurowcu. Wiadomo było, że to nie przyniesie takich
zysków, można byłą tę powierzchnię inaczej wykorzystać i to nie była łatwa decyzja. Jednak z tyłu głowy
był pomysł, żeby zrobić coś dobrego, dla ludzi, a to
wymaga jakości. Oczywiście to musi być przemyślane, podobać się, musimy się z tym utożsamiać – to
jest też ważne.
Torus jest w gruncie rzeczy firmą rodzinną i przejawia
wiele jej cech, a działa na rynku, na którym dominują
wielkie, międzynarodowe korporacje z rozproszonym kapitałem. Mimo tej istotnej różnicy udaje się
z powodzeniem rywalizować ze znacznie większymi
podmiotami. Co stoi za tym sukcesem?
Sławomir Gajewski: To, że inaczej podchodzimy do
rynku jest atutem. Na rynku lokalnym jesteśmy w stanie bardziej się dopasować, rozumiemy jego niuanse.
Ta kameralność, rodzinność ułatwia też działanie
i podejmowanie decyzji. Reprezentując właścicieli,
działam w zgodzie z samym sobą, a to zaufanie, ta
bliskość między decydentami rodzi siłę, powoduje, że
można być bardziej elastycznym, zwinnym, czasami
pragmatycznym, szybciej też reagować na zmiany
w dynamicznym świecie. Pracownicy wiedzą z kolei,
dla kogo pracują. Właściciel jest realny, jest osobą
znaną z imienia i nazwiska, a nie rozproszonym kapitałem, dzięki czemu łatwiej zrozumieć zasady działania
całej firmy, jej specyfikę – taka ludzka twarz biznesu.
Do tego nie ma takiego ciśnienia na maksymalizację
zysku. Jest raczej pragmatyczne podejście, że firma,
długofalowo przynosząc zyski, powinna przetrwać
i poszukiwać możliwości rozwoju. Dało się to odczuć

MAŁGORZATA DOBROWOLSKA
Współwłaścicielka firmy Torus

Dla mnie ważnym
motywatorem do pracy
zawsze było pragnienie
zrobienia czegoś dobrego
i pożytecznego oraz potrzeba,
by nie zmarnować tego,
co już udało się stworzyć.
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szczególnie w pandemii, kiedy na początku zastanawialiśmy się jak przetrwać, nie jako firma, tylko zespół
ludzi. Kwestia zysków zeszła wtedy na drugi plan.
Dzięki temu możemy też większą wagę przykładać do
lokalnej aktywności pozabiznesowej. Łatwiej nam utożsamiać się ze społecznością, w której nie tylko działamy,
ale także żyjemy. Jest to rodzaj zobowiązania – CSR czy
sponsoring nie muszą być policzone, przynosić wymierne korzyści, zresztą w biznesie relacyjnym w ogóle nie
jest to takie proste. Nasza aktywność pozabiznesowa
jest więc prawdziwa, wynika z faktu bycia i działania
właśnie tutaj. Przykładem jest sponsoring tytularny
szczypiornistów Wybrzeża Gdańsk. Tworzenie standardów dotyczących produktów i relacji międzyludzkich, nasze ambicje i to, że tworzyliśmy to wszystko od
podstaw, dało możliwości stawiania sobie samemu
wyzwań. Nie było narzuconych w prezentacjach wartości i celów, szablonów do zaadaptowania w codziennej
działalności. Sami wszystko to stworzyliśmy. Myślę, że
to jest też jeden z powodów, dla których jestem w tej
firmie od ponad 20 lat, a w całej grupie ponad 26. Mimo
że bywały trudne momenty, po tylu latach jest to nadal
ciągłe wyzwanie.
Co z perspektywy 20 lat działalności Torusa uznają
Państwo za najbardziej wartościowe, za największy
sukces firmy? Z czego jesteście najbardziej dumni?
I co było, albo jest nadal, największym wyzwaniem?
Małgorzata Dobrowolska: Największą wartością jest
zespół ludzi, którzy tworzą Torusa. Sławek jest jego
głównym motorem, świetnie dobiera współpracowników, robi fantastyczną robotę i mam do niego ogromne
zaufanie. Za tym idzie profesjonalizm, doświadczenie.
Bardzo mi się to podoba. Na wszystkich spotkaniach
„torusowych”, gdy mam do czynienia z ludźmi, zawsze
czuję dumę. Podobnie jest zresztą w GWO. Przeszliśmy
różne sytuacje, były stresy, bywały trudne momenty
- z kredytami, kryzysami, ale dzięki konstrukcji Torusa
radziliśmy sobie z nimi. Nie było nigdy wielkiego zagrożenia, że to się wysypie, a o kłopoty na tym rynku
przecież nietrudno. Wielu okoliczności nie da się prze-
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widzieć - zmiany przepisów podatkowych, pandemia,
teraz wojna. Stresów nie brakuje, a my zawsze sobie
radzimy i to jest wielka rzecz. Dużą zaletą jest to, że nie
jesteśmy tak zwanym korpo. Nie jesteśmy mała firmą,
ale brak niektórych cech korporacji zdecydowanie nam
pomaga, na przykład łatwiej i szybciej podejmujemy
decyzje, a to w wielu momentach jest kluczowe.
Sławomir Gajewski: Dla mnie sukcesem jest zbudowanie
świadomego zespołu ludzi, który może realizować najbardziej ambitne projekty w Polsce. Mamy świadomość,
że jesteśmy dla wielu wzorem do naśladowania. Z kolei
wyzwanie – podtrzymywać ten głód sukcesu w zespole,
a także u siebie. Nie poddawać się rutynie, cały czas
traktować bycie w Torusie bardziej jako przygodę, a nie
zobowiązanie.
Gdy spotkaliśmy się kilka lat temu podczas udzielanego przez Panią wywiadu dla jednego z biznesowych
magazynów, urzekło mnie, z jaką dumą opowiadała
Pani o tym, że nadal jest aktywną redaktor naczelną
w GWO. Dzisiaj, w nieco innych już rolach i funkcjach,
jest Pani wciąż zaangażowana w podejmowanie wielu
kluczowych decyzji. Co dawało i daje Pani motywację
do działania?
Małgorzata Dobrowolska: To jest trudne pytanie. Myślę,
że w dużej mierze poczucie odpowiedzialności, ale też
satysfakcji. Dla mnie ważnym motywatorem do pracy
zawsze było pragnienie zrobienia czegoś dobrego
i pożytecznego oraz potrzeba, by nie zmarnować tego,
co już udało się stworzyć. Gdy jeszcze byłam redaktor naczelną i brałam czynny udział w powstawaniu
podręczników, bardzo lubiłam to robić. A każdy, kto lubi
swoja pracę, ma swój wewnętrzny motor do działania.
Chciałem Panią zapytać o sukcesję biznesową – zjawisko młode na polskim rynku, którego właściciele
dużych biznesów – można powiedzieć - dopiero się
uczą. Pani synowie są już zaangażowani w rozwój
GWO, w przyszłości – może bardziej z poziomu właścicielskiego – będą też w Torusa. Czy w jakiś szczególny
sposób przygotowywała Pani ich do zaangażowania
w biznes, przejęcia sterów?

Małgorzata Dobrowolska: Nie powiedziałabym, że
miałam to wymyślone. Jeden z synów bardziej chciał
wejść w rodzinny biznes, drugi mniej. Starszy znalazł już
swoją ścieżkę, drugi jej nadal poszukuje, a ja staram się
w to nie wtrącać. Natomiast wszyscy bierzemy udział
w opanowaniu tej szerokiej działalności. Jest wiele
spraw i obowiązków, którymi próbujemy zajmować się
wspólnie. I bardzo sobie cenię, że mam też możliwość
kontaktu służbowego z synami. Oni się uczą i ja też są dużo młodsi, bardziej obeznani z nowoczesnymi
technologiami i wierzę, że sobie poradzą. Ale sukcesja
to nie jest łatwy temat. Myślę, że wiele polskich firm
się z tym boryka. Aby firma trwała, musi się rozwijać,
a rozwój firmy wymaga od właścicieli zaangażowania
w działanie, albo znalezienia dobrego, a najlepiej doskonałego, zaangażowanego menedżera. W każdym
przypadku dobrze jest, gdy właściciel jest zorientowany
w sprawach firmy.
Jak wyobrażają sobie Państwo firmę Torus za 20 lat?
Małgorzata Dobrowolska: Gdyby 20 lat temu ktoś
powiedział mi, że wybudujemy takie świetne budynki,
to pewnie bym nie uwierzyła, ale, jak widać, wszystko
jest możliwe. Uważam, że Torus rozwija się w dobrym,
bezpiecznym tempie. Działamy w branży, w której
wiele może się zdarzyć, ale przecież gdy kraj nasyci
się biurowcami, będziemy budować coś innego. Mam
nadzieję, że Torus będzie trwał i się rozwijał. Jestem
dumna z jego dokonań i jestem przekonana, że jesteśmy
ciągle na wznoszącej i będziemy mogli ten potencjał
nadal wykorzystywać. Działalność na rynku biurowym
jest dzisiaj niezwykle trudna i konkurencyjna, ale to, co
kontrahenci mówią o Torusie, jak postrzegają firmę,
pozwala mi myśleć optymistycznie o jej dalszym rozwoju. Mam mnóstwo satysfakcji z tego, co już po sobie
zostawiliśmy – zmieniliśmy oblicze sporego fragmentu
naszego miasta. Gdańsk pięknieje i my się do tego
przyczyniamy i mam nadzieję, że tak będzie przez następne dziesiątki lat. W tym miejscu składam ogromne
podziękowania i gratulacje całemu zespołowi Torusa
oraz życzenia dalszego wspaniałego rozwoju.
Sławomir Gajewski: Całą gospodarkę i nas również
czekają duże przeobrażenia związane m.in. z dostosowaniem się do wyzwań związanych z odnawialnymi
źródłami energii, zeroemisyjnością budynków. Działamy w branży, która stoi przed potężnymi wyzwaniami,
m.in. zmniejszeniem wpływu na środowisko naturalne. Naszym zadaniem jest więc nadal tworzenie
nowoczesnych przestrzeni, optymalnego środowiska
pracy, ale jednocześnie bycie liderem tych zmian,
co będzie trudne, wymagające, ale jest też realne.
Od lat podejmujemy wiele działań w tym kierunku,
certyfikujemy nasze budynki, poszukujemy nowych
rozwiązań i adaptujemy je do naszych budynków.
Przed nami również poszukiwanie nowego modelu
bycia deweloperem, nie tylko w sferze biurowców, ale
też innych segmentów dynamicznie zmieniającego
się rynku. Chciałbym, żeby Torus w przyszłości odkrył
kolejne obszary rynku nieruchomości i miał w nich
równie ambitne podejście do rozwoju.

SŁAWOMIR GAJEWSKI
Prezes firmy Torus

Dla mnie sukcesem jest
zbudowanie świadomego
zespołu ludzi, który może
realizować najbardziej
ambitne projekty w Polsce.
Mamy świadomość, że
jesteśmy dla wielu wzorem
do naśladowania.
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ARKOŃSKA
BUSINESS PARK

17 maja 2002
Powstanie
Torusa

KAMIENIE MILOWE
NASZEGO ROZWOJU

2006-2010

Jaśkowa Dolina 75, Gdańsk
Otwarta 38, Gdańsk
Piotrkowska 27, Gdańsk

2005
2006
2011

Powierzchnia najmu brutto:
29 898,1 m2
Oddany do użytkowania:
Q1 2010 (ostatni etap)

≈ 2022-2025
2011-2019

Powierzchnia najmu brutto:
32 444,4 m2
Certyfikat:
LEED v4 , Obiekt bez Barier

Powierzchnia najmu brutto:
122 444,7 m2

Oddany do użytkowania:
Q1 2025

Certyfikat:
4 x LEED PLATINUM
Oddany do użytkowania:
Q4 2019 (ostatni etap)

≈ 2022-2024
Powierzchnia najmu brutto:
37 805,3 m2

2018-2022

Certyfikat:
LEED v4, Obiekt bez Barier

Powierzchnia najmu brutto:
12 326,5 m2
Certyfikat:
Officyna A- LEED PLATINUM
Officyna B- Precertyfikat LEED GOLD
Oddany do użytkowania:
Q1 2022 (ostatni etap)

Oddany do użytkowania:
Q4 2024

2002
2007
2011
2021
2022
≈ 2025

Villa Sedan, Sopot
Villa Aqua, Sopot
Arkon Park, Gdańsk
Vesper House, Gdańsk
Altus Palace, Wrocław
Pankiewicza, Warszawa

2021-2023
Powierzchnia najmu brutto:
12 780,7 m2

2019-2022
Powierzchnia najmu brutto:
15 999,6 m2
Certyfikat:
Precertyfikat LEED GOLD,
Obiekt bez Barier
Oddany do użytkowania:
Q1 2022

Certyfikat:
Precertyfikat LEED v4 GOLD
Oddany do użytkowania:
Q3/Q4 2023

2016
≈ 2023

Kowale
Gdynia, Północna

Arkońska Business Park
W 2006 roku, kiedy zaczynaliśmy
inwestycję Arkońska Business Park,
mieliśmy zaledwie 60 tys. m kw.
powierzchni biurowej w całym Trójmieście.
Obecnie zbliżamy się do miliona metrów,
a w sektorze usług dla biznesu pracuje
ponad 30 tys. osób. Arkońska była
pierwszym parkiem biurowym klasy A
w Gdańsku, kompleksem biznesowym
z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy tutaj
prekursorem.
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CO SIĘ WYDARZYŁO
20 LAT TEMU
W 2002 roku w Gdańsku
powstała firma Torus,
z zamiarem zrealizowania jednego
konkretnego celu – wybudowania
nowej siedziby Gdańskiego
Wydawnictwa Oświatowego

W 2002 roku (we wrześniu)
uchwalono ustawę
o elektronicznych
instrumentach płatniczych

W 2002 roku rynek biurowy
w Gdańsku praktycznie nie istniał,
jego zasoby wynosiły kilkadziesiąt
tysięcy m kw., na co składały się
siedziby firm oraz powierzchnie
w substandardowych budynkach lub
adaptowanych kamienicach

W 2002 roku (w lutym) Adam
Małysz zdobył dla Polski dwa
medale (brązowy i srebrny)
na zimowych igrzyskach
w Salt Lake City

W 2002 roku (na przełomie lipca i sierpnia)
odbyła się siódma edycja Jarmarku
Św. Dominika - największej w Polsce
i jednej z największych w Europie imprez
o charakterze handlowo-kulturalnym.
Uczestniczyło w nim 819 handlowców,
artystów i kolekcjonerów. Szacuje się,
że Jarmark Św. Dominika odwiedziło wtedy
ok. 1 300 000 osób

W 2002 roku (w grudniu) na szczycie
w Kopenhadze zakończyły się
negocjacje między Unią Europejską a
dziesięcioma państwami
kandydującymi: Cyprem, Czechami,
Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską,
Słowenią, Słowacją i Węgrami.

W 2002 roku (w czerwcu) swoją
premierę miała groteskowa
komedia obyczajowa z Markiem
Kondratem w roli głównej
– Dzień Świra

W 2002 roku (w lipcu)
Steve Fossett jako
pierwszy człowiek na
świecie okrążył balonem
kulę ziemską bez
międzylądowania

W 2002 roku (w kwietniu)
w Daewoo-FSO zawieszono
produkcję Poloneza.
W praktyce oznaczało to jej
zakończenie

W 2002 roku na
antenie Polsatu
wyemitowano
ostatni odcinek
Disco Polo Live

W 2002 roku stopa
bezrobocia rejestrowanego
w Polsce wynosiła blisko 18%,
w województwie pomorskim
ponad 21%, z kolei w samym
Gdańsku blisko 13%

Alchemia
Gdy blisko dekadę temu startowaliśmy z budową
pierwszego etapu Alchemii, w którym oprócz
powierzchni biurowej zaplanowaliśmy baseny, siłownię
i halę sportową, branża patrzyła na nas z lekkim
niedowierzaniem. Pokazaliśmy inne spojrzenie na
biurowce, jako obiekty powstające w centrach miast,
na ich funkcje towarzyszące, także jakość
powierzchni i zaawansowanie technologiczne.
Rynek to docenił - zarówno w aspekcie komercjalizacji,
jak i zainteresowania funduszy inwestycyjnych.
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Myślę, że ludzie Torusa nie do końca zdają sobie sprawę,
co osiągnęli. Czy przez to, że stało się to krok po kroku,
w ciągłej walce, która tylko czasami pozwala na spojrzenie
z boku na to, czego się dokonało? Czy może dlatego, że
tworzą zespół o takim duchu, że jest tam dużo miejsca na
nowe wyzwania, a nie ma na hybris? Nie wiem, to trochę
magia. Nie wiem, mimo że obserwuję ich już kilkanaście lat,
pewnie od 2006 roku, kiedy to zaczęliśmy projektowanie
Arkońska Business Park.

MÓW IĄ
O NA S

Pamiętam ich pierwszą wizytę w naszej starej siedzibie
przy ul. Domeyki w Warszawie. Już po pierwszej dyskusji na
temat naszej koncepcji wiedzieliśmy, że do siebie pasujemy, że w obu naszych zespołach jest pasja do tworzenia
czegoś coraz lepszego. Oczywiście wspomniana pasja
z obu stron powoduje, że nie zawsze jest łatwo i czasami się
sypią iskry. Ale po paru cichych dniach nadal energicznie
wiosłujemy w tym samym kierunku…

Firma Torus, przez pryzmat dwudziestu lat działalności,
wniosła ogromny wkład w rozwój gospodarczy Gdańska. Jej inwestycje biurowe dały znaczący impuls do
rozwoju sektora usług biznesowych na naszym rynku.
W nowoczesnych budynkach oferujących wysokiej
jakości przestrzeń pracy, liczne międzynarodowe
korporacje ulokowały swoje lokalne siedziby, tworząc
tysiące nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gdańska czy też patrząc szerzej - Aglomeracji Trójmiejskiej.
Bez tej klasy biurowców, spełniających standardy
i wyśrubowane oczekiwania globalnych firm, rozwój
sektora BSS nie byłby w Gdańsku możliwy.

Pamiętam dyskusje nad kształtem Alchemii, kiedy staraliśmy się wymyślić coś, czego nie ma jeszcze na rynku:
biurowce z tak szerokim programem towarzyszącym.
Pamiętam, jak staraliśmy się wpasować Officynę w tkankę
miejską Wrzeszcza - tak, by te duże przecież biurowce
nie rozpychały się zbytnio w otaczającej je kameralnej
przestrzeni, także jak kształtował się elegancki Format.
Pamiętam też o tym, że najlepsze nasze wspólne projekty
to te, nad którymi teraz pracujemy, które dopiero powstaną.
Cały czas się czegoś od nich uczymy, mam też nadzieję,
że oni uczą się od nas. Torus jest dla nas bardzo ważny
i mam nadzieję, że my również jesteśmy ważni dla nich.

Torus jest nie tylko dużym inwestorem, solidnym pracodawcą, ale też firmą silnie utożsamiającą się z lokalnym
rynkiem i jego społecznością. Firma od wielu lat jest
sponsorem i ambasadorem lokalnego sportu. Wspiera
nie tylko zawodowców – pierwszą drużynę szczypiornistów Wybrzeża Gdańsk grającą w najwyższej klasie
rozgrywek w kraju, ale też, co jest nie do przecenienia,
rozwój młodzieży.

ALAN ALEKSANDROWICZ
Z-ca Prezydent Miasta Gdańska
ds. inwestycji

Torus jest ważny dla Gdańska, dokłada cegiełkę do jego
rozwoju. Gratuluję jubileuszu i życzę całemu zespołowi
kolejnych sukcesów, kolejnych świetnych inwestycji.

Prezes Zarządu, Współwłaściciel,
Architekt-Partner
w APA Wojciechowski Architekci

Współpraca z firmą Torus jest dla nas inspiracją i przyjemnością. Dzięki bezprecedensowemu rozwojowi centrów
biznesowych budowanych przez Torusa, nasi inwestorzy
od lat mogą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań
zapewniających komfortowe warunki pracy.

Z perspektywy rozwoju nowoczesnego miasta niezwykle cenna w inwestycjach Torusa jest duża dbałość
o jakość nowego zagospodarowywania przestrzeni
miejskiej. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
w centralnych punktach Gdańska, wyróżniająca się
architektura budynków i towarzysząca inwestycjom
budowa obiektów użyteczności publicznej, jak centrum
rekreacyjno-sportowe w Alchemii czy tunel z peronu
SKM Przymorze-Uniwersytet, to tylko niektóre z elementów poprawiających jakość życia mieszkańców. Torus
jest firmą wrażliwą społecznie, doskonale rozumiejącą
też wyzwania i potrzeby rozwijającego się miasta.
Firma dała się też poznać, jako inicjator ważnych dla
naszej społeczności akcji – potrafiła zintegrować
i zmobilizować tysiące pracowników lokalnych firm
do sadzenia drzew na terenach Nadleśnictwa Lipusz
dotkniętych największą od dekad klęską.
fot. mat. prasowe

SZYMON WOJCIECHOWSKI

Nasza współpraca trwa już ponad 14 lat i dalsze jej perspektywy rysują się wysoce obiecująco. Torus, wychodząc
naprzeciw wyzwaniom XXI wieku, nie tylko zwiększa ofertę
powierzchni biurowych, ale jednocześnie doskonali jakość
usług, zapewniając użytkownikom optymalne warunki do
pracy i relaksu.
Rozwój Torusa to dowód na to, że nowoczesne centra
biznesowe powinny być budowane w oparciu o takie idee
jak ekologia i zrównoważony rozwój. Wysoki standard realizowanych inwestycji biurowych przyczynia się do wzrostu
nie tylko atrakcyjności inwestycyjnej Trójmiasta, ale także
do umacniania marki województwa pomorskiego jako
cudownego miejsca do pracy, nauki i życia.

ŁUKASZ ŻELEWSKI

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza

Czekamy na kolejne projekty, dzięki którym nasi inwestorzy
odnajdą tutaj dla siebie dom. Życzymy samych sukcesów
i zwycięstw w potyczkach z nie zawsze sprzyjającymi
okolicznościami! Jesteśmy pewni, że nasza współpraca
dopiero się zaczyna, dopiero się rozkręcamy!
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Kiedy w 2009 roku rozpoczynałem współpracę z Torusem,
trójmiejski rynek biurowy stanowiło około 270 000 m kw.
nowoczesnej powierzchni. Kiedy kończyłem w roku 2017,
zasoby wzrosły do blisko 650 000 m kw., z których około
100 000 m kw. najnowocześniejszych biur dostarczył właśnie
zespół Torusa. Arkońska Business Park czy Alchemia były
projektami przełomowymi. Po kilku czy kilkunastu latach
od wybudowania nadal świetnie funkcjonują, co świadczy
o tym, że zostały dobrze zaplanowane, zaprojektowane
i wybudowane. A o to przecież chodzi w działalności firmy
deweloperskiej.

Torus i ABSL łączy wieloletnie partnerstwo, dzięki
któremu mogliśmy z bliska przyglądać się temu,
jak oferowane przez firmę rozwiązania kształtowały
kierunki rozwoju rynku nieruchomości. Torus to prawdziwie lokalny deweloper. Słowa „lokalny” używam nie
dlatego, żeby umniejszać jego osiągnięcia. Wręcz
przeciwnie – firma podkreśla swoje silne związki
z Gdańskiem i jest dumna z tego, że może zaoferować
mieszkańcom Trójmiasta jakość i rozwiązania na
najwyższym poziomie. To właśnie Torus, jako jeden
z pierwszych deweloperów, zrozumiał, że biura służą
już nie tylko do pracy i włączył do swojej oferty budynki typu mixed-use, odpowiadające potrzebom
współczesnych pracowników (i pracodawców), którzy
chcą spędzać czas i wykonywać swoje obowiązki w przyjaznych, estetycznych i zrównoważonych
przestrzeniach. Nie zapominajmy także o roli, jaką
Torus odgrywa w rozwoju trójmiejskiej tkanki miejskiej, o jego bliskiej współpracy z władzami miasta
i głębokim zrozumieniu, że zrównoważone i zielone
budownictwo jest kluczem do podnoszenia jakości
życia mieszkańców i przyciągania inwestycji.

Sukces nie przyszedł łatwo. Odbyliśmy setki spotkań z klientami,
agentami i doradcami. Uczestniczyliśmy w wielu prestiżowych
konferencjach, seminariach i spotkaniach branżowych. Spędziliśmy setki godzin negocjując umowy najmu czy sprzedaży.
W 2016 zdobyliśmy najcenniejszą nagrodę - „Nowy Biurowiec
Roku 2016” magazynu Eurobuild CEE. Wdrożyliśmy kilka nowatorskich projektów CSR – Operacja RH czy Torus Triathlon
In Da House są świetnymi przykładami na to, jak biznes
może kreować i wspierać inicjatywy społeczne czy sportowe.
Świetnie się też bawiliśmy. Wielkie otwarcie I etapu Alchemii
przeszło do historii tego typu imprez w branży. Zespół rozrósł
się z nieco ponad 20 pracowników do blisko 100. Z wieloma
osobami mam do dziś stały kontakt, z kilkoma bardzo bliski,
przyjacielski. Jestem dumny, że mogłem być częścią zespołu,
który pisał historię nowoczesnego rynku biurowego w naszej
aglomeracji.
Dziś, z perspektywy największego najemcy w kompleksie Alchemia, mogę potwierdzić, że biura zdały egzamin. Pracownicy
gdańskiego centrum State Street Bank, w którym mam przyjemność kierować Działem Zarządzania Nieruchomościami,
są zadowoleni – tak z lokalizacji, jak i z udogodnień, które są
do dyspozycji w budynku. Pracownicy serwisu technicznego
chwalą z kolei wysokiej jakości systemy, które po ponad 5
latach działania nadal są nowoczesne i niezawodne. Nasz
gdański biurowiec jest jednym z najlepszych budynków, które
Bank ma w swoim portfolio w Europie.

Konsultant LEED VVs
Architects & Consultants

Strategy Business Development Director ABSL

Moja zawodowa współpraca z firmą Torus to okres od roku 2008 do
2015. Warto jednocześnie podkreślić, że moja osobista znajomość
z właścicielami, kierownictwem i pracownikami Torusa trwa do dziś.
Zresztą dla mnie Torus to nie tylko projekty biurowe, to też wspaniałe doświadczenia z wspólnych działań społecznych, sportowych
i wreszcie towarzyskich.
Ale wracając do „core” - nasz projekt, zwieńczony pierwszym wynajmem powierzchni ok. 2 000 m kw. w Arkońska Business Park
w 2011 roku, a potem wielokrotnie poszerzany (do ok. 10 000 m kw.),
przypadł na okres ogromnych zmian w prowadzonej przeze mnie
firmie Jeppesen Poland. W 2007 roku naszą niewielką, ale w skali
globalnej unikalną, firmę C-Map przejął koncern Boeing. Stało się to
stymulatorem szybkiego wzrostu i zmian w profilu działalności. W tym
przedsięwzięciu bardzo dużą rolę odegrał Torus, który w sposób niezwykle profesjonalny, otwarty, ale i elastyczny, wręcz benedyktyńsko
cierpliwy, umożliwił nam uruchomienie nowego biura. Było to dla nas
wydarzenie symboliczne. Z jednej strony przenieśliśmy się z naszych
„historycznych”, gościnnych biur Politechniki Gdańskiej na Wydziale
Okrętowym. Z drugiej strony stworzyliśmy przestrzeń – tę fizyczną, ale
też w szerszym znaczeniu – kreatywną, innowacyjną i umożliwiającą
szybki rozwój. Od 2010 do 2019 roku firma sześciokrotnie zwiększyła
zatrudnienie, osiągając poziom ok. 750 osób i stając się jednym
z najważniejszych graczy na światowym rynku cyfrowej nawigacji.

MACIEJ BROŻEK

State Street Bank,
Head of Asset Management GRS,
Vice President

Moja firma współpracuje z Torusem od 2011 roku.
Torus jako jedna z pierwszych firm w Polsce zainteresował się tematyką budownictwa zrównoważonego i bardzo szybko wdrożył szereg
wymagających zasad prestiżowej certyfikacji
LEED. Zaowocowało to najwyższym, platynowym
certyfikatem już dla pierwszego obiektu, który
został wybudowany w myśl jego zasad - Alchemii
1. W kolejnych latach Torus rozszerzył certyfikację
na wszystkie nowo powstające obiekty. Firma nie
tylko otrzymuje kolejne „platyny”, ale też wiele
z jej budynków uzyskuje rekordową liczbę punktów, co kwalifikuje ją do wąskiego grona liderów
budownictwa zrównoważonego w Polsce. Praca
z wizjonerskim zespołem Torusa jest ogromną
przyjemnością. Gratuluje firmie godnych podziwu
ekologicznych osiągnieć, 20-lecia działalności
oraz życzę wielu sukcesów w przyszłości.

AGNES VORBRODT

PAWEŁ PANCZYJ

Nie byłoby to pewnie możliwe, gdybyśmy na początku naszej współpracy nie spotkali zespołu kierowanego przez Sławka Gajewskiego,
z Maciejem Brożkiem, Moniką Brzozowską i wieloma innymi wspaniałymi ludźmi „na pokładzie”. Projekt nasz charakteryzowała masowa
„rekonsyliancja” kilku uwarunkowań: wymagań korporacji, kosztów,
możliwości technicznych (projekt realizowaliśmy w gotowych budynkach) wreszcie nie do końca ortodoksyjnej wizji mojej i mojego
zespołu (kierowanego przez Tomka Polidowskiego).

RAFAŁ STEPNOWSKI

Director of Government Affairs
Boeing Poland

Moim zdaniem to, co zdecydowało o sukcesie, to swoista biznesowa
empatia Torusa – coś, czego nie da się zastąpić szkoleniami, procedurami, normami itd. W pewnym sensie Jeppesen/Boeing i Torus
towarzyszą sobie na przestrzeni ostatnich lat w rozwoju na gdańskim
Przymorzu i sądzę, że nasz sukces - firm, które nie pracują już ze sobą
bezpośrednio - jest wynikiem unikalnej, nastawionej na rezultat, ale
własnie empatycznej, zrównoważonej, grającej zawsze fair kulturze
wdrożonej w naszych organizacjach. To ludzie, nie firmy decydują
o końcowym efekcie.
Dziękuję Torus!
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Z firmą Torus mam przyjemność współpracować od ponad
dekady. To przykład firmy, która nie tylko jest dobra w tym
co robi – chyba każdy, kto jest związany z Gdańskiem, wie,
jak wspaniałymi obiektami biurowymi są kompleks Alchemia czy też Officyna – ale silnie wiąże się ze środowiskiem,
w którym działa.

Z przedstawicielami Torusa wielokrotnie zdarzało nam
się (przy okazji spotkań branżowych czy medialnych)
rozmawiać o rozwoju rynku biurowego czy konkretnych
rejonów Gdańska. Co wyróżnia tę firmę? Moje pierwsze
skojarzenie to koncentracja na ściśle zdefiniowanym
obszarze biznesu - biurowce w centralnych, dobrze skomunikowanych rejonach miasta, blisko linii wyznaczonej
przez Szybką Kolej Miejską oraz podkreślanie, w komunikacji
z otoczeniem, znaczenia transportu (w tym publicznego)
w rozwoju swojego biznesu.

Torus nie tylko buduje wspaniałe budynki, z doskonałymi
powierzchniami biurowymi (i nie tylko), ale nastawia się
także na ochronę środowiska naturalnego. Muszę przyznać,
że już od pierwszej edycji akcji „Do nasadzenia” jestem pod
ogromnym wrażeniem, jak jedna firma mogła zmobilizować setki ludzi do ratowania drzewostanu w Nadleśnictwie
Lipusz, zniszczonego przez największy kataklizm w historii
polskich lasów.

Moje drugie skojarzenie dotyczące Torusa jest za to zupełnie „niebiznesowe” – to organizowane przez firmę, świetnie
przemyślane akcje społeczne. „Do nasadzenia” czy „Torus
Triathlon In Da House” to przykłady wydarzeń, w których
sam miałem okazję brać udział i zrobiły na mnie ogromne
wrażenie. Akcje te, integrując lokalne środowisko, wspierały
bardzo ważne lokalnie idee.

To niejedyna inicjatywa, którą Torus, jako trójmiejska spółka, wspiera i z którymi się utożsamia. I tu wielkie brawa za
społeczną odpowiedzialność tej firmy oraz wkład w promocję sportu.

We współpracy z firmą Torus cenię to, że mimo iż czasem
pojawiają się różnice w naszych stanowiskach czy spojrzeniach, mogę mieć zaufanie do ludzi, którzy tam pracują,
bo tworzą oni świetny, kompetentny i zgrany zespół.

Mojemu sercu najbliżej jest do środowiska biurowego Torusa. Przestrzenie dopasowane do potrzeb najemców. Nic
za mało i nic za dużo – po prostu w punkt rozplanowane
piętra, z maksymalnym wykorzystaniem każdego metra
kwadratowego. Do tego jeszcze kreatywność, elastyczność
i estetyka. Za każdym razem, kiedy słyszę o nowym projekcie
biurowym Torusa, wiem, że to będą po prostu dobre biura.
I mocno kibicuję nowym inwestycjom, które już w trzeciej
dekadzie swojej działalności zaprezentuje nam Torus.
Na koniec dodam, że miałem ogromną przyjemność prowadzić ceremonię otwarcia budynku Argon, z udziałem
najważniejszych osób trójmiejskiego świata biznesu, jego
otoczenia instytucjonalnego i samorządowego. Do tej pory
pamiętam to wydarzenie i emocje, które mu towarzyszyły.

Na sam koniec życzę całemu zespołowi Torusa, aby kolejne
Wasze projekty były sukcesem biznesowym, ale też dobrze
wpisywały się w rozwój miasta. Bo każda inwestycja to
trwały ślad, który pozostaje w mieście na wiele lat. Życzę
więc kolejnych udanych projektów.

Prezes Pro Progressio

Nie są to jednak zwykłe biurowce. To są przestrzenie, które
wypełnia ponadczasowa myśl technologiczna i solidne wykonanie. Te budynki to pasja, otwarte spojrzenie i ogromna
świadomość. Świadomość tego, że życie każdego człowieka
jest warte najwięcej, że harmonia to droga do spełnienia,
do szczęśliwego życia. Dlatego firmy, które wybrały na swoje
siedziby takie obiekty, jak kompleks Alchemia, dają swoim
pracownikom więcej niż miejsce do pracy. Dają ludziom
przestrzeń i czas na bycie sobą w każdym wymiarze – zawodowym, rodzinnym i osobistym.

W imieniu zarządu ERGO Technology & Services chciałbym
serdecznie pogratulować firmie Torus 20-lecia istnienia. To
ogromny sukces, a zarazem powód do dumy. Cieszy nas
fakt, że firmy z naszego rodzimego Trójmiasta tak dobrze
prosperują i rozwijają swoje portfolio.

TOMASZ PSZCZÓŁKA

Członek Zarządu
ERGO Technology & Services S.A.

Raz jeszcze, życzymy zespołowi firmy Torus wielu dalszych
sukcesów!

Profesor PG, ekspert w dziedzinie
smart city, członek Forum Rozwoju
Aglomeracji Gdańskiej

Kiedy pada słowo TORUS, w moim umyśle od razu pojawia
się człowiek. Nie ma piękniejszego wzoru od rozchodzących
się fal magnetycznych z samego środka serca, a znajdujemy go dosłownie we wszystkim. Bardzo podobny wzorzec
uruchamia się u mnie, kiedy myślę o firmie Torus. Bo ta firma to przede wszystkim ludzie. Ich wiedza i moc sprawcza,
patrzenie poza przyjęte granice, dostrzeganie energii i jej
przepływu wszędzie i we wszystkim. Dzięki temu motywem
przewodnim w biznesie tej firmy jest wszechobecna harmonia. Dzięki temu pięknie i mądrze zmienia się przestrzeń
w Trójmieście (i wszędzie tam, gdziekolwiek rozpoczyna
ona swoje działania).

WIKTOR DOKTÓR

Firma Torus to nie tylko zespół doświadczonych profesjonalistów - za którymi idą wciąż rosnące liczby zarządzanej powierzchni, ilości transakcji, czy kolejnych, nowych
inwestycji. Bez wątpienia to również jedna z najbardziej
rozpoznawalnych marek na trójmiejskim rynku. Wreszcie –
to relacje i zaangażowanie, czyli po prostu ludzie, którzy za
tym sukcesem stoją. Przed nami przeprowadzka do nowego
biura przy ulicy Droszyńskiego, które przygotowuje dla nas
właśnie Torus. Cieszymy się ogromnie na nową przestrzeń
dla ponad 600 pracowników ET&S, dla których powstaje
jedna z najbardziej nowoczesnych i proekologicznych
powierzchni biurowych na Pomorzu. Nasza współpraca,
choć stosunkowo młoda, zdążyła także zaowocować
wspólnymi akcjami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (posadziliśmy wspólnie wiele tysięcy drzew),
a także inspirującymi spotkaniami i relacjami.

DR HAB. INŻ. ALEKSANDER
ORŁOWSKI

IWONA GUZOWSKA

Wielokrotna mistrzyni Europy i świata
w boksie zawodowym oraz kick-boxingu.

Kreatywność w przestrzeniach tworzonych przez Torusa po
prostu kipi i uruchamia się automatycznie. Wiem, bo sama
tego doświadczyłam, kiedy po raz pierwszy oglądałam
powstające części składowe Alchemii. Nagle, na prowizorycznym mostku, nad wylaną betonem niszą przyszłej
pływalni doznałam olśnienia. W jednej sekundzie zrodził
się pomysł na zawody triatlonowe pod dachem. Prezes
otworzył nie tylko oczy ze zdziwienia. Natychmiast otworzył
umysł i jedna myśl zmieniła się w materię. Ponad cztery
lata współpracy przy Torus Triathlon In Da House to był
fantastyczny czas. Łączenie biznesu z pasją doprowadziło
do wspierania innych. Do dzisiaj nie ma w Polsce drugiego
takiego miejsca. Również z zawodowego doświadczenia
wiem, że firm takich jak Torus też jest niewiele. Z ogromną
wdzięcznością życzę, by Torus dalej zmieniał świat na lepsze.
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Pamiętam ten moment, kiedy nasz skromny klub piłki ręcznej
- Wybrzeże Gdańsk, klub z wielką przeszłością, ale jeszcze większymi aspiracjami, połączył swoje siły z liderem branży deweloperskiej w Trójmieście, firmą Torus. Osiągnięcie sukcesu, tak
w sporcie, jak i w biznesie, wymaga ogromnego poświęcenia
i olbrzymiej pracy, ale składa się na niego także nieustanna
chęć rozwoju liczona już teraz w dekadach.
20 lat na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków, jakim
są nieruchomości komercyjne, to efekt nie tylko wiedzy, pracy,
wytrwałości i doskonalenia, lecz przede wszystkim pasji – pasji
do tworzenia od samych podstaw czegoś wyjątkowego. Bez niej
nie ma szansy na odniesienie sukcesu, także w piłce ręcznej.
Wieloletnia już współpraca naszego klubu z firmą Torus pozwala nam mierzyć znacznie wyżej i sięgać wzrokiem znacznie
dalej, niż dzisiaj, jutro czy nawet za kilka lat. Przyszłość zależy
od teraźniejszości i my, jako sportowcy, uczymy się ją dzisiaj
współtworzyć z najlepszymi ze świata biznesu.
Mamy ten niezwykły przywilej żyć i grać w najpiękniejszym
mieście – Gdańsku, który w każdym rankingu atrakcyjnych
miejsc do życia plasuje się w samej czołówce. Przewagę tę,
w kontekście gospodarczym, rynku pracy, budują także inwestycje, które przez lata działalności zrealizowała „drużyna”
Torusa. To dzięki niej pięknieją też kolejne ważne punkty na
mapie Gdańska – w Oliwie, we Wrzeszczu czy na Przymorzu.
Już niebawem w sercu byłej Stoczni Gdańskiej powstaną
niezwykłe biurowce wpisane w industrialny charakter tego
miejsca. Historia zmienia się na naszych oczach i zapowiada
się pięknie.

DAMIAN WLEKLAK
Menedżer klubu
Torus Wybrzeże Gdańsk

Inwestycja w przyszłość i wizja rozwoju to coś, co naszemu klubowi i Torusowi przyświeca szczególnie. To właśnie dlatego tak
ogromne znaczenie ma dla nas wsparcie doskonalenia młodych
pokoleń sportowców, którzy w przyszłości staną się częścią
projektu Torus Wybrzeża Gdańsk. Budowanie świadomości
marki przez wsparcie drużyny seniorskiej to zaledwie skrawek
tego, ile korzyści wynosimy z tej współpracy. Podpatrując Torusa,
ucząc się profesjonalizmu oraz wielopoziomowego szacunku,
zdołaliśmy przemodelować również swoje zapatrywania na
to, jak powinna wyglądać sprawnie działająca organizacja –
w naszym przypadku klub piłki ręcznej. To wartość, której nie
jesteśmy w stanie wycenić.

Los przeciął nasze drogi w roku 2007, gdy wspólnie z kolegami odwiedziłem kilka miast w Polsce. Szukaliśmy miejsca odpowiedniego
do utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Gdańsk został na tzw.
„krótkiej liście”. Cokolwiek mówiłyby raporty z tamtych lat, znalezienie odpowiedniej lokalizacji i przestrzeni biurowej nie było łatwe.
Odwiedziliśmy kilka biur i jeden plac budowy, po tych wizytach
rozpoczęliśmy negocjacje.
Nie we wszystkich brałem udział, ale te, które pamiętam, były trudne, nawet bardzo. Obie strony jak zawsze miały swoje wymagania
i oczekiwania. Każde negocjacje w biznesie mogą być oceniane
z różnych punktów widzenia – najczęściej wymienia się uzyskany
efekt i subiektywne poczucie zadowolenia. R. Fisher, W. Ury, B. Patton,
proponują trzy kryteria oceny negocjacji: rozsądek, sprawność
i konstruktywność.
Jeśli chodzi o rozsądek, to negocjatorzy nierzadko stawiają żądania
raczej życzeniowe, kierując się bardziej emocjami, niż racjonalnym
myśleniem. Takie bywają też strategie negocjacji - daleko idące
żądania, kosztem interesów jednej ze stron.
Sprawność negocjacji oznacza nie tylko sposób i skutek, ale także
„wydajność” i efektywność prowadzenia rozmów w określonym momencie. Efekt może być zadowalający, ale osiągnięty zbyt dużym
kosztem czy też za późno i już zasadniczo niepotrzebny. Często o tym
zapominamy. Konstruktywność dotyczy z kolei wpływu negocjacji
na ogólny stan kontaktów między stronami. Aktualny zysk jest ważny,
ale należy mieć na uwadze również przyszłe interesy. Oddalający
się czas pozwala oddzielić to, co ważne i trwałe, od rzeczy bezwartościowych i przelotnych, które choć są obecne w każdym biznesie
i życiu codziennym, nie maja znaczenia długofalowo.
Wtedy wszyscy trochę się uczyliśmy. Dziś wydaje mi się, że porozumienie, które osiągnęliśmy, było względnie trwałe, niezależne od
chwilowych i zmiennych czynników otoczenia, uwzględniało też
interesy szerszej społeczności (rozsądek). Zrobiliśmy to szybko i bez
niepotrzebnych opóźnień, wtedy, kiedy potrzebowały tego obie
strony negocjacji (sprawność). Mieliśmy na uwadze także przyszłe
interesy każdej ze stron i ich długotrwałe relacje (konstruktywność).
Czy wybraliśmy dostępne biura, czy „dziurę w ziemi”? Wybraliśmy
rozsądek, sprawność i konstruktywność ulokowane w Gdańsku, pod
adresem Arkońska 6, w przyszłym budynku Torusa.

Grupa Wirtualna Polska jest obecna w Gdańsku od wielu
lat. Nasza historia rozpoczęła się w wynajętym mieszkaniu, które służyło jako miejsce pracy i spotkań. Szybko
jednak okazało się, że potrzebujemy siedziby z prawdziwego zdarzenia, która po kilku latach także okazała się
niewystarczająca. Podjęliśmy zatem współpracę z Torusem, którego oferta najlepiej spełniła nasze oczekiwania,
zwłaszcza pod względem lokalizacji, standardu budynku
i elastycznego podejścia do naszych potrzeb. Współpraca
była na tyle udana, że w krótkim czasie powiększyliśmy
zajmowaną powierzchnię i do Alchemii dołączyła kolejna
spółka z naszej Grupy.
Torus okazał się Partnerem, na którym mogliśmy polegać,
także w czasie największej próby – pandemii COVID-19,
która całkowicie zmieniła nasz sposób pracy i korzystania
z biur. Formy pracy zdalnej i hybrydowej pozostaną zapewne popularne także po zakończeniu pandemii, wierzymy
jednak, że możliwość pracy i bezpośrednich kontaktów we
wspólnym miejscu stanowią istotną wartość w każdej firmie.
Oznacza to, że w niedługim czasie znaczna część z nas
wróci do biur. W tym kontekście cieszymy się szczególnie,
że dzięki współpracy z Torusem mamy miejsce na mapie
Trójmiasta, do którego chętnie wracają nasi Pracownicy,
Współpracownicy i Kontrahenci.

Nec temere, nec timide – bez zuchwałości, ale i bez lęku. Stara dewiza miasta Gdańska pasuje, jak mało która z łacińskich sentencji,
do ostatnich 20 lat Torusa.

Kiedy czasem bywam w Gdańsku, wpadam na tych, którzy oprowadzali mnie po budowie w roku 2007, którzy ciężko pracowali, aby
zmaterializowało się wszystko to, co zawarliśmy w umowie. Większość z nich nadal pracuje w Torusie i zawsze staram się zamienić
z nimi chociaż kilka słów.
Bez zuchwałości, ale i bez lęku - takie były nasze negocjacje i późniejsza wieloletnia współpraca.
Nec temere, nec timide

MARCIN GOTKIEWICZ

Radca Prawny, Dyrektor Biura
Prawnego w Wirtualna Polska Holding

KRZYSZTOF LUTY

Członek Zarządu CIECH Services Sp. z o.o.
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TORU SOWE DNA ,
CZYLI CO NAS W YRÓŻN IA
Wyróżniamy 10 elementów, które
stały się fundamentem Torusa, naszym
DNA. W miarę zdobywania wiedzy
i doświadczenia nieustannie je rozwijamy.
Rewitalizacja budynków i miejskich
terenów poprzemysłowych miastotwórczy charakter inwestycji
Zróżnicowane portfolio
(biurowce, hotele, magazyny, budynki
mieszkalne, cowork)
Lokalizacja inwestycji w świetnie
skomunikowanych miejscach
(przy głównym ciągu komunikacyjnym
Trójmiasta, z dostępem do licznych
środków komunikacji miejskiej)

Ponadczasowa, elegancka
architektura (budynki nawet
po wielu latach wyglądają jak
nowe, nowoczesne obiekty)

Wysoka jakość i zaawansowane
technologie budynkowe
(efektywność i długi cykl życia produktu)
Tworzenie przestrzeni z myślą
o człowieku – MORE THAN SPACE,
certyfikat „Obiekt bez Barier”
Zielone budownictwo, certyfikacja
budynków w restrykcyjnym
amerykańskim systemie LEED
(gwarancja jakości)
Zrównoważony rozwój uwzględniający wpływ działalności na bliższe
i dalsze otoczenie
Odpowiedzialne podejście
do biznesu – troska o rozwój regionu
i lokalną społeczność
Partnerskie, długoterminowe relacje
budowane w oparciu o szacunek,
zaufanie i transparentność

Officyna
Mamy nadzieję, że nasze działania zapoczątkują
w Trójmieście trend burzenia nieatrakcyjnych
i niekomfortowych budynków przy głównych
ulicach Trójmiasta i budowy nowych obiektów
o nowoczesnej architekturze. Dzięki temu te ulice
mają szanse ożyć na nowo. Officyna stanowi
kolejny element rozwoju alei Grunwaldzkiej, jako
głównej ulicy biznesowej, przy której lokowane
są liczne obiekty handlowe i biurowe. Wierzymy, że
biurowiec ten da też kolejny impuls odradzającej się
dzielnicy Wrzeszcz, która ma jeszcze duży potencjał
inwestycyjny.
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NASZ MODE L
B I Z N E SOW Y
Z kompleksowej oferty (deweloper od A do Z) wynikają nasze dwie przewagi konkurencyjne:
• zaspokojenie wszystkich potrzeb klienta i zapewnienie mu komfortu
• kontrola jakości nad każdym procesem i finalnym produktem.
Kontrola jakości ma dla nas szczególne znaczenie zarówno pod kątem wynajmu, jak i tworzenia
atrakcyjnego produktu inwestycyjnego, ale też sprawia, że tworzymy atrakcyjny produkt inwestycyjny dla funduszy inwestujących w nieruchomości komercyjne. Zakup naszych inwestycji
przez fundusze oraz wynajem powierzchni są naszym kluczowym źródłem finansowania dalszych projektów.

planowanie
inwestycji

integracja
społeczności
biznesowej

NAJEMCA

zarządzanie
nieruchomościami

budowa
i generalne
wykonawstwo

projektowanie
wnętrz

wynajem i sprzedaż

Po raz kolejny wprowadzamy nową, miejską
funkcję na teren postindustrialny, który był
praktycznie wyłączony z użytku. Wdrażamy tam
dodatkowe usprawnienia podnoszące komfort
i bezpieczeństwo, nie tylko pracowników, ale
też okolicznych mieszkańców. W ten sposób
optymalnie wykorzystujemy potencjał otoczenia,
w myśl idei 15-minutowego miasta, gdzie
wszędzie jest blisko, gdzie wszystko, czego na
co dzień potrzebujemy, jest w zasięgu spaceru.
Jest to też zbieżne z polityką Gdańska - budowy
miasta kompaktowego, do środka. Nie jest to
zresztą nasze ostatnie „„słowo” w tej dzielnicy.
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JESTEŚMY
MOCNO „INŻ.”

Zarząd Torusa od zawsze zwraca uwagę na konieczność
szukania innowacyjnych rozwiązań technicznych, które
pomagają nam zdobyć pozycję lidera na rynku. Oczywiście podstawą jest zastosowanie rozwiązania, które jest
najlepsze dla naszego klienta. Każdy projekt jest poddany
bardzo dokładnej analizie technicznej oraz finansowej,
która pozwala na określenie korzyści inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Obniżenie kosztów eksploatacyjnych przy zachowaniu
maksymalnego komfortu dla użytkownika są podstawowym celem. Szukamy więc rozwiązań, które użytkownikowi
zapewnią maksymalną efektywność w pracy, jak również
pozwolą na stworzenie warunków środowiskowych, do
których będzie wracał z przyjemnością.
Wszelkie przyjęte nowoczesne rozwiązania, z którymi spotkaliśmy się na targach czy podczas indywidualnych prezentacji, są testowane przez grupę techniczną składającą
się z inżynierów posiadających bardzo duże doświadczenie
zawodowe, a następnie bezpośrednio na powierzchniach
Torusa.
Tak zbieramy informacje, jak również potwierdzenie dla
rozwiązań określanych jako innowacyjne. Jednym z nich jest
ciągle rozwijany i udoskonalany przez nas system zarządzania budynkiem (BMS), który dzisiaj umożliwia nam m.in.:

• zbieranie informacji i szybką orientację o stanie
budynków i działaniu jego najważniejszych systemów,
w tym o lokalizacji urządzeń i ich statusie
• ciągłe monitorowanie mocy (tzw. strażnik mocy) –
trend 30-sekundowy pozwala na dokładną analizę
nieprawidłowości w pracy sieci, wskazuje też na anomalie zewnętrzne, piki w sieci
• monitorowanie i sterowanie temperaturą w każdym
pomieszczeniu – jesteśmy w stanie identyfikować nieprawidłowości w pracy systemu, także przewidywać
zapotrzebowanie na ciepło/chłód i zmniejszać skoki
temperatury, zwiększając komfort użytkownika
• ciągłą analizę zużycia energii, mediów, w oparciu o ponad 500 liczników, które są podpięte do systemu
• zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczanie zjawiska redundancji, czyli zużywania więcej
energii, niż jest to konieczne i potrzebne
• ciągły monitoring i wykrywanie ewentualnych przecieków w krytycznych miejscach budynku, co podnosi
bezpieczeństwo
• obniżanie strat ciepła dzięki rozbudowanej automatyce węzła CO i specjalnemu algorytmowi wyliczania
temperatury
• monitorowanie central wentylacyjnych dzięki rozbudowanej automatyce – porównujemy odczytu z VAV
i pomiaru na centrali wentylacyjnej, dzięki czemu monitorujemy ilości powietrza wentylacyjnego
• integrowanie automatyki budynkowej z automatyką
producenta urządzeń chłodniczych.

Jesteśmy nie tylko deweloperem, ale też generalnym wykonawcą naszych inwestycji. Praktycznie od samego początku
działalności stawiamy na budowanie szerokich kompetencji
technicznych, inżynieryjnych w ramach wewnętrznego
zespołu. Pozwala to nam kontrolować każdy etap procesu
inwestycyjnego, optymalizować rozwiązania i usprawniać
funkcjonowanie biurowców, a w konsekwencji – co jest
nadrzędnym celem – tworzyć wysoce jakościowe budynki.
W maju 2021 roku, w odpowiedzi na pandemię wprowadziliśmy unikatowe w skali kraju rozwiązanie. Po wielomiesięcznych pracach naszego wewnętrznego Zespołu
Badan i Rozwoju (ZBiR) oraz zewnętrznych ekspertów, m.in.
z gdyńskiej firmy VBW Engineering, gruntownie przeprojektowaliśmy system central wentylacyjnych, które stanowią
newralgiczny element w biurowcach. Zmiana polegała na
modyfikacji konstrukcji central oraz wykorzystaniu lamp
UV-C (przepływowe lampy UV-C wykorzystujące światło
ultrafioletowe są jednym z najskuteczniejszych urządzeń
zdolnych usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub
zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów). Dzięki
temu eliminowane jest ryzyko przedostawania się jakichkolwiek patogenów z powietrza wywiewanego z powierzchni biurowej do nawiewanego. Była to nowość na rynku
nieruchomości komercyjnych, nie pierwsza i nie ostatnia
naszego autorstwa.
Nasz torusowy ZBiR pracuje obecnie nad blisko trzydziestoma nowinkami technologicznymi, z których część zapewne
stanie się w przyszłości standardem, być może nie tylko
w naszych budynkach. Kompetencje i rynkowe know-how
tworzą ludzie, nasi pracownicy – przedstawiamy Wam
kilkoro naszych inżynierów.

ROMAN SOKOŁOWSKI
Główny inżynier, Torus
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Bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie
ciągłości pracy i nieprzerwanej realizacji procesów, to dla najemców powierzchni biurowych
podstawa. Zasilanie i kwestie rozwiązań energetycznych w budynku pojawiają się na samym początku procesu inwestycyjnego, a rynek
później mocno weryfikuje nas pod tym kątem.
Potrzeby klientów są bowiem różne, każdy ma
swoje wewnętrzne wymagania w zależności od
specyfiki prowadzonej działalności. My musimy
na nie odpowiedzieć.
W zależności od budynku/inwestycji wprowadzamy bardziej lub mniej zaawansowane i rozbudowane rozwiązania, co wynika wprost z charakteru
i wymagań najemców. Alchemia czy DOKI Office
to pod tym kątem absolutny top na rynku biurowym w Polsce (a docierają do nas sygnały, że nie
tylko w Polsce). Bezpieczeństwo energetyczne - to,
co oferujemy w zakresie zasilania, to niewątpliwie
nasz wyróżnik. Temat ten pojawia się zawsze już
na pierwszym spotkaniu z każdym potencjalnym
najemcą powierzchni biurowej.
Alchemia – „Mercedes” w swojej klasie, posiada
dwie niezależne linie zasilające, ponadto agregaty i UPS-y. W zależności od budynku i najemcy,
system ten jest dostosowany do indywidualnych
potrzeb. Agregaty są tak dobrane, żeby podtrzymać działanie najważniejszym systemów
budynkowych: wentylacja; UPS-y zasilające
serwerownie i gniazda DATA; windy i urządzenia
pożarowe. Każdy z naszych budynków ma cztery
rodzaje zasilania. Podstawowe (oprawy oświetleniowe i gniazda ogólne), drugie - rezerwowane

(zasilanie po generatorze, w przypadku zaniku
linii zasilających), trzecie - gwarantowane (zasilanie po UPS), czwarte - pożarowe (dla urządzeń
pożarowych).
Gdy z przyczyn niezależnych od nas następuje
zanik napięcia, to agregat zasila UPS i utrzymuje
działanie systemów. Paliwa w agregacie wystarcza na 8 godzin nieprzerwanej pracy, ale w razie
czego, nie przerywając jego pracy, jesteśmy
w stanie je uzupełnić z cysterny lub zbiornika
awaryjnego umiejscowionego w garażu. Budynek jest więc samowystarczalny energetycznie.
Co istotne, agregaty uruchamiamy synchronicznie - jesteśmy w stanie wyprodukować energię
w przypadku wystąpienia ograniczeń po stronie
dystrybutora, co się zdarzało i zdarzać będzie.
Nad tego rodzaju systemem synchronicznym
zaczęliśmy pracować już w 2011 roku, byliśmy
pionierem na tym rynku i rozwijamy to do dzisiaj. Wykonawcy i projektanci wielu obiektów,
które się wtedy budowały czy rozbudowywały,
przyjeżdżali oglądać, jak to u nas działa. Jesteśmy partnerem do rozmów dla dystrybutorów
energii, którzy pytają, czy w momentach dużego obciążenia jesteśmy w stanie obniżyć moc
zamówioną u nich.
Najemcy, nawet globalne korporacje, bardzo sobie cenią nasze rozwiązania w zakresie systemu
bezpieczeństwa, a jesteśmy też wyznacznikiem
standardu dla wielu deweloperów biurowych.
Ludzie Północy nie okazują słabości, cała Polska
patrzy na nas.

MARCIN FROZYNA

Dyrektor ds. inwestycji, Torus

Jesteśmy wymagającym inwestorem, który ceni budowanie
wieloletnich partnerstw w procesach projektowych i realizacyjnych. Mamy wypracowane standardy projektowe
i technologiczne. Mocno angażujemy się w każdy obszar
procesu deweloperskiego – od zakupu nieruchomości, przez
projektowanie, aż po wykonawstwo. Sami zamawiamy większość urządzeń i materiałów, a realizacja poszczególnych
prac odbywa się pod naszym kierownictwem i nadzorem,
w ścisłej współpracy z wykonawcą. Dzięki temu mamy pełną
kontrolę nad tym, co się dzieje, sprawdzamy jakość na każdym
etapie procesu inwestycyjnego. Nasi wieloletni partnerzy
(projektanci i wykonawcy) znają nasz standard, co przynosi
obopólne korzyści.
Dzięki temu, że sami obsługujemy budynki w zakresie technicznym i w większości przypadków zarządczym, zbieramy doświadczenia wynikające z bieżącej eksploatacji i przekładamy
je na nowe projekty. W każdej kolejnej inwestycji wprowadzamy
usprawnienia zarządcze czy serwisowe, ciągle podnosimy
poprzeczkę… Podczas cyklicznych spotkań pracowników
technicznych i projektantów zbieramy uwagi i wskazówki,
pochodzące także od techników i najemców, które przekuwamy w szereg konkretnych modyfikacji. Systematycznie je
wdrażamy w kolejnych projektach lub wykonując aktualizacje
na istniejących budynkach.

JAROSŁAW BŁASZKOWSKI

Kierownik działu elektrycznego, Torus

Rok temu nasze techniczno-projektowe spotkania przeobraziliśmy w znacznie szerszy projekt – tak w Torusie powstał wielowydziałowy Zespół Badań i Rozwoju. W projekcie
uczestniczą zarówno osoby związane z procesem projektowym i realizacyjnym, jak i przedstawiciele pozostałych
działów operacyjnych w naszej firmie: Marketingu, IT, Technicznego i Zarządzania Nieruchomościami. Celem projektu,
oprócz zbierania wcześniej wspomnianych doświadczeń i ich
wdrożenia, jest również szersza analiza rynku budowlanego,
prowadzenie testów technicznych i analizy wielu rozwiązań,
które pojawiają się na rynku, a czasami dopiero w literaturze.
Wszystko, co jest w stanie usprawnić nasze procesy inwestycyjne, budowlane czy funkcjonowanie finalnego budynku, jest
w obrębie naszego zainteresowania. Pandemia, fotowoltaika,
energooszczędność, zbliżenie (w odbiorze) światła sztucznego do naturalnego, obsługa użytkowników budynku – to
nie tylko hasła, ale projekty, które staramy się przekuwać na
konkretne rozwiązania. Obecnie nasz zespół prowadzi blisko
30 tego rodzaju mikro projektów.

Jeśli chodzi o technologię budowlaną, to bazujemy na sprawdzonych rozwiązaniach. Oprócz samych klatek schodowych
nasze budynki są wylewane na mokro, dzięki czemu są stabilniejsze, bardziej trwałe, łatwiejsze w adaptacji na potrzeby
potencjalnych najemców. Zachowujemy też pełną kontrolę
nad wykonawstwem stanu surowego.
Mocno skupiamy się na tym, co widzi klient, z czego bezpośrednio korzysta. Mam tu na myśli sterowanie komfortem
(chłodem, ciepłem), stolarka wewnętrzna, drzwi obrotowe
- temu wszystkiemu bacznie się przyglądamy i szukamy coraz
to lepszych rozwiązań.
Staramy się mocno rozwijać obszar sterowania budynkiem,
sprawiać, by każdy kolejny był bardziej inteligentny – tu jest
duże pole manewru. Podnosimy poziom bezpieczeństwa,
co ma chronić m.in. przed cyberprzestępczością (wprowadziliśmy już kilka zmian niwelując tego typu zagrożenia).
Udało nam się spiąć w jeden system zarządzanie i obsługę
budynków – obecnie z jednego miejsca mamy podgląd na
wszystkie obiekty i wszystkie alarmy. Jesteśmy w stanie też
zdalnie zarządzać budynkami, bo na bieżąco widzimy, co się
dzieje w każdym z nich. Skracamy w ten sposób czas reakcji
na ewentualne awarie czy zagrożenia np. pogodowe. Czerpiemy też z innych doświadczeń, będziemy wdrażać aplikacje
budynkowe, które bezpośrednim użytkownikom dadzą wiele
korzyści wynikających nie tylko z dostępu do budynku, ale
także przynależności do społeczności pracowników biurowca.
Nowością, nad którą pracujemy (i już ją wdrażamy na poszczególnych budynkach) są stacje meteorologiczne. Docelowo
mają uprzedzać użytkowników o tym, że zbliża się np. wichura
czy burza oraz informować o potrzebie zamknięcia okien
itp. Wiele zmian wymusiła też pandemia. Wprowadziliśmy
modyfikacje w centralach wentylacyjnych wykorzystując
lampy UV, dzięki czemu minimalizujemy rozprzestrzenianie
się patogenów w budynku. Do tego bezdotykowe krany, tam
gdzie można także drzwi i szerokie zastosowanie fotokomórek.
Rynek biurowy się mocno zmienia, najemcy mają coraz
większe wymagania. Jest potrzeba większego indywidualizowania oferty i poszczególnych rozwiązań, wprowadzania
dodatkowych udogodnień, aby biuro samo w sobie było
jeszcze bardziej atrakcyjne i przyjazne dla pracownika. Nie
zwalniamy tempa i przemy do przodu.
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Punkt.
Stały nadzór inwestorski, który realizujemy przy każdej
inwestycji, ze względu na jego zakres i charakter, jest
niewątpliwie wyróżnikiem na rynku deweloperskim. Ale
przede wszystkim jest to gwarancja jakości, trwałości
i wartości nieruchomości - zarówno nowo budowanych
obiektów biurowych, jak również rewitalizowanych
budynków, a takie inwestycje również prowadzimy.
Już na etapie projektowania analizujemy projekt przetargowy, wykonawczy, wprowadzamy swoje uwagi
i zmiany. Później kontrolujemy zgodność wykonania
poszczególnych etapów robót z projektami wykonawczymi. Stały i wnikliwy nadzór pozwala na podniesienie
jakości wykonywanych robót, a tym samym finalnego
produktu.

DR HAB. INŻ. ANDRZEJ AMBROZIAK
Profesor PG, inspektor nadzoru
inwestorskiego, Torus

Za tym wszystkim, co robimy, stoi ogromna wiedza
i doświadczenie. Jako profesor Politechniki Gdańskiej posiadam odpowiednie zaplecze naukowo-badawcze, kompetencje i uprawnienia budowlane (nie
tylko konstrukcyjno-budowlane, ale także w zakresie
budowy dróg i mostów). Pozwala mi to zweryfikować
każde zagadnienie i rozwiązywać problem natury
technicznej, inżynieryjnej, włączając w to nawet badania laboratoryjne. I tak się czasami dzieje. Jednym
z takich przykładów jest mocowanie fasad konsolami aluminiowymi, które zgodnie z naszymi opiniami
wymagały wzmocnienia. Najpierw była teoretyczna
analiza projektu i propozycja rozwiązania naprawczego.
Później w warunkach badawczych potwierdziliśmy, że
nasze założenia i rozwiązania są nie tylko poprawne
i celowe, ale gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa i nośności badanych konsol. Podobne
analizy prowadziliśmy badając właściwości starych
betonów w Pałacu Leipzigera we Wrocławiu. Jest to
piękny, zabytkowy budynek, który gruntownie rewitalizujemy i w którym już niedługo zacznie funkcjonować
pięciogwiazdkowy hotel.
Wykonawcy nie mają z nami lekko, ale wysoka jakość,
trwałość i wartość naszych nieruchomości nie bierze
się z niczego.

Nasze inwestycje nie bez przyczyny lokalizujemy
wzdłuż głównej osi komunikacyjnej Trójmiasta
wyznaczonej przez SKM. Jest to istotne nie tylko
z punktu widzenia komfortu użytkowników,
ale także ekologii. Punkt to nasz najlepiej
skomunikowany budynek. Wierzymy, że stanie
się częścią różnorodnej i tętniącej życiem
dzielnicy Wrzeszcz.
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CSR JEST E LE ME NTE M
NASZEJ STRATEGII ROZWOJU
E KOLOG IA – Z MYŚ L Ą O CZŁOWI E KU – E DU K ACJA
to trzy filary CSR głęboko zakorzenione w naszej strategii
biznesowej. Widoczne są one zarówno w sferze produktowej,
jak również w wielu aktywnościach okołobiznesowych, m.in.:

NIE MA CZASU DO STRACENIA,
DRZEWA SĄ „DO NASADZENIA”
Kilka lat temu zainicjowaliśmy akcję „Do nasadzenia”, polegającą na sadzeniu drzew na terenach Nadleśnictwa
Lipusz (woj. pomorskie) dotkniętych nawałnicą w 2017 r.
W dwie październikowe soboty 2019 r. blisko 1500 osób,
pracowników trójmiejskich firm i instytucji, przy wsparciu
leśników odtworzyło 11 ha lasu. Nasadziliśmy wtedy blisko
110 tysięcy brzóz, modrzewi, sosen i innych gatunków drzew.
16 października 2020 r. w kolejnej edycji udział wzięło blisko
850 osób, już nie tylko z trójmiejskich firm. Nasadziliśmy
wtedy wspólnie 90 tysięcy młodych drzew, a 23 kwietnia
2022 roku dołożyliśmy kolejne 80 tysięcy. Łącznie we
wszystkich edycjach akcji udział wzięło około 3150 osób
z ponad 50 firm. Wspólnie nasadziliśmy 280 tysięcy drzewek, zalesiając pohuraganowy teren o powierzchni blisko
30 ha. Za kilkadziesiąt lat będzie tam gęsty, strzelisty las!
Zaangażowanie środowiska biznesowego w odtwarzanie
lasów jest niezwykle cenne i ma wiele wymiarów. Pierwszy, jak w tym przypadku, jest oczywisty – nasadzenia
nowych drzew, troska o czyste powietrze i kompensacja
śladu węglowego, ale nasza akcja – co podkreślają leśnicy - dla wielu osób „z miasta” jest też świetną okazją do
głębszego poznania lasu i zasad jego funkcjonowania.
Także do przyjrzenia się pracy leśników, integracji czy
edukacji najmłodszych jak powstaje las. Ta historia się nie
kończy, będzie miała swój ciąg dalszy. Inicjatywą udało
się zainteresować wiele firm, a my będziemy próbować
przenieść tę akcję, w nieco innym wydaniu, na grunt miejski.

Do Nasadzenia
akcja sadzenia drzew

PlasticOver
eliminacja plastiku z biura

Rowerowelove
propagowanie i edukacja
w zakresie dojazdów
do pracy rowerem

Sponsoring lokalnego
sportu
wieloletnie wsparcie
m.in. drużyny
Torus Wybrzeże Gdańsk

Torus Triathlon In Da House
integrowanie środowiska biznesowego i pracowniczego
na płaszczyźnie rywalizacji
w triathlonie „pod dachem”,
w części sportowej kompleksu
Alchemia

Odpowiadanie na aktualne
potrzeby lokalnej społeczności,
np. sfinansowanie zakupu
respiratorów dla lokalnego
szpitala w obliczu pandemii;
zapewnienie opieki dla dzieci
pracowników najemców podczas strajku nauczycieli

CENTRUM SPORTOWE W BIUROWCU
MORE THAN SPACE – to hasło, które nam towarzyszy
od wielu lat. Gdy ponad 10 lat temu zaczynaliśmy
budowę pierwszego etapu Alchemii - biurowca
z największym w Trójmieście centrum rekreacyjno-sportowym (z basenami, saunami, salą fitness,
halą sportową z pełnowymiarowym boiskiem do
koszykówki/siatkówki i ścianką wspinaczkową), rynek patrzył na nas z lekkim niedowierzaniem. Wielu
uważało ten pomysł za zbyt odważny na tamte
realia rynkowe. Jednak kilka lat od wybudowania
tego obiektu nikogo już nie dziwią centra fitness,
siłownie czy sale jogi zlokalizowane bezpośrednio
w biurowcach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Tak, to była odważna decyzja biznesowa, ale też
przemyślana i – co niemniej ważne - zgodna z naszą nadrzędną wartością, aby budować z myślą
o człowieku, o jego komforcie, potrzebach, zdrowiu
i samopoczuciu w miejscu pracy. Kontynuacją
i rozwinięciem tego podejścia na rynku biurowym
jest obecnie trend wellbeingu – może byliśmy więc
jego prekursorami?
Tak naprawdę to, jak żyją poszczególne obiekty
w Alchemii umożliwiające aktywność fizyczną,
ile osób z nich korzysta każdego dnia (nie tylko
pracowników, ale także okolicznych mieszkańców,
dzieci, szkół) i jakie wydarzenia się w nich odbywają,
jest największą miarą naszego sukcesu. A przecież
Alchemia to nie tylko sport i rekreacja, to także
blisko 20 innych punktów - gastronomicznych
i usługowo-handlowych.
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PASAŻ I FALA, NA KTÓREJ MOŻNA PRZYSIĄŚĆ

CERTYFIKUJEMY NASZE BUDYNKI

Pomiędzy budynkami Argon a Neon (w jego częściach parterowych) znajdują się liczne lokale
usługowe, także gastronomiczne, które wspólnie
tworzą przestrzeń o charakterze otwartego pasażu.
To wyjątkowe dla wielkomiejskiej zabudowy miejsce spotkań, konsumpcji i odpoczynku, położone
w ciągu komunikacyjnym łączącym peron z al.
Grunwaldzką. Pasaż stał się centralnym punktem
Alchemii, przestrzenią, w której krzyżują się drogi
pracowników biurowców, studentów, okolicznych
mieszkańców czy przypadkowych przechodniów.
Dlatego postanowiliśmy tę przestrzeń starannie
zaprojektować i wypełnić elementami małej architektury – specjalnie zaprojektowanymi ławkami,
na których można wypocząć, zielenią i niewielkimi
drzewkami.

Wywodzimy się z Gdańska i od wielu lat specjalizujemy w budowie nowoczesnych budynków
biurowych. W takiej branży nie jest łatwo szybko osiągnąć spektakularne efekty w obszarze
dekarbonizacji, czyli ograniczaniu emisji CO2
do atmosfery – to długotrwały proces, ale nie
jesteśmy na to obojętni.
Konsekwentnie od wielu lat certyfikujemy nasze
budynki w restrykcyjnym, amerykańskim systemie LEED. Oznacza to m.in. spełnianie wyśrubowanych norm środowiskowych oraz wysoką
wydajność energetyczną i wodną, co wpływa
na niższe koszty eksploatacyjne. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów budowlanych
o niskiej zawartości LZO, a także wysoka funkcjonalność, zapewniają użytkownikowi komfort
i bezpieczeństwo. Nie bez powodu w procesie
certyfikacji, w ocenie punktowej, nasze biurowce
osiągają jedne z najlepszych wyników w kraju,
bo w myśl tej filozofii budowaliśmy zanim certyfikacja zaczęła być w Polsce popularna. Do tego
edukujemy i inicjujemy różnego rodzaju akcje, np.
promujemy korzystanie z rowerów w dojazdach
do pracy czy eliminację plastikowych butelek
z funkcjonowania biura.

Całość wykonana została z drewna egzotycznego
drzewa, Bangkirai, występującego m.in. na terenach Indii, Malezji czy Filipin. Dzięki temu pasaż odporny jest nie tylko na zmiany pogodowe, ale także
ciągłą aktywność ludzką. Projektanci zdecydowali
się na wykorzystanie konceptu fali (wstęgi) - ciągłej
i zmieniającej swój kształt, tworzącej funkcjonalną
przestrzeń. Z podłogi w sposób gładki przechodzi
w ławki, a ławka przechodzi w pochyłą przestrzeń,
na której można się nawet położyć.

Nasze budynki uzyskują również certyfikat
„Obiekt bez barier”, co oznacza, że są w pełni
przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności – np.
rodziców z małymi dziećmi w wózkach.

Celem projektantów od samego początku było
stworzenie oryginalnej i przyciągającej przestrzeni
publicznej, przyjaznego miejsca, do którego chce
się przychodzić – i cel ten udało się osiągnąć, co
najlepiej widać w ciepłe, słoneczne dni.

TRIATHLON I INTEGRACJA POD DACHEM BIUROWCA
W 2015 roku zapoczątkowaliśmy – pierwszą tego typu
imprezę w Polsce – triathlon rozgrywany w całości
pod dachem. Przez kilka kolejnych lat część rekreacyjno-sportowa kompleksu Alchemia na jeden dzień
stawała się areną rywalizacji, głównie firmowych
sztafet, choć także śmiałków mierzących się z dystansem indywidualnie, a nawet profesjonalistów.
Pływak, kolarz i biegacz, opcjonalnie także trener
– takie role przypadały poszczególnym członkom
każdej z firmowych drużyn, które przystępowały do
rywalizacji i w której składzie musiała być minimum
jedna kobieta. Uczestnicy mieli do pokonania kolejno:
750 m płynąc w basenie, 20 km jadąc na rowerze
wpiętym w trenażer i 5 km biegnąc na bieżni elektrycznej. Zawodnicy przygotowywali się do zawodów
indywidualnie albo na specjalnie zorganizowanych
przez nas treningach, co podkręcało sportowy poziom rywalizacji.
Zainteresowanie imprezą było ogromne. Przez 6
edycji wydarzenia uczestnicy, których łącznie było
kilkuset, pokonali łącznie blisko 8 tys. km., a kibicowały im tysiące kibiców. Każdej z imprez towarzyszył
cel charytatywny, na który przeznaczaliśmy środki
z wpisowego – kręciliśmy więc kilometry dla osób
potrzebujących naszego wsparcia. Zawody kończyła zawsze impreza integracyjna, podczas której
wręczaliśmy nagrody zwycięzcom.

ROWEREM DO PRACY
Od wielu lat wspieramy i promujemy korzystanie
z innych niż samochód, środków komunikacji, jednak
podstawą jest zawsze odpowiedni i przemyślany
rozwój infrastruktury. Ta, dedykowana rowerzystom
i zachęcająca do korzystania z roweru jako środka transportu w dojazdach do pracy, jest bardzo
ważnym elementem projektowania każdej naszej
inwestycji.
Dla przykładu, w kompleksie Alchemia stworzyliśmy
łącznie ponad 1400 miejsc parkingowych dla rowerów (kilkaset więcej niż dla samochodów), a każdy
z budynków posiada dedykowane szatnie z prysznicami. Co roku, w okresie wiosennym, na terenie
inwestycji organizowaliśmy też darmowy serwis
rowerowy połączony z akcją edukacyjną i propagowaniem zdrowego trybu życia (Rowerowelove).
Stworzenie bogatej, przemyślanej i przyjaznej infrastruktury przyniosło wymierne rezultaty. Według
badań przeprowadzonych przez pracownię PBS Sp.
z o.o., aż 40% pracowników kompleksu Alchemia
w Gdańsku dojeżdża do pracy Szybką Koleją Miejską,
a korzystających z roweru jest niewiele mniej niż
z samochodu: 21% do 23%. To wyróżniający wynik na
tle innych gdańskich centrów biurowych, w których
zdecydowanie dominują cztery kółka. Jest to również
efekt świetnej lokalizacji naszych biur.

38

39

TORUS BEEZZZ, CZYLI ULE NA DACHU ALCHEMII
W miastach nie występuje duża populacja pszczół, więc
łatwiej jest pozyskiwać pyłek oraz miód, ponadto nie
występują też opryski roślin miododajnych, co ułatwia
cały proces. Miejskie pszczelarstwo nie bez powodu
zaczęło więc podbijać polskie aglomeracje – gdy my
startowaliśmy z ulami na dachu Alchemii, będąc jednym
z pionierów tego rozwiązania w Trójmieście, w samej
Warszawie było ich już kilkaset.

TUNEL SKRÓCIŁ DROGĘ
I PODNIÓSŁ BEZPIECZEŃSTWO
W maju 2014 roku uroczyście otworzyliśmy nowe przejście podziemne prowadzące z peronu SKM Przymorze-Uniwersytet na teren Alchemii, w kierunku Uniwersytetu
Gdańskiego. Inwestycja, w ramach której wybudowaliśmy również windę z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych, także o rodzicach z małymi dziećmi,
zwiększyła komfort i bezpieczeństwo wszystkich osób
podróżujących w tej okolicy. Całość inwestycji, której
koszt wyniósł 2,8 mln zł, sfinansowaliśmy z własnych
środków.

Trend ten, jak wiele innych, przywędrował do nas z zachodu. W porównaniu z innymi stolicami w Europie mamy
jednak wiele do nadrobienia - w Berlinie czy Londynie
ule liczy się w tysiącach. Pasieki obecne są też w wyjątkowych miejscach Paryża - założone zostały m.in. na
dachu Opery Paryskiej czy zakrystii katedry Notre Dame.

Szybko się okazało, że nowe przejście stało się realnym
ułatwieniem w codziennych dojazdach na uczelnię, do
pracy, na zajęcia sportowe czy też w zwykłym przemieszczaniu się po okolicy. Ciekawostką jest, że pomysł
budowy dodatkowego tunelu w tym miejscu narodził się
wiele lat wcześniej, przy okazji startu inwestycji Alchemia.
Prace przygotowawcze, ze względu na konieczność konsultacji z wieloma podmiotami, uzgodnień formalnych
i technicznych, trwały kilka lat, znacznie krócej, niż sama
budowa. Pod koniec maja 2013 roku podpisane zostało
ostateczne, trójstronne (Torus, SKM, PLK) porozumienie
o realizacji inwestycji, a blisko dwa miesiące później ruszyła budowa, która trwała do końca kwietnia 2014 roku.

Początkowo w każdym z trzech postawionych przez nas uli
na dachu Argonu było 100 000 pszczół, a w szczytowym
momencie „pracowało” ich nawet 500 000. Projekt szybko
zainteresował najemców, którzy obok naszych „domków”
zaczęli też stawiać swoje ule. Pszczoły, które się tam zadomowiły, były specjalnie wychodowanej rasy, Buckfast.
Nie były agresywne, za to niezwykle silne i pracowite, co
owocowało obfitymi zbiorami pysznego miodu – rocznie
nawet 70 kg! W małych słoiczkach trafiał on później do
rąk naszych przyjaciół i partnerów. W przyszłości, na
dachach następnych naszych inwestycji, planujemy
tworzyć kolejne miejskie pasieki.

PRACOWNICY Z OPIEKĄ DLA DZIECI –
ODPOWIEDZIELIŚMY NA POTRZEBĘ
W kwietniu 2019 roku, na czas odbywającego się strajku nauczycieli, zapewniliśmy pracownikom najemców doraźną
opiekę nad dziećmi. Spontanicznie odpowiedzieliśmy na
nagłą potrzebę, wczuwając się w sytuację rodziców, których
wielu jest także w naszej firmie.
Opiekę, w typowych godzinach pracy, zorganizowaliśmy na
III piętrze biurowca Argon w Alchemii. Oprócz przeznaczenia
powierzchni i zapewnienia opiekunów, zorganizowaliśmy
również gry i zabawy dla dzieci pod okiem animatorów. Informacja o przygotowywanym przez nas wsparciu bardzo szybko
rozeszła się wśród pracowników kompleksu, czego efektem
była niemal natychmiastowa odpowiedź kilkudziesięciu
rodziców z wielu firm mających swoje siedziby w Alchemii.

OPERACJA RH
W 2012 roku, czyli już dekadę temu, we współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zainicjowaliśmy akcję zbiórek krwi wśród pracowników naszych biurowców.
Nazwaliśmy ją Operacja Rh. Czerwony, specjalnie
przystosowany do tego autokar regularnie pojawia
przy budynkach, a chętnych do oddania krwi nigdy
nie brakuje. Akcja ta „wędruje” z nami po naszych
inwestycjach - zaczynaliśmy w Arkońska Business
Park, później inicjowaliśmy ją na terenie Alchemii,
wraz z oddawaniem kolejnych jej etapów, a przed
nami kolejne miejsca, w których budujemy: Gdańsk
Wrzeszcz, Młode Miasto, a w przyszłości także
Gdynia. Przez te 10 lat zebraliśmy ponad 300 litrów
krwi pomagając wielu potrzebującym.
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OJJJ,
POTRAFIMY
SIĘ BAWIĆ
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TROCHĘ
JUŻ O NAS
PISALI…
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PRZYSZŁOŚĆ
NALEŻY
DO NAS
Rynek biurowy nieustannie się zmienia i ewoluuje, a my wraz
z nim. Pojawiają się nowe technologie, które adaptujemy do
naszych budynków, tworząc też własne innowacje zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracowników, nierzadko
są to też rozwiązania proekologiczne. Od wielu lat naszej
aktywności deweloperskiej towarzyszą zasady zielonego
budownictwa, a każdy proces inwestycyjny determinuje
obecnie certyfikacja budynków w LEED.
Przez dwie dekady działalności na rynku wypracowaliśmy
swój własny, „torusowy standard”, który – co jest miarą sukcesu – doceniają najemcy i ich pracownicy, a także fundusze
inwestycyjne kupujące nasze biurowce. Pandemia, która
mocno wpłynęła na rynek biurowy, jest kolejnym motorem
zmian i nowego spojrzenia na miejsce pracy. Pojawiły się
nowe modele pracy, potrzeba większej elastyczności czy
dostępności usług, także innej aranżacji, ale jedno pozostaje niezmienne. Świetnie zlokalizowane (w centrach miast)
i dobrze skomunikowane, wysokiej jakości i dopasowane
do indywidualnych potrzeb powierzchnie biurowe nadal
będą centralnym punktem rozwoju biznesu.
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BUDYNEK

KOMPLEKSOWOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
Neon Flex – to nasz autorski koncept elastycznych
rozwiązań biurowych, który na początku 2021
roku uruchomiliśmy w biurowcu Neon w Alchemii.
Rozszerzyliśmy w ten sposób ofertę odpowiadając na oczekiwania najemców i zmieniające
się trendy, a do współpracy zaprosiliśmy osoby
z ogromnym doświadczeniem na tym rynku Sebastiana Rączkowskiego i Martę Burak. Neon
Flex, choć było to dla nas pierwsze tego typu
przedsięwzięcie, okazał się strzałem w dziesiątkę. Do tego stopnia, że w kolejnych naszych
inwestycjach uruchamiać i rozwijać będziemy
naszą autorską sieć biur serwisowanych o nazwie COLLAB.

Kompas
Format
Droszyńskiego
Punkt
Doki Office
SUMA

Kompleksowość i różnorodność oferty to coś, do
czego nieustannie dążymy. Zwiększamy liczbę
realizowanych równolegle inwestycji i wchodzimy w nowe lokalizacje. Dzięki temu mamy
możliwość zaoferowania biur w różnych częściach aglomeracji, zawsze będąc blisko klienta
- w Gdańsku: Oliwa-Przymorze-Wrzeszcz–Młode
Miasto, a w niedalekiej przyszłości pojawimy się
także w Gdyni. Różny charakter i skala inwestycji
pozwala nam również uelastyczniać ofertę powierzchni – od pojedynczych stanowisk w biurach serwisowanych, przez średniej wielkości
moduły, po większe powierzchnie dedykowane
dużym korporacjom, w oparciu o długookresowy
najem. Chcemy, by nasza oferta była ‘agile’- by
każdy – mały, duży, średni podmiot - mógł znaleźć w niej coś dla siebie.

GDYNIA

SOPOT

MIASTOTWORCZOŚĆ
Mamy świadomość tego, że nasze inwestycje zmieniają
krajobraz aglomeracji, dlatego tak dużą wagę przykładamy do ich miastotwórczego charakteru. Nowymi
budynkami nie tylko wpisujemy się w tkankę miejską,
ale też ją tworzymy. Odbywa się to na wielu poziomach
– od rewitalizacji poprzemysłowych terenów i nadawaniu im nowych, miejskich funkcji, przez wielofunkcyjny
charakter inwestycji, po ponadczasową, elegancką
architekturę. Nie bez powodu tak konsekwentnie inwestujemy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Trójmiasta wyznaczonego linią SKM. To najlepiej
skomunikowane miejsca, wygodne z punktu widzenia
pracowników, ponadto wpisujące się w ideę rozwoju
centralnego pasma usług, najbardziej widocznego
obecnie pomiędzy dzielnicami Wrzeszcz i Oliwa.

POWIERZCHNIA
NAJMU (m2)

32 445
15 999
17 600
12 780
37 944
116 768
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EKOLOGIA
Certyfikacja w systemie LEED, którą praktykujemy już od ponad dekady,
jest obecnie jednym z wyznaczników zrównoważonego budownictwa
w Polsce. Nasze myślenie o środowisku naturalnym zaczyna się już
na etapie koncepcji i projektowania nowych budynków. Dzięki temu
jest to najwyższa biurowa jakość, oparta m.in. na minimalizacji zużycia energii elektrycznej czy wody, a co za tym idzie także kosztów
eksploatacyjnych. LEED obecny jest praktycznie na każdym etapie
budowy, determinuje nawet wykorzystanie odpowiednich materiałów budowlanych (o niskiej zawartości LZO), dzięki czemu finalne
przestrzenie biurowe są zdrowie i przyjazne także dla pracownika.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Największe w Trójmieście centrum sportowo-rekreacyjne (z basenami,
saunami, strefą fitness, halą sportową i ścianką wspinaczkową), do tego
kilkanaście lokali gastronomicznych i handlowo-usługowych – to oferta,
którą stworzyliśmy w ramach kompleksu Alchemia w Oliwie. Korzystają z niej
nie tylko pracownicy biurowców, ale także okoliczni mieszkańcy, studenci,
nawet grupy szkolne w ramach zajęć sportowych. W parterach innych naszych biurowców projektujemy lokale usługowe, które uzupełniają ofertę
otoczenia danej lokalizacji. Jeszcze krok dalej idziemy w inwestycji DOKI na
Młodym Mieście, którą realizujemy wspólnie z Euro Stylem i która będzie
miała charakter małej, wielofunkcyjnej dzielnicy. Euro Styl realizuje część
mieszkaniową (DOKI Living) i usługową w zabytkowym, rewitalizowanym
budynku (MONTOWNIA), a my dokładamy komponent biurowo-usługowy
(DOKI Office). To projekt, który nas autentycznie fascynuje – historyczne,
postoczniowe tereny w centrum Gdańska zaczynają się w końcu zmieniać,
z naszym udziałem. Zapewne nie bez przyczyny ta będąca w początkowej
fazie inwestycja zyskała już kilka nagród, m.in. w konkursie European Property
Awards, w kategorii projektów typu mixed-use, przechodząc do rywalizacji
na poziomie europejskim.

Doki Office

Lokalizacja tego miejsca, jego historia, otoczenie oraz
ogromne znaczenie dla Gdańska i jego mieszkańców
zobowiązują nas - lokalnych deweloperów - szczególnie.
Zobowiązują do stworzenia miejsca wyjątkowego
i otwartego dla ludzi – dla pracowników, mieszkańców,
lokalnych społeczności, także turystów. Miastotwórczość
musi znaleźć tutaj rzeczywiste odzwierciedlenie
w architekturze, jakości i funkcjonalności, zadbać trzeba
o każdy detal. Dla Młodego Miasta to początek nowej
epoki, a dla nas możliwość wykorzystania potencjału
i doświadczeń zbieranych przez lata, kontynuacja
rozwoju w oparciu o nasze niezmienne wartości.
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TORUS
W LICZBACH
135 000 m kw
> 1 mld złotych
– tyle zainwestowaliśmy do tej pory
na trójmiejskim rynku

> 20

tyle różnego rodzaju inwestycji
deweloperskich zrealizowaliśmy
w ciągu niespełna 20 lat
(biurowych, hotelowych,
magazynowych, mieszkaniowych)

tyle powierzchni biurowej i usługowej
skomercjalizowaliśmy do końca 2021 roku

tyle powierzchni biurowej dostarczyliśmy
na lokalny rynek do końca 2021 roku,
dodatkowo blisko 11 100 m kw. powierzchni
usługowo-handlowej

tyle stron liczyła największa umowa
sprzedaży budynku biurowego Alchemia
IV (Neon), a każdą ze stron trzeba było
parafować - na dokumencie złożono
łącznie 1773 parafki

tyle umów najmu z różnymi podmiotami
podpisaliśmy do końca 2021 roku, z czego
znaczna większość to zagraniczne firmy,
często działające na globalnym rynku
(5 największych transakcji: State Street Bank
- 14 159 m kw.; Firma IT - 12 112 m kw.; Lufthansa 7 862 m kw.; Ergo Technology & Services 5 919 m kw.; GE Money Bank - 5 796,1 m kw.)

370 mln €

17 godzin

tyle trwały najdłuższe, finalne negocjacje
sprzedaży naszej nieruchomości, które zakończyły
się o godzinie 3:00 nad ranem, przy czym cały
proces – od nawiązania kontaktu do podpisania
umowy - trwał 6 miesięcy

> 120

tyle osób pracuje obecnie w naszej
firmie, a w ostatnich latach wzrost
zatrudnienia (rok do roku) wynosił
kilkanaście procent

> 10 000

tyle nowych miejsc pracy stworzyły firmy,
które wynajęły powierzchnie biurowe
w naszych budynkach

7m

na taką odległość, z 6-metrowej rampy,
poleciała konstrukcja o nazwie „IF YOU JUMP
I JUMP” wraz z naszymi odważnymi pracownikami
podczas 5. Konkursu Lotów Red Bull, który odbył
się 16 sierpnia 2015 roku w Gdyni

390

tyle wynosi wartość wszystkich 7 transakcji
sprzedaży naszych nieruchomości (5 budynków
Arkońska Business Park oraz 3 etapy Alchemii)
do 6 różnych funduszy inwestycyjnych

146 000 m kw.

591

280 000

tyle nowych drzew na leśnych
terenach Nadleśnictwa Lipusz
nasadziliśmy wraz z partnerami
i uczestnikami w ramach
organizowanej przez nas akcji
„Do nasadzenia”

8 000 km

tyle łącznie przepłynęli, przejechali na
rowerze i przebiegli uczestnicy pięciu edycji
zawodów Torus Triathlon In Da House, które
organizowaliśmy przez kilka lat w części
sportowej kompleksu Alchemia

> 1,5 mln zł

tyle zainwestowaliśmy do tej pory
w sponsoring lokalnego sportu (m.in. tytularne
wsparcie szczypiornistów Wybrzeża Gdańsk)
oraz różnego rodzaju działania z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu

300 000

tyle pszczół zamieszkało początkowo w trzech
ulach umiejscowionych na dachu biurowca
Argon w ramach projektu Torus Beezzz, czyli
stworzenia miejskiej pasieki; inicjatywa będzie
rozwijana w kolejnych inwestycjach Torusa
(Officyna, DOKI) - na każdej z nich znajdą się
minimum 2 ule Torusa, do tego ule najemców,
którzy zdecydują się przyłączyć do akcji
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MAMY CIEKAWE
PLANY I AMBICJE,
BY JE REALIZOWAĆ
NAJWAŻNIEJSZY JEST NAJEMCA
Elementem strategii naszego rozwoju jest stworzenie najemcom możliwie szerokiej oferty. Odbywa się to na wielu
płaszczyznach. Po pierwsze lokalizacja – w obrębie Trójmiasta
dążymy do wykorzystania potencjału atrakcyjnych, najlepiej
skomunikowanych miejsc, począwszy od centrum Gdańska,
przez Wrzeszcz, Oliwę będącą już dzisiaj biznesowym hubem,
sąsiedzkie Przymorze, co do którego mamy ciekawe plany
nie tylko związane z biurami, a w przyszłości także Gdynię
Redłowo. Po drugie produkt – dywersyfikacja produktów, zróżnicowana skala biurowców i dostępnej w nich powierzchni
pozwalają wpasować się w oczekiwania tak wielkich, międzynarodowych korporacji, jak i nieco mniejszych podmiotów. Po trzecie elastyczność – świadome wejście w obszar
biur serwisowanych i rozwój autorskiego konceptu otwiera
dostęp do naszych powierzchni start-upom czy projektom,
stanowiąc zaplecze dla okresowo zwiększających się potrzeb większych najemców. Po czwarte technologia – nasz
Zespół Badawczo-Rozwojowy wraz z naszymi partnerami
pracuje nad analizą pojawiających się na rynku nowinek
technologicznych w sferze budownictwa, odnawialnych
źródeł energii, zarządzania, IT czy marketingu, kreując też
własne rozwiązania.
COLLAB, CZYLI WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
Do biur serwisowanych przymierzaliśmy się od wielu lat, analizowaliśmy ten segment rynku jeszcze przed pandemią, choć
ona w istocie znacznie przyspieszyła nasze działania. Otworzyliśmy się w ten sposób na mniejsze podmioty czy projekty,
dla których duże moduły powierzchniowe czy długoterminowe
umowy stanowiły barierę. Neon Flex, który uruchomiliśmy
w Alchemii na początku 2021 roku to była nasza próba generalna w segmencie elastycznych biur. Testowaliśmy ofertę
i wyciągaliśmy wnioski pracując nad finalną koncepcją, którą
nazwaliśmy Collab. To nasza autorska marka, która powstała
we współpracy z ekspertami na tym rynku – Sebastianem
Rączkowskim oraz Martą Burak. Collab pojawiać się będzie
w naszych kolejnych inwestycjach. W Collab najemcy mogą
spodziewać się najlepszych rozwiązań ergonomicznych,
ponadnormatywnej kubatury przypadającej na stanowisko
pracy, świetnej akustyki czy bogatej powierzchni wspólnej.
Do tego internet klasy biznes czy – co niezmiernie ważne –
świetna kawa dostępna w jednej z kilku kuchni.
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NOWE INWESTYCJE I KIERUNKI ROZWOJU
W ostatnich latach zwiększyliśmy liczbę realizowanych równolegle inwestycji w Gdańsku.
Niedawno oddaliśmy do użytkowania drugi etap Officyny czy Format, trwa budowa
Punktu, niebawem rozpocznie się budowa DOKI Office. Przymierzamy się do kolejnych
inwestycji na Przymorzu, w okolicy biurowca Format – analizujemy różne możliwości
w zakresie funkcji, które byłyby atrakcyjne w tej części miasta, nie tylko biznesowo, ale
też społecznie. Od dłuższego czasu pracujemy też nad tym, aby pojawić się w Gdyni –
Kompas to nazwa biurowca planowanego w Redłowie.
We Wrocławiu dobiegła końca rewitalizacja zabytkowego budynku – Pałacu Leipzigera,
w którym powstał 5-gwiazdkowy hotel. W tym segmencie, hotelowym, będziemy się
też dalej rozwijać, w tym także w Warszawie. Jesteśmy również aktywni na rynku magazynowym – w tym przypadku inwestujemy w Gdańsku i Gdyni.
Rynek nieruchomości dynamicznie się zmienia, zwłaszcza w ostatnich latach, i trzeba
na to reagować. Poważnym wyzwaniem dla całej branży będą m.in. takie zagadnienia, jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zeroemisyjność budynków, dalsze
zmiany społeczno-kulturowe, w tym nowe modele pracy. Chcąc być liderem na tym
rynku, musimy kreować rozwiązania, wyznaczać trendy - tak, jak wielokrotnie to już
pokazaliśmy. Specjalizacja, jaką osiągnęliśmy w obszarze rynku biurowego i zdobyte
know-how zamierzamy wykorzystywać także w innych segmentach rynku nieruchomości, który dynamicznie się zmienia. W niektórych obszarach pojawiają się bariery
wzrostu, w innych szanse, które chcemy wykorzystywać. Ambicji nam na pewno nie
zabraknie. Przed nami ciężka praca, ale także – głęboko w to wierzymy – kolejne sukcesy.

Kompas
Koncentrując biurowce w różnych dzielnicach
Trójmasta, dajemy ludziom możliwości
swobodnego wyboru miejsca pracy, także
pod względem lokalizacyjnym. Wierzymy, że
KOMPAS - biurowiec o wysokim standardzie,
który planujemy wybudować tuż przy głównej
ulicy i stacji SKM Gdynia Redłowo, wniesie dużą
wartość i podniesie jeszcze bardziej atrakcyjność
biznesową miasta. Dla nas jest to też symboliczne
wyjście z ofertą biurową poza Gdańsk.
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