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Sławomir Gajewski
Prezes Zarządu Spółki Torus  

Rok 2015 był wyjątkowy w kilkunastoletniej historii firmy Torus – obfitował w liczne 
sukcesy biznesowe i wizerunkowe. Zrealizowaliśmy wiele naszych „deweloperskich” 
marzeń. Dogoniliśmy aspiracje, które od wielu lat bardzo konsekwentnie rozwijaliśmy 
w naszym myśleniu i działaniach. Za tym sukcesem stoją oczywiście ludzie. Torus to 
dzisiaj blisko sześćdziesięcioosobowy zespół wysokiej klasy specjalistów, z ogromną 
wiedzą i doświadczeniem, i – co być może najważniejsze – pasjonatów tego, co robią. 
Tworzymy dojrzałą i rozpoznawalną na krajowym rynku firmę, która efektywnie zarządza 
procesami inwestycyjnymi. Mamy też jasno określoną wizję i kierunek dalszego rozwoju, 
odważnie spoglądamy w przyszłość.
Nasza działalność, jak każdego dewelopera, jest dla rynku, a także lokalnej społeczności 
szczególnie istotna. Między innymi dlatego postanowiliśmy na ten rekordowy dla nas rok 
spojrzeć z nieco szerzej perspektywy, podsumowując różne obszary naszej aktywności. 
Nie sposób tutaj zawrzeć wszystko, a zwłaszcza docenić wysiłek wszystkich osób 
stojących za sukcesem Torusa. Mam jednak nadzieję, że będzie to ciekawe spojrzenie na 
naszą firmę, pozwoli ją lepiej poznać i przybliżyć charakter jej działalności.

WSTĘP



54

Małgorzata Dobrowolska jest również członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu oraz laure-
atką licznych nagród, między innymi: 

2007 – trzecie miejsce w konkursie „TOP Menadżer roku 2007”, organizowanym pod 
patronatem „Dziennika Bałtyckiego”

2008 – „Złota Żyrafa 2008” w kategorii „Styl Biznesu”, przyznana przez kapitułę gazety 
„Styl Życia”

2010 – nagroda im. F. Kallimacha przyznana przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” za po-
mysł serii „Matematyka z plusem”.

MAŁGORZATA DOBROWOLSKA

MAŁGORZATA DOBROWOLSKA

GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TORUS SP. Z O.O. SP. K., SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ  
W BUDOWIE I WYNAJMIE NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH JEST  
MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, BĘDĄCA JEDNOCZEŚNIE WSPÓŁWŁAŚCICIELKĄ 
GDAŃSKIEGO WYDAWNICTWA OŚWIATOWEGO. 

Małgorzata Dobrowolska jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uni-
wersytetu Gdańskiego, autorką kilkudziesięciu książek do nauczania matematyki na 
wszystkich poziomach edukacji, obecnie koncentruje się jednak na edukacji wczesnosz-
kolej. Seria podręczników „Matematyka z plusem”, którą współtworzyła, otrzymała 
prestiżowe wyróżnienie Polskiej Akademii Umiejętności. Wydawcą serii jest Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe, którego Małgorzata Dobrowolska jest założycielką, współwła-
ścicielką i redaktor naczelną.
Jest także współwłaścicielką firmy deweloperskiej Torus oraz udziałowcem innych  
spółek, fundatorką i przewodniczącą rady Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora,  
a także pomysłodawczynią i głównym sponsorem Akademii 30+, działającej w Trójmieście. 
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ment) stworzyła podwaliny pod dalszy rozwój rynku biurowego  
w Trójmieście. Realizacja ABP pozwoliła sprawdzić się w roli 
dewelopera i generalnego wykonawcy inwestycji, a także fir-
my sprawnie komercjalizującej inwestycje, zarządzającej nią  
i w końcu przeprowadzającej proces sprzedaży. Ta wszech-
stronność, a także odwaga przecierania szlaków w dużej 
mierze odzwierciedlają charakter firmy Torus oraz ogromny 
potencjał pracujących tam ludzi. Dzisiaj jest to już duża organi-
zacja, posiadająca solidną strukturę i zaplecze, a także bogate, 
rynkowe know-how.
Inwestycje Torusa znacznie wykraczają poza standard obser-
wowany na regionalnych rynkach biurowych w Polsce i prezen-
towany przez lokalnych deweloperów. Jakością i wydajnością 
energetyczną dorównują one najlepszym budynkom w kraju, 
zaskakując innowacyjnością technicznych rozwiązań i funkcjo-
nalnością. W wielu zestawieniach konkurują i wygrywają z pro-
jektami znacznie większych deweloperów, dzięki czemu firma 
zyskała uznanie i rozpoznawalność w środowisku branżowym. 
Torus to firma, która nie boi się wyzwań, czego najlepszym do-
wodem jest realizowana obecnie inwestycja – wielofunkcyjny 
kompleks biznesowy Alchemia w Gdańsku.

HISTORIA 
FIRMY 

Budynek wybudowany dla GWO wyznaczał wówczas jakościo-
we standardy na rynku biurowym w Trójmieście i był pierw-
szym biurowcem klasy A. Dla spółki Torus był to czas zdoby-
wania wiedzy oraz analizy rynku, które w następnych latach 
pozwoliły podjąć strategiczne decyzje dotyczące dalszego 
rozwoju i specjalizacji w obszarze inwestycji biurowych (choć 
firma ma też w portfolio inwestycje mieszkaniowe, magazy-
nowe i  rewitalizacyjne). Z początkiem 2006 roku rozpoczęto 
realizację inwestycji Arkońska Business Park (ABP), pierw-
szego w Trójmieście parku biurowego klasy A, z zamysłem 
jego komercjalizacji oraz późniejszej sprzedaży. Inwestycja ta 
(wraz z realizowaną niemal równolegle w Gdyni inwestycją Łu-
życka Office Park, której inwestorem była firma Allcon Invest-

TORUS SP. Z O.O. SP. K. JEST FIRMĄ DEWELOPERSKĄ PO-
WSTAŁĄ W 2002 ROKU W GDAŃSKU (WCZEŚNIEJ REALI-
ZUJĄCĄ JUŻ INWESTYCJE W OBSZARZE NIERUCHOMOŚCI 
POD SZYLDEM GDAŃSKIEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJ-
NEGO). PIERWSZĄ INWESTYCJĄ SPÓŁKI BYŁA BUDOWA 
NOWEJ SIEDZIBY GDAŃSKIEGO WYDAWNICTWA OŚWIATO-
WEGO PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 413, Z KTÓRYM FIRMA 
POWIĄZANA JEST WŁAŚCICIELSKO.

GRUNWALDZKA 413
Termin realizacji: 2003-2005
Opis: budynek biurowy klasy A
Parametry: łączna powierzchnia najmu 4 202 mkw., 
parking podziemny na 49 miejsc postojowych

ARKOŃSKA BUSINESS PARK
Termin realizacji: 2006-2010
Opis: kompleks 5 budynków biurowych klasy A
Parametry: łączna powierzchnia najmu 29 900 mkw., budyn-
ki od 5 do 6 kondygnacji nadziemnych i 1 lub 2 podziemnych, 
łącznie 557 miejsc parkingowych (w tym 481 podziemnych)

CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE KOWALE
Termin realizacji: 2005-2008
Opis: nowoczesne hale magazynowe z biurami
Parametry: nieruchomość z działką o powierzchni  
23 000 mkw., hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną 
o powierzchni blisko 9 100 mkw.

HOTEL ARKON PARK
Termin realizacji: 2010-2011
Opis: nowoczesny hotel trzygwiazdkowy
Parametry: 81 pokoi i apartamentów, restauracja, centrum 
konferencyjne na 230 osób, centrum rekreacyjno-sportowe, 
parking dla 30 samochodów

ALCHEMIA
Termin realizacji: 2011 – w budowie
Opis: wielofunkcyjny kompleks biznesowy realizowany 
w 4 etapach
Parametry: planowana łączna powierzchnia najmu ponad 
130 tys. mkw., ponad 1 500 miejsc postojowych

PIOTRKOWSKA 27 
Termin realizacji: 2010-2011
Opis: kameralny budynek mieszkaniowy 
Parametry: 4,5 kondygnacji, 24 mieszkania o powierzchni 
użytkowej od 42 mkw. do 91 mkw., podziemna hala garażowa

WYBRANE INWESTYCJE FIRMY TORUS 

GRUNWALDZKA 413
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ALCHEMIA II
Termin realizacji: 2013-2015

Charakterystyka: W październiku 2015 roku oddany został do 
użytku II etap inwestycji. Dostarczył on blisko 22 tys. mkw. po-
wierzchni biurowej oraz blisko 4 tys. mkw. powierzchni prze-
znaczonej na usługi towarzyszące. Jego najemcami są takie 
firmy jak: State Street, Alexander Mann Solutions i Wipro IT 
Services. Budynek jest precertyfikowany w LEED, uzyskał 
jeden z najwyższych wyników punktowych w kraju (planowa-
ne zakończenie procedury uzyskania końcowego certyfikatu  
w 2016 roku).

ALCHEMIA III
Termin realizacji: 2015 – w budowie

Charakterystyka: Obecnie trwa budowa III etapu inwestycji, 
który będzie największym wolnostojącym biurowcem w pół-
nocnej Polsce. Jego całkowita powierzchnia biurowa to blisko 
36 tys. mkw., a powierzchnia typowej kondygnacji – aż 3 tys. 
mkw. Zaprojektowano w nim pieszy pasaż usługowo-handlowy  
z elementami małej architektury, ławkami, zielenią, a także 
niewielkimi drzewami. Architektonicznym wyróżnikiem bu-
dynku będzie „latarnia” – narożnik elewacji od strony skrzy-
żowania pozbawiony elementów metalowych i szprosów.  
Zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2017 roku.

 

ALCHEMIA I
Termin realizacji: 2011-2013

Charakterystyka: Pierwszy etap inwestycji oddany został do 
użytku w grudniu 2013 roku, dostarczając na rynek 16,7 tys. 
mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Na powierzchni  
4,6 tys. mkw. funkcjonuje tam również ogólnodostępne centrum 
rekreacyjno-sportowe (m.in. z basenami, saunami, klubem fit-
ness, salą sportową i strefą wspinaczki), a uzupełnieniem oferty 
jest dwupoziomowa restauracja o powierzchni blisko 550 mkw.  
W budynku znajduje się blisko 300 miejsc parkingowych.  
Do grona najemców I etapu inwestycji należą takie firmy jak: 
Kemira, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Dynatrace, Co-
gnizant, MOL Europe, Grupa Progres i Mango Media. Budy-
nek uzyskał amerykański certyfikat oceny wysokowydajnych 
budynków LEED (Leadership In Energy and Environmental 
Design) na najwyższym poziomie Platinum. Czas realizacji in-
westycji wyniósł 24 miesiące.

ALCHEMIA, I ETAP

ALCHEMIA, AQUASTACJA ALCHEMIA, WIZUALIZACJA III ETAPU

ALCHEMIA, I i II ETAP

ALCHEMIA, I i II ETAP

ALCHEMIA, WIZUALIZACJA III ETAPUALCHEMIA, SPORTSTACJA ALCHEMIA, FITSTACJA (OBECNIE TIGER GYM)
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TORUS.
FIRMA, 
KTÓREJ 
SIŁĄ SĄ 
LUDZIE

Na przestrzeni 2015 roku liczba pracowników (etatowych) 
firmy Torus utrzymała się na tym samym poziomie 57 osób  
(po raz pierwszy od wielu lat nie wzrosła, jednak już z po-
czątkiem roku 2016 do zespołu dołączyły kolejne osoby).  
W tym okresie 4 osoby awansowały. Średnia wieku pracownika  
w firmie to mniej niż 38 lat, zespół jest więc młody, dynamicz-
ny, ale jednocześnie z solidnym doświadczeniem rynkowym. 
Średni staż pracownika w firmie to prawie 6 lat (firma powstała  
w 2002 roku). Wśród pracowników jest jedna osoba z tytułem 
doktora, 29 osób ma wykształcenie inżynierskie, 15 wyższe 
magisterskie, 5 licencjackie, pozostałe średnie lub zawodowe. 

2015

2014 

2013 

2012

2007

2002

28 osób

50 osób

51 osób

57 osób

57 osób

powstanie firmy

LICZBA PRACOWNIKÓW ETATOWYCH 
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

ETATOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIAŁA 
FIRMA TORUS NA KONIEC 2015 ROKU57

ZESPÓŁ

ALCHEMIA, WIZUALIZACJA III ETAPU



SŁAWOMIR GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU

MACIEJ BROŻEK
PEŁNOMOCNIK DS. ROZWOJU

PAWEŁ GOŁĘBICKI
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

IWONA RULKIEWICZ
ASYSTENTKA ZARZĄDU

DOROTA ŁUCZYWEK-KUCHARSKA
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 

DARIUSZ ZIELIŃSKI 
SPECJALISTA DS. EKSPLOATACJI 

JOANNA JABŁOŃSKA
SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

IWONA STEMSKA
PEŁNOMOCNIK DS. NIERUCHOMOŚCI 

AGNIESZKA CZAJKA
SEKRETARKA

MONIKA BRZOZOWSKA
KIEROWNIK DZIAŁU MARKETINGU I PR

KAROLINA BROŻONOWICZ
MENADŻER DS. KOMERCJALIZACJI 

MACIEJ SUCHANOWSKI 
MENADŻER PROJEKTU

MARCIN DEJNA
KIEROWNIK DZIAŁU 
UMÓW NAJMU I SPRZEDAŻY

NATALIA MANUSZEWSKA 
SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI 
I MARKETINGU

EWA ORLIK
SPECJALISTA DS. KOMERCJALIZACJI

MIESZKO WÓJCIK
MENADŻER DS. KOMERCJALIZACJI 

RAFAŁ SZYMAŃSKI
KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA

MACIEJ GÓRSKI, 
MENADŻER PROJEKTU 

JOANNA OLEJNICZAK-SUCHECKA
DYREKTOR DZIAŁU PROJEKTOWEGO

MAGDALENA BORKOWSKA
KIEROWNIK DZIAŁU PROJEKTOWEGO

TOMASZ MAN
DYREKTOR DS. IT

ŁUKASZ JĘDRUSIAK
KIEROWNIK BUDOWY

ALICJA NAPIÓRKOWSKA
KIEROWNIK DZIAŁU PLANOWANIA 
INWESTYCJI

EDYTA KORYCKA, 
DYREKTOR DZIAŁU PLANOWANIA 
INWESTYCJI

JAN KAKOWSKI
DYREKTOR DS. INWESTYCJI 

MARCIN FROZYNA
KIEROWNIK PROJEKTU

ADAM SAJEWICZ 
KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

PRZEMYSŁAW GROSZEWSKI
KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

ANDRZEJ AMBROZIAK
INSPEKTOR NADZORUPIOTR NISIEWICZ

KIEROWNIK PROJEKTU

ROMAN SOKOŁOWSKI
GŁÓWNY INŻYNIER

RAFAŁ ŻAL
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

MAREK PALIŚWIAT
PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI DS. FINANSOWYCH

TOMASZ BOROWSKI
KIEROWNIK BUDOWY

JAROSŁAW BŁASZKOWSKI
KIEROWNIK DZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

TOMASZ WESOŁOWSKI 
KIEROWNIK PROJEKTU

MIKOŁAJ FILIPIAK
KIEROWNIK BUDOWY

MONIKA LASOCKA 
KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO
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ADMINISTRACJA/SEKRETARIAT
/ organizacja pracy zarządu / bieżąca obsługa biura i wsparcie 
funkcjonowania działów / front office dla interesantów /

DZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI 
/ koncepcje inwestycji / analiza opłacalności inwestycji / przy-
gotowanie i realizacja dokumentacji projektowej / nadzór pra-
cy biur projektowych pod kątem zmian i uzupełniania braków  
w dokumentacji / terminarz prac projektowych / uzyskiwanie 
decyzji administracyjnych związanych z inwestycją / uzgodnie-
nia z dostawcami mediów i właścicielami sieci oraz z zarządca-
mi dróg / umowy przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, deszczowej, tele-
komunikacyjnej i gazowej / procedury odbiorowe i uzyskiwa-
nie pozwolenia na użytkowanie obiektów / analiza możliwości 
inwestycyjnych oraz uwarunkowań formalno-prawnych przy 
zakupie nowych nieruchomości /

DZIAŁ INWESTYCJI
/ uczestnictwo w projektowaniu i przygotowaniu inwestycji do 
realizacji (dobór wykonawców, zakup materiałów etc.) / bieżąca 
kontrola dokumentacji otrzymanej od projektantów / weryfika-
cja rozwiązań w zakresie jakości powietrza i ich optymalizacja 
/ współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi, eksperta-
mi, inspektorami oraz przedsiębiorstwami specjalizującymi się 
w konkretnych dziedzinach / kontrola czasu realizacji i opła-
calności inwestycji / optymalizacja efektywności energetycznej 
obiektów / nadzór nad realizacją inwestycji dotyczący wymo-
gów LEED /

DZIAŁ TECHNICZNY
/ obsługa najemców / przeglądy i drobne naprawy / nadzór nad 
systemami wentylacji, klimatyzacji, energetycznymi i ustawie-
niami BMS (Building Management System) /

DZIAŁ KOMERCJALIZACJI 
/ wynajem powierzchni biurowych, handlowo-usługowych, 
magazynowych oraz sal konferencyjnych / przygotowanie 
ofert i prezentacja powierzchni przeznaczonych na wynajem 
/ prowadzenie negocjacji warunków komercyjnych / koordy-
nacja procesu zawierania nowych i zmiany istniejących umów 
najmu / bieżąca komunikacja z klientami i najemcami (w za-
kresie uzgodnień nowych i modyfikacji istniejących aranżacji 
powierzchni) / udział w tworzeniu oraz pozyskiwaniu raportów 
i analiz rynkowych / udział w eventach branżowych / sporzą-
dzanie prognoz wynajmu / udział w procesach sprzedaży inwe-
stycyjnych nieruchomości / budowanie i utrzymywanie dobrych 
relacji z klientami

DZIAŁ MARKETINGU
/ analiza rynku i trendów / strategia komunikacji / komunikacja 
marketingowa i PR firmy oraz produktów / komunikacja we-

wnętrzna / wsparcie komercjalizacji / rozwój relacji z klientami 
i kontrahentami / CSR / koordynacja projektów autorskich /

DZIAL PROJEKTOWY
/ projekty koncepcyjne i wykonawcze aranżacji pomieszczeń / 
opracowywanie wnętrz stref ogólnodostępnych i technicznych / 
konsultacja projektów z branżą i rzeczoznawcami / weryfikacja 
prawna / koordynacja i nadzór autorski w trakcie realizacji (na 
budowie) / projekty i zamówienia na indywidualne zabudowy 
meblowe / tworzenie modeli trójwymiarowych / załączniki gra-
ficzne do umów i katalogów / spotkania i negocjacje z dostaw-
cami i wykonawcami / konsultacje w kwestiach estetycznych 
budynków /

DZIAŁ UMÓW NAJMU I SPRZEDAŻY
/ przygotowanie oraz negocjowanie projektów umów najmu  
i dzierżawy nieruchomości oraz umów nabycia i sprzedaży nie-
ruchomości / nadzór nad wykonywaniem postanowień umów 
najmu i dzierżawy nieruchomości / udział w prawnym due dilli-
gence nabywanych nieruchomości /

DZIAŁ ZARZĄDZANIA
/ nadzór nad codziennym, sprawnym funkcjonowaniem nieru-
chomości / optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości 
/ zapewnienie utrzymania urządzeń, instalacji i wyposażenia 
w należytym stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczne 
korzystanie z nieruchomości / ciągłe doskonalenie procedur  
i rozwiązań ułatwiających korzystanie z nieruchomości / za-
pewnienie dostawców świadczących wysokiej jakości usługi dla 
nieruchomości / bieżący kontakt z najemcami, rozwiązywanie 
zgłaszanych problemów / dbanie o relacje z najemcami oraz  
o pozytywny wizerunek zarządzanych obiektów /

DZIAŁ KSIĘGOWY
/ prowadzenie ksiąg rachunkowych / rozliczenia podatkowe / 
ustalanie wyniku podatkowego / prowadzenie kasy i rozliczeń 
gotówkowych oraz płatności bezgotówkowych / naliczenia  
i księgowość płac / sprawozdawczość księgowa / konsolidacja 
/ deklaracje i płatności na podatek od nieruchomości /

DZIAŁ FINANSOWY
/ pozyskiwanie i obsługa procesu finansowania / nadzór fi-
nansowy nad realizacją inwestycji / fakturowanie przychodów 
/ monitorowanie stanu zabezpieczeń złożonych na podstawie 
umów najmu oraz umów wykonawstwa/windykacja należno-
ści / realizacja finansowych obowiązków wynikających z umów  
o zarządzanie nieruchomościami / sprawozdawczość finansowa 

DZIAŁ IT
/ infrastruktura sieciowa i telekomunikacyjna / wsparcie 
sprzętowe / zaplecze techniczne / serwery / bezpieczeństwo 
danych /

INWESTYCJE 2015. 
PLANOWANIE 
I REALIZACJA

ALCHEMIA I 
Na początku 2015 roku trwały prace aranżacyjne w loka-
lach, na które została podpisana umowa najmu pod ko-
niec roku 2014 (dodatkowa powierzchnia dla firm: Gru-
pa Progres, Kemira, Regus, Mango Media, Cognizant,  
a także powierzchnia pokazowa Torus Showroom). W 2015 roku 
zostały podpisane umowy z kolejnymi najemcami: NOV, Wipro 
IT Services i ManpowerGroup, a pod koniec roku rozpoczęły się 
prace przygotowawcze kolejnych aranżacji dla nowych najem-
ców: Provident Polska, Apteki Gemini oraz Luxoft. 

ALCHEMIA II
W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku kontynuowano 
budowę drugiego etapu Alchemii. Pod koniec roku realizowa-
no prace wykończeniowe w lokalach najemców (State Street, 
Alexander Mann Solutions oraz Wipro IT Services). W końcową 
fazę wszedł również proces certyfikacji budynku w systemie 
LEED (finalizacja nastąpi w 2016 roku). 
W budowę Alchemii II zaangażowanych było ok. 700 pracow-
ników, z czego blisko 500 osób pracowało przy tej inwestycji 
dłużej niż tydzień.
Przy samym projekcie firmy State Street (największego na-
jemcy Alchemii II, z powierzchnią najmu powyżej 14 tys. mkw.) 
jako pracowników podwykonawców zgłoszonych zostało 320 
osób (liczba ta obejmuje wszystkie osoby, łącznie z tymi, któ-
re pracowały jeden dzień). Przy budowie Alchemii II wykorzy-
stano ok. 30 000 m³ betonu oraz 3 500 ton stali zbrojeniowej. 
Czas realizacji inwestycji wyniósł 20 miesięcy, na co złożyło się  
ok. 700 000 roboczogodzin. 

ALCHEMIA III
W 2015 roku firma Torus otrzymała pozwolenie na budowę 
trzeciego etapu Alchemii wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz infrastrukturą towarzyszącą, co umożliwiło rozpoczęcie 
prac konstrukcyjnych. Odrębnie uzyskano pozwolenia na bu-
dowę kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, położenie sieci 
elektroenergetycznej i sieci wodociągowej wraz z kanałem sa-
nitarnym. Budynek został precertyfikowany w systemie LEED 
na najwyższym poziomie Platinum.

OD KILKU LAT AKTYWNOŚĆ FIRMY TORUS KONCENTRUJE 
SIĘ NA INWESTYCJI ALCHEMIA (KOLEJNYCH JEJ ETAPACH), 
TAK TEŻ BYŁO W 2015 ROKU. NIE JEST TO JEDNAK JEDYNA  
INWESTYCJA, PRZY KTÓREJ PROWADZONO PRACE. 

PRACOWAŁO PRZY BUDOWIE DRUGIEGO ETAPU ALCHEMII, 
 Z CZEGO 500 OSÓB DŁUŻEJ NIŻ TYDZIEŃ 

(DANE SZACUNKOWE)

700 OSÓB 

FIRMĘ TORUS ZDECYDOWANIE WYRÓŻNIA NA RYN-

KU BEZPOŚREDNIE SPRAWOWANIE NADZORU NAD 

REALIZACJĄ INWESTYCJI. JEST TO MOŻLIWE DZIĘKI 

ZESPOŁOWI DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW 

MAJĄCYCH WYSOKIE KOMPETENCJE W SWOICH 

DZIEDZINACH.

ROBOCZOGODZIN PRZEPRACOWANO NA BUDOWIE 
DRUGIEGO ETAPU ALCHEMII (DANE SZACUNKOWE)

700 tys.

ALCHEMIA, I ETAP, HOL RECEPCYJNY
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URZĄD MIASTA

URZĄD WOJEWÓDZKI

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE

TK TELEKOM

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

ENERGA

GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

INNE

SUMA

63

2

2

13

2

26

11

1

3

1

1

17

142

ZESTAWIENIE DECYZJI I UZGODNIEŃ W RAMACH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU INWESTYCJI 
(ALCHEMIA I, ALCHEMIA II, ALCHEMIA III, GRUNWALDZKA 48-50 I KOWALE):

PODMIOT
LICZBA DECYZJI I UZGODNIEŃ 

W 2015 ROKU

68 mln

75 mln

68 mln

67 mln

109 mln2015

2014

2013

2012

NAKŁADY NA WSZYSTKIE INWESTYCJE 
ZBIORCZO, LATAMI: 

WYDAŁA FIRMA TORUS 
NA INWESTYCJE W 2015 ROKU

109 mln zł

GRUNWALDZKA 48-50
W Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 48-50, Torus planuje budo-
wę nowoczesnego budynku biurowo-usługowego (w miejscu 
istniejącego budynku biurowego, dawnej siedziby firmy Che-
mia). Od początku 2015 roku trwały intensywne prace projekto-
we, w styczniu wydana została decyzja o warunkach zabudowy. 
Pracowano również nad koncepcją drugiego budynku biurowe-
go w drugiej linii zabudowy, w głębi działki, wraz z przebudową 
infrastruktury technicznej oraz wprowadzeniem zmian w za-
gospodarowaniu terenu. Rozpoczęto też starania o uzyskanie 
stosownych pozwoleń administracyjnych. 

BARNIEWICE
W Barniewicach w gminie Żukowo, na powierzchni 20 ha po-
wstać ma nowoczesne centrum logistyczne z zapleczem biu-
rowym. O atrakcyjności tego terenu stanowi bliskość węzła 
Owczarnia oraz Pomorskiej Kolei  Metropolitalnej. W 2015 roku 
firma Torus przystąpiła do projektowania – w ramach ul. Dębo-
wej i ul. Meteorytowej – drogi dojazdowej do węzła Owczarnia.

CENTRUM LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWE KOWALE
W 2015 roku realizowano prace projektowe oraz rozbudowę 
hali magazynowej/produkcyjnej.

W toku realizacji inwestycji firma Torus współpracowała z wieloma mniejszymi i większymi podmiotami, pochodzącymi głównie  
z lokalnego rynku. W 2015 roku współpraca ta (w obrębie dwóch głównych inwestycji) przedstawiała się następująco (każda umowa, 
zamówienie i zlecenie to inny kontrahent):

INVESTYCJA CHARAKTER WSPÓŁPRACY ŁĄCZNA LICZBA 
KONTRAHENTÓW

ALCHEMIA I

ALCHEMIA II

151 umów, 42 zamówienia, 143 zlecenia

104 umowy, 16 zamówień, 86 zleceń

336

206

LICZBA KONTRAHENTÓW W RAMACH REALIZOWANYCH PRZEZ TORUS INWESTYCJI 
ALCHEMIA I I ALCHEMIA II

27 mln zł

Łączne nakłady na inwestycje w 2015 roku wyniosły 109 mln 
złotych. Około 80% kontrahentów Torusa to firmy z wojewódz-
twa pomorskiego, pozostali pochodzili z innych części kraju. 
Charakter współpracy z poszczególnymi podmiotami był sil-
nie zróżnicowany (obejmował bardzo istotne i duże elementy,  
np. stan surowy czy elewacja), dlatego kwotowy podział wy-
datkowanych środków przedstawia się nieco inaczej. Szaco-
wać można, że ok. 50% wartości zamówień (czyli wypłacanych 
kwot) trafiło na rynek pomorski, reszta do innych części kraju 
lub poza Polskę (głównie w przypadku urządzeń). Z tego blisko 
połowę stanowić mogła robocizna, co oznacza, że szacunkowo 
w regionie, w formie wynagrodzeń, pozostało ok. 25% wyda-
nych na inwestycje środków (ponad 27 mln złotych).

WYDANYCH PRZEZ FIRMĘ TORUS NA INWESTYCJE W 2015 
ROKU REALNIE POZOSTAŁO NA POMORZU W FORMIE  

WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW (DANE SZACUNKOWE)

ALCHEMIA, I ETAP

GRUNWALDZKA 48-50

BARNIEWICE
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ROK 2015 BYŁ DLA TORUSA REKORDOWY POD WZGLĘDEM LICZBY WYNAJĘTEJ POWIERZCHNI W ALCHEMII (I W OGÓLE  
W HISTORII FIRMY). TYLKO W RAMACH INWESTYCJI ALCHEMIA I i II PODPISANO 10 UMÓW NAJMU  (Z CZEGO 9 PODMIOTÓW 
STANOWIŁY FIRMY ZAGRANICZNE) NA ŁĄCZNĄ POWIERZCHNIĘ PONAD 25 700 MKW. 

POWIERZCHNI BIUROWEJ WYNAJĘŁA FIRMA 
TORUS W 2015 ROKU W KOMPLEKSIE ALCHEMIA, 

CO STANOWIŁO REKORD W HISTORII FIRMY

25 700 mkw.

KOMERCJALIZACJA 
INWESTYCJI

14 000 mkw.
POWIERZCHNI W KOMPLEKSIE ALCHEMIA 
WYNAJĘŁA FIRMA STATE STREET 
NA SWOJE NOWE BIURO W GDAŃSKU  

Najemcami Alchemii w 2015 roku zostały firmy: State Street 
Bank, NOV, Provident Polska, Apteki Gemini, Luxoft, Wipro IT 
Services, Alexander Mann Solutions, ManpowerGroup. Trans-
akcja najmu z firmą State Street, globalnym potentatem branży 
finansowej notowanym na giełdzie nowojorskiej, była najwięk-
szą do tej pory transakcją w warunkach komercyjnego najmu 
na Pomorzu i jedną z największych w Polsce w 2015 roku. 
Firma na potrzeby swojego nowego biura w Gdańsku wynaję-
ła ponad 14 tys. mkw. powierzchni, planując w ciągu kilku lat 
zatrudnić nawet 1 200 osób.

WYNAJĘTA POWIERZCHNIA BIUROWA I KOMERCYJNA (BEZ MAGAZYNÓW) W KLUCZOWYCH INWESTYCJACH TORUSA 

(ALCHEMIA, GRUNWALDZKA 413, GRUNWALDZKA 417, GRUNWALDZKA 48-50):

ROK POWIERZCHNIA WYNAJĘTA  
W DANYM ROKU [mkw.]

LICZBA PODMIOTÓW,  
Z KTÓRYMI PODPISANO UMOWY

% WYNAJĘCIA BUDYNKU
NA KONIEC ROKU

INWESTYCJA

2015*

2014

2013

2012

* W 2015 roku wstrzymano komercjalizację budynku biurowego Grunwaldzka 48-50 w związku z modernizacją i wyburzono budynek  
Grunwaldzka 417 w związku z budową Alchemii III 

ZDJĘCIA Z UROCZYSTEGO PODPISANIA UMOWY Z FIRMĄ STATE STREET
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SPRZEDAŻ 
INWESTYCJI

ALCHEMIA I
Na początku sierpnia Torus zrealizował transakcję sprzeda-
ży I etapu Alchemii. Jego nabywcą został podmiot stanowiący 
joint venture pomiędzy Bluehouse Capital Advisor Ltd a RE-
INO Dywidenda Plus SA zarządzanym przez REINO Partners.  
W transakcji firmie Torus doradzała agencja Cushman & Wake-
field, a obsługę prawną zapewniła kancelaria Clifford Chance. 
Stronę kupującą reprezentowały kancelarie Greenberg Traurig 
(REINO Dywidenda SA) i CMS Cameron McKenna (Bluehouse). 
Transakcja sfinansowana została przez ING Bank Śląski.
Bluehouse jest doświadczoną i niezależną firmą inwestycyj-
ną działającą w sektorze nieruchomości. Ma na swoim kon-
cie wiele osiągnięć oraz rozległą wiedzę rynkową, wynikającą 
z doświadczeń zdobytych w czasie tworzenia i zarządzania  
4 własnymi funduszami nieruchomości. Firma operuje kapita-
łem zebranym wśród instytucji międzynarodowych, podmiotów 
typu „family office”, zamożnych inwestorów indywidualnych,  
zarządza też dwoma regionalnymi funduszami kapitałowymi. 
Bluehouse jest obecny w Europie Środkowej i Południowo-
-Wschodniej od ponad 10 lat. 
REINO Partners jest niezależnym podmiotem zarządzającym 
funduszami i inwestycjami na rynku nieruchomości Europy 
Środkowo-Wschodniej. Łączna wartość transakcji i projektów 
deweloperskich wykonanych z udziałem Partnerów REINO 
przekracza 3 mld EUR i obejmuje wszystkie sektory rynku 
nieruchomości. W ostatnich 3 latach zespół REINO Partners 
zamknął z sukcesem transakcje nabycia istniejących nieru-
chomości biurowych, zgodnie z wcześniej określoną strategią 
inwestycyjną, o łącznej wartości ok. 300 mln EUR.

ALCHEMIA II
W listopadzie 2015 roku firma Torus podpisała przedwstępną 
umowę sprzedaży II etapu wielofunkcyjnego kompleksu Alche-
mia w Gdańsku. Jego nabywcą jest spółka zależna Polskiego 

Holdingu Nieruchomości S.A., a finalizacja transakcji zaplano-
wana została na 2016 rok. Obsługę prawną zapewniła kancela-
ria Clifford Chance.
Zrealizowane przez Torusa transakcje sprzedaży inwestycji 
oraz ich tempo są świadectwem najwyższej jakości budynków. 
Obecność tak poważnych podmiotów inwestycyjnych w regionie 
świadczy też o tym, że rynek biurowy w Trójmieście wyraźnie 
dojrzał, stając się solidną alternatywą inwestycyjną dla innych, 
większych aglomeracji.

ROK 2015 MIAŁ TEŻ OGROMNE ZNACZENIE DLA FIRMY 
TORUS ZE WZGLĘDU NA TRANSAKCJE SPRZEDAŻY I ETA-
PU ALCHEMII (SIERPIEŃ) ORAZ PRZEDSPRZEDAŻY II ETA-
PU ALCHEMII (LISTOPAD). POJAWIENIE SIĘ POWAŻNYCH 
PODMIOTÓW INWESTYCYJNYCH NA TRÓJMIEJSKIM RYNKU 
DAŁO WYRAZ JEGO DOJRZAŁOŚCI I POTENCJAŁU, Z DRU-
GIEJ STRONY DOWIODŁO JAKOŚCI REALIZOWANYCH PRZEZ 
TORUSA INWESTYCJI. 

ALCHEMIA, II ETAP

ZDJĘCIA Z UROCZYSTEGO PODPISANIA UMOWY Z FIRMĄ STATE STREET
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MIPIM (marzec 2015, Cannes) – to odbywające się co roku, 
największe w Europie Międzynarodowe Targi Nieruchomości  
i Inwestycji. Torus był tam jedną z kilku firm zaangażowanych  
w promocję regionu i prezentujących  swoje inwestycje, które 
wystąpiły pod wspólnym hasłem Metropolii Gdańskiej. Organi-
zatorem uczestnictwa w tym wydarzeniu była spółka InvestGDA. 

INVESTED INTEREST BUYERS & SELLERS GET-
-TOGETHER (czerwiec 2015, Warszawa) – to konferencja 
organizowana przez magazyn Eurobuild CEE, dedykowana 
uczestnikom szeroko pojętego rynku nieruchomości, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aspektu inwestycyjnego. Analitycy 
przedstawiali szereg makroekonomicznych danych rynkowych, 
odnoszących się zarówno do rynku polskiego, jak i europejskie-
go, wskazujących na dobrą sytuację panującą na rynku nieru-
chomości. W panelu dyskusyjnym „Inteligentne inwestowanie 
to nie zamrażanie kapitału” wziął udział przedstawiciel firmy 
Torus, dyskutując w szerokim gronie ekspertów o finansowaniu 
inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce. Torus był jednym 
z partnerów tego wydarzenia i jego aktywnym uczestnikiem.

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH I ZIELONE 
ROZWIĄZANIA (październik 2015, Warszawa) – to konfe-
rencja branży nieruchomości, której organizatorem jest ma-
gazyn Eurobuild CEE. Podczas wydarzenia dyskutowano m.in.  
o rozwoju rynku biurowego w kraju (analizowano, w czym tkwi 
przewaga Polski nad Rumunią i krajami azjatyckimi), ofercie 
miast dla deweloperów biurowych i nowych inwestorów, wy-
maganiach najemców w poszczególnych branżach, a także  
o skutecznych wdrożeniach zielonych rozwiązań w istniejących 
budynkach.

SMART BUILDINGS & SMART CITIES (październik 
2015, Warszawa) – to jedna z kilku konferencji organizowanych 

przez tygodnik The Warsaw Voice. Uczestnicy wydarzenia roz-
mawiali o budownictwie, jako jednym z najważniejszych sekto-
rów naszej gospodarki, w którym coraz bardziej istotne staje 
się zagadnienie efektywności energetycznej budynków. Przed-
stawicielki Torusa prezentowały Alchemię, jako przykład inwe-
stycji certyfikowanej i spełniającej bardzo wysokie standardy 
wydajności energetycznej.

BIUROWCE W POLSCE (październik 2015, Warszawa) – to 
jedno z najważniejszych wydarzeń branży biurowej w Polsce. 
Na konferencji rozmawiano m.in. o rozwoju rynków regional-
nych, funkcji miastotwórczej budynków biurowych, bezpieczeń-
stwie przesyłu danych oraz  inteligentnych rozwiązaniach i mia-
stach. Wielokrotnie podkreślano też rosnące znaczenie rynków 
regionalnych w Polsce, do czego przyczyniły się głównie inwe-
stycje lokalnych deweloperów, m.in. Torusa w Gdańsku. Torus 
był partnerem merytorycznym wydarzenia.

21. DOROCZNA KONFERENCJA RYNKU NIERU-
CHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W POLSCE (grudzień 
2015, Warszawa) – to coroczne spotkanie przedstawicieli bran-
ży nieruchomości komercyjnych w Polsce, podsumowujące 
mijający rok i przedstawiające prognozy na kolejne lata. Pre-
zentowano szereg danych makroekonomicznych, bezpośrednio 
i pośrednio związanych z rynkiem nieruchomości, mających 
istotny wpływ na sytuację gospodarczą. Stwierdzono, że pro-
gnozy są optymistyczne, choć branża ma przed sobą wiele wy-
zwań. Przedstawiciel Torusa był uczestnikiem jednego z paneli 
dyskusyjnych.

ALCHEMIA BIURA (grudzień 2015, Warszawa) – to tytuł 
śniadania biznesowego zorganizowanego przez firmę Torus 
wspólnie z magazynem Eurobuild CEE. Uczestnicy, przedsta-
wiciele różnych firm i środowisk związanych z sektorem biu-
rowym, poszukiwali odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku 
zmierza rynek biurowy i jakie trendy będą na nim dominować  
w niedalekiej przyszłości. Pierwsza część spotkania poświę-
cona była nowoczesnym aranżacjom przestrzeni biurowych.  
W panelu dyskusyjnym zaproszeni goście, w tym przedstawi-
ciel firmy Torus, dyskutowali o obecnej sytuacji trójmiejskie-
go rynku biurowego oraz o tym, jak zmieniło się podejście do 
pracownika w zakresie tworzenia środowiska pracy. Poruszono 
również temat szeroko pojętej jakości życia, podkreślając boga-
tą ofertę Trójmiasta i całego regionu.

TARGI
KONFERENCJE

SPOTKANIA BIZNESOWE

W 2015 ROKU PRZEDSTAWICIELE FIRMY TORUS BRALI 
UDZIAŁ W LICZNYCH WYDARZENIACH BRANŻOWYCH (TAR-
GI, KONFERENCJE, TEMATYCZNE SPOTKANIA BIZNESOWE), 
ZARÓWNO W POLSCE, JAK I ZA GRANICĄ. BARDZO CZĘSTO 
WYSTĘPOWALI TEŻ W ROLI PANELISTÓW CZY PRELEGEN-
TÓW. DZIELĄC SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ DOTYCZĄCĄ ROZWOJU 
RYNKU BIUROWEGO ORAZ PRZYBLIŻAJĄC DZIAŁALNOŚĆ 
I INWESTYCJE TORUSA, AKTYWNIE PRZYCZYNIALI SIĘ TEŻ 
DO PROMOCJI REGIONU.

SPOTKANIE „ALCHEMIA BIURA”, MAT. EUROBUILD CEE

EUROBUILD AWARDS 2015 – na początku grudnia 2015 
roku w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się 
uroczysta gala wieńcząca największy i najbardziej prestiżowy 
konkursu branży nieruchomości komercyjnych w Polsce EU-
ROBUILD AWARDS. Drugi etap Alchemii zwyciężył w kategorii 
Nowy Biurowiec Roku w Polsce, pokonując 18 innych projektów 
z całego kraju. Uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia są 
co roku przedstawiciele wszystkich, najważniejszych podmio-
tów działających na tym rynku. Kapituła oceniająca projekty 
składa się z ponad dwustuosobowego jury skupiającego eks-
pertów branżowych. Biorą oni pod uwagę biorą  reputację pro-
jektu, efekty komercjalizacji, wyniki finansowe, poziom lokalnej 
konkurencji, jakość projektu i specyfikację techniczną, certy-
fikację BREEAM/LEED, a także historię rozwoju. W uroczystej 
gali wręczenia nagród uczestniczyło łącznie blisko 900 osób. 

GREEN BUILDING AWARDS – 6 października 2015 roku 
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się Green 
Building Symposium, którego organizatorem jest Polskie Sto-
warzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Podczas 
wydarzenia nagrodzone zostały najbardziej proekologiczne 
inwestycje biurowe w kraju – inwestycja Alchemia zwyciężyła 
w dwóch z czterech kategorii konkursowych. Pierwszy etap 
inwestycji został uznany za Najlepszy zrealizowany ekologicz-
ny budynek certyfikowany, natomiast drugi etap za Najlepszy 
projekt ekologiczny. Nagrodę w pierwszej kategorii odebrali 
wspólnie Edyta Korycka z firmy Torus i Szymon Wojciechowski, 
architekt i prezes APA Wojciechowski, projektant całego kom-
pleksu Alchemia, który odebrał też samodzielnie trofeum przy-
znane Alchemii w drugiej kategorii. Do konkursu zgłoszono 42 
projekty. Prace były oceniane zarówno pod względem walorów 
architektonicznych i estetycznych, jak i walorów związanych  
z budownictwem zrównoważonym.

Z CAŁEGO KRAJU POKONAŁ II ETAP ALCHEMII ZDOBYWAJĄC 
TYTUŁ NAJLEPSZEGO NOWEGO BIUROWCA ROKU W POLSCE 
PODCZAS EUROBUILD AWARDS 2015

18 PROJEKTÓW

NAGRODY 
I KONKURSY

ROK 2015 OBFITOWAŁ NIE TYLKO W SUKCESY BIZNESOWE, 
ALE TEŻ WIZERUNKOWE. TORUS ZDOBYŁ UZNANIE WIELU 
BRANŻOWYCH GREMIÓW, CZEGO DOWODEM SĄ LICZNE 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.

EUROBUILD AWARDS 2015, MAT. EUROBUILD CEE

EUROBUILD AWARDS 2015
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MANHATTAN BUSINESS – w 2015 roku firma Torus 
otrzymała też statuetkę Manhattan Business – za całokształt 
działalności i stworzenie najlepszego miejsca do rozwoju biz-
nesu w północnej Polsce. Nagroda ta jest świadectwem stoso-
wania dobrych praktyk biznesowych; otrzymują ją firmy, które 
w swojej codziennej działalności kierują się wysokimi standar-
dami moralnymi i jednocześnie potwierdzają swoją silną pozy-
cję rynkową.

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA – to ogólnopolski 
konkurs, w którym nagradzane są przedsiębiorstwa tworzące 
budownictwo nowoczesne i bezpieczne, wyróżniające się na 
polskim rynku budowlanym. Konkurs ten organizowany jest  
w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsię-
biorczość oraz pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju. Torus wyróżniony został podwójnie: I nagroda w ka-
tegorii: INWESTOR/INWESTYCJA za inwestycję Alchemia oraz 
II nagroda w kategorii USŁUGI DEWELOPERSKIE.

MEDAL EUROPEJSKI – pierwszy etap Alchemii został uho-
norowany Medalem Europejskim. Wyróżnienie to przyznawane 
jest najwyższej jakości i najbardziej innowacyjnym polskim pro-
duktom oraz usługom, których jakość odpowiada europejskim 
standardom (posiadają niezbędne certyfikaty, licencje, paten-
ty itd.). Coroczny konkurs, podczas którego przyznawany jest 
Medal Europejski, organizowany jest przez Business Centre 

Club przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pod 
honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

Inne konkursy, w których firma Torus lub inwe-
stycja Alchemia były nominowane w 2015 roku:

CIJ Awards (kategorie: Office Development of the Year; Offi-
ce Lease of the Year; Office Investment Transaction of the Year; 
Office Developer of the Year)

CEE Investment and Green Builidng Awards  
(kategorie: Best Office Development of the Year, Best Mixed-
-use Development of the Year, Developer of the Year)

Outsourcing Stars 2015 (kategoria: Deweloper)

ZDOBYŁA INWESTYCJA ALCHEMIA 
PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
GREEN BUILDING AWARDS 2015

2 NAGRODY

ALCHEMIA III
Termin realizacji: 2015-2017
Opis: budynek biurowy z powierzchniami handlowo-usługowymi
Parametry: powierzchnie biurowe rozlokowane na 11 piętrach. 
Każde z pięter to blisko 3 tys. mkw. przestrzeni biurowej. Na par-
terze znajduje się 13 lokali usługowych o różnym przeznaczeniu 
i wielkości.

BARNIEWICE 
Termin realizacji: (2016- )
Opis: Barniewice położone są w odległości 6 km od Portu Lotni-
czego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, 2 km od drogi ekspresowej 
S7 (Obwodnica Trójmiasta) oraz 25 km od autostrady A1. W 2016 
roku zaplanowano budowę drogi umożliwiającej bezpośredni 
dojazd do terenu. Plan miejscowy umożliwia realizację wielu in-
westycji – może to być nowoczesny park logistyczny, ale również 
campus biurowy dla firmy poszukującej ciszy, spokoju i znakomi-
tej komunikacji z różnymi częściami Trójmiasta i regionu.

GRUNWALDZKA 48-50
Termin realizacji: 2016-2018
Opis: nowoczesny biurowiec w Gdańsku Wrzeszczu
Parametry: ponad 3 200 mkw. powierzchni najmu, 65 miejsc  
parkingowych

PLANY 
INWESTYCYJNE

GREEN BUILDING AWARDS 2015, NA ZDJ. PRZEDSTAWICIELE FIRMY TORUS I APA WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI
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PRACOWNICY KOOPERANCI, ZLECENIOBIORCY, DOSTAWCY

 KLIENCI KOMERCYJNI (NAJEMCY 
POWIERZCHNI BIUROWYCH) STUDENCI, LOKALNE UCZELNIE

LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
LOKALNE URZĘDY,

 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
 (MIASTO GDAŃSK/WOJ. POMORSKIE)

BANKI, INSTYTUCJE FINANSOWEŚRODOWISKO BRANŻOWE (NIERUCHOMOŚCI)

KLIENCI INSTYTUCJONALNI 
(PODMIOTY INWESTYCYJNE)WŁAŚCICIELE

GRUPY INTERESARIUSZY
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ALCHEMIA

RYNEK PRACY
OBSZAR I CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI FIRMY TORUS 
WPŁYWAJĄ NA RYNEK PRACY ZARÓWNO W SPOSÓB BEZ-
POŚREDNI (PRACODAWCA I INWESTOR), JAK I POŚREDNI  
(DEWELOPER POWIERZCHNI BIUROWYCH). ODDZIAŁYWANIE 
TO DOTYCZY 3 ZASADNICZYCH OBSZARÓW:

•	 PRACODAWCA – Torus zatrudnia blisko 60 etatowych 
pracowników, od wielu lat systematycznie zwiększając  
poziom zatrudnienia. 

•	 INWESTOR – firma inwestuje na rynku będąc poważ-
nym zleceniodawcą, zamawiającym produkty i usługi zwią-
zane z realizacją  inwestycji i bieżącą działalnością. Tylko 
w ubiegłym roku firma zainwestowała na rynku 109 mln zł, 
z czego ok. 25% (27 mln zł) trafiło do lokalnych podmiotów 
(pośrednio do pracowników na lokalnym rynku). 

•	 DEWELOPER POWIERZCHNI BIUROWYCH –  
firma jest deweloperem powierzchni komercyjnych (głów-
nie biurowych), w których swoje oddziały lokują przede 
wszystkim nowi inwestorzy wchodzący na trójmiejski 
(czasami też polski) rynek. Dostępność nowoczesnej po-
wierzchni biurowych jest istotnym, choć nie najważniej-
szym czynnikiem wyboru lokalizacji nowej inwestycji. Fir-
my tworzą miejsca pracy w komfortowych przestrzeniach 
i co ważne – z możliwością ekspansji (zwiększania wynaj-
mowanej powierzchni). 

Na koniec 2015 roku na powierzchniach Alchemii (I i II etap) 
pracowało blisko 1200 osób (pracowników najemców komplek-
su Alchemia). 
Zatrudnienie wśród najemców Alchemii wzrosło w 2015 roku 
łącznie o blisko 30% (należy jednak zwrócić uwagę, że II etap Al-
chemii został oddany do użytku dopiero na początku IV kwartału 
2015 roku). Planowany (deklaratywny) łączny wzrost zatrudnie-
nia w 2016 roku wśród najemców Alchemii to 800 osób (nowe 
miejsca pracy powstaną głównie za sprawą najemców II etapu 
Alchemii, firm State Street, AMS oraz Wipro IT Serices). /Dane 
szacunkowe, obejmujące fizyczne stanowiska pracy w Alchemii/

1200 OSÓB
PRACOWAŁO W KOMPLEKSIE ALCHEMIA 

NA KONIEC 2015 ROKU (PRACOWNICY NAJEMCÓW 

ŁĄCZNIE, DANE SZACUNKOWE)

PLANUJĄ STWORZYĆ NAJEMCY ALCHEMII W 2016 ROKU 
(DANE DEKLARATYWNE) 

INWESTOR

PRACODAWCA

DEWELOPER 
POWIERZCHNI 
BIUROWYCH

SPORT I REKREACJA
Integralną częścią kompleksu Alchemia jest ogólnodostęp-
ne centrum rekreacyjno-sportowe (największy w Trójmieście 
i jeden z największych w Polsce obiektów tego typu), mające 
2 dedykowanych operatorów (Aquastacja/Sportstacja oraz 
TigerGym – poprzednio Fitstacja). W centrum znajdują się  
3 baseny (jeden 25-metrowy z 6 torami i dwa mniejsze, w tym 
jeden przeznaczony dla bardzo małych dzieci), sauny, klub fit-
ness (w tym sala do spinningu i treningu funkcjonalnego), hala 
sportowa do gier zespołowych oraz strefa wspinaczki. Obiekt 
ten zaczął funkcjonować pod koniec 2013 roku, w znaczącym 
stopniu wypełniając lukę tego typu obiektów i oferty usług  
w Trójmieście. Obecnie z jego oferty korzysta kilka tysię-
cy stałych użytkowników, wśród nich także rodziny z dzieć-
mi. Centrum jest też inicjatorem wielu autorskich wydarzeń  
o charakterze rekreacyjno-sportowym, z których znaczna część 
skierowana jest do dzieci. Poniższe tabele prezentują imprezy, 
które odbyły się w nim w 2015 roku i liczbę uczestników, jak 
również łączną liczbę klientów poszczególnych obiektów.

800 NOWYCH MIEJSC PRACY 

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI 
NA OTOCZENIE

FOT. MAGDALENA MROZIK
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WYDARZENIE LICZBA UCZESTNIKÓW
(DZIECI/OSOBY DOROSŁE)

LICZBA UCZESTNIKÓW W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPERATORÓW CENTRUM 
REKREACYJNO-SPORTOWEGO ALCHEMII

WZIĘŁO UDZIAŁ W WYDARZENIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPERATORÓW 
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO ALCHEMII 

1 375 DZIECI 

POJEDYNCZYCH ODWIEDZIN (KLIENTÓW) 
ODNOTOWAŁY OBIEKTY CENTRUM 
REKREACYJNO-SPORTOWEGO ALCHEMII W 2015 ROKU

180 283 

ŚRODOWISKO
Wszystkie etapy inwestycji Alchemia poddawane są procesowi 
certyfikacji w LEED (Leadership In Energy and Environmental 
Design). Jest to wiodący na świecie i najbardziej restrykcyjny 
systemem certyfikacji wysokowydajnych i zrównoważonych 
budynków.  Certyfikacja w LEED to długi i skomplikowany pro-
ces, nakładający na dewelopera wiele obowiązków już na eta-
pie projektowania inwestycji. W grudniu 2014 roku zakończył 
się proces certyfikacji I etapu kompleksu Alchemia w Gdańsku. 
Budynek uzyskał najwyższy jego poziom – Platinum, co po-
twierdziło, że spełnia światowe standardy w zakresie energo-
oszczędności i zrównoważonego budownictwa. To jedna z kilku 
inwestycji w kraju, które uzyskały tak wysoką ocenę i pierwsza 
w Trójmieście. II oraz III etap Alchemii są w fazie precertyfikacji 
(wstępnej oceny). W 2015 roku kontynuowano procedurę cer-
tyfikacji II etapu Alchemii (budynek precertyfikowany w 2014 
roku na najwyższym poziomie Platinum), która ma zostać za-
kończona w 2016 roku. Precertyfikacji poddano także III etap 
Alchemii, uzyskując również najwyższy poziom oceny.
Z budowy Alchemii I wyjechało 1 927 kontenerów śmieciowych, 
w których znajdowało się 3 760 ton śmieci, z czego odzyskano 
ok. 90% do ponownego przetworzenia. Przy budowie Alchemii 
II wykorzystano materiały budowlane pochodzące z recyclingu 
o wartości blisko 20 mln zł.

TAKA BYŁA WARTOŚĆ MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU, 

KTÓRĄ WYKORZYSTANO PRZY BUDOWIE ALCHEMII II

20 mln zł 

LICZBA KLIENTÓW POSZCZEGÓLNYCH 
OBIEKTÓW CENTRUM REKREACYJNO-

-SPORTOWEGO ALCHEMII W 2015 ROKU

OBIEKT ILOŚĆ ODWIEDZIN 
W 2015 ROKU (OSOBY)

AQUATHLON, MAT. AQUASTACJA BUDOWA I ETAPU ALCHEMII
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PROEKOLOGICZNE ASPEKTY INWESTYCJI ALCHEMIA:

•	 oszczędność wody pitnej na poziomie 47,30% – hydro-
-oszczędne urządzenia sanitarne, woda nawadniająca 
zieleń w całości pobierana jest ze zbiornika retencyjnego 
przechwytującego wodę deszczową

•	 zmniejszenie ilości ścieków o 58,70%
•	 zmniejszenie zużycia energii na poziomie 25,46% – wydaj-

ne oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz obiektu (wymogi 
normy ASHRAE 90.1-2007)

•	 użycie materiałów budowlanych w większości produko-
wanych regionalnie

•	 użycie materiałów wykończeniowych na powierzchniach 
biurowych i sportowych o niskiej zawartości lotnych 
związków organicznych stwarza zdrowe środowisko do 
pracy oraz rekreacji

•	 zastosowanie zielonych dachów oraz użycie jasnej, odbija-
jącej światło, kostki betonowej na terenach utwardzonych 
powoduje redukcję efektu „wyspy ciepła”

•	 położenie obiektu w centrum gdańskiej dzielnicy Oliwa  
i bliskość wielu dodatkowych usług daje możliwość ko-
rzystania jego użytkownikom z transportu publicznego, co 
daje redukuję emisji CO2

•	 infrastruktura dla rowerzystów (ponad 100 szafek oraz 10 
pryszniców) – także zachęca do zostawienia samochodu 
w domu

•	 instalacja elektryczna w garażach przystosowana do zasi-
lania samochodów elektrycznych

•	 powtórne wykorzystanie działki – nie tylko nie niszczymy 
terenów zielonych w celu budowania nowych dróg, ale 
także zagospodarowujemy wcześniej wymarłe tereny po-
przemysłowe.

USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI W OKOLICY INWESTYCJI
NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM INWESTYCJI REALIZOWA-
NYCH W CENTRACH I ISTOTNYCH PUNKTACH MIAST JEST 
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ. MA 
ONA PRZEDE WSZYSTKIM ZAPEWNIĆ PŁYNNOŚĆ KOMU-
NIKACJI W WARUNKACH ROSNĄCEGO NATURALNIE NATĘ-
ŻENIA RUCHU W OKOLICY INWESTYCJI, ALE POWINNA TEŻ 
STWARZAĆ MOŻLIWOŚCI I ZACHĘCAĆ DO KORZYSTANIA 
ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ. W TAKIM DUCHU 
PROWADZONE SĄ TEŻ PRACE NAD INFRASTRUKTURĄ KO-
MUNIKACYJNĄ WOKÓŁ ALCHEMII, WYKRACZAJĄC CZASAMI 
POZA STANDARDOWE ROZWIĄZANIA I WYMOGI. 

•	 NOWE SKRZYŻOWANIE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, 
ŚCIEŻKI ROWEROWE – w ramach rozwoju infrastruktu-
ry komunikacyjnej wokół Alchemii w 2015 roku powsta-
ło nowe skrzyżowanie (na wysokości II etapu inwestycji)  
z przejściem dla pieszych, sygnalizacją świetlną i ścieżką 
rowerową ciągnącą się wzdłuż całego kompleksu (jego 
ukończonych etapów). Ponadto powstały dodatkowe pasy 
do skrętu na teren kompleksu (lewoskręt dla jadących 
od strony Sopotu oraz prawoskręt dla jadących od stro-
ny centrum Gdańska). Nowe skrzyżowanie umożliwia też 
bezpośredni skręt w lewo przy wyjeździe z parkingu z po-
bliskiego centrum handlowego Castorama. 

•	 NOWE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE – pod koniec sierp-
nia 2015 roku uruchomiono nowy przystanek autobusowy 
(wybudowano dwie zatoczki, po obu stronach al. Grun-
waldzkiej) zlokalizowany na wysokości UG i Alchemii, ob-
sługiwany przez linie 122, 199 oraz 315. Przystanek na-
zwany został Biblioteka Główna UG. Stworzył on kolejną 
możliwość dojeżdżania komunikacją miejską do tej części 
miasta.  

•	 TUNEL Z PERONU SKM PRZYMORZE UNIWERSYTET 
– pod koniec maja 2014 roku otwarto nowe przejście pod-
ziemne z peronu SKM Przymorze-Uniwersytet, prowadzą-
ce w kierunku Uniwersytetu Gdańskiego oraz Alchemii. 
Inwestycja, w ramach której wybudowano również windę 
dla osób starszych i niepełnosprawnych, zdecydowanie 
zwiększyła komfort i bezpieczeństwo wszystkich osób 
przemieszczających się w tej okolicy (studentów, pracow-
ników zlokalizowanych tu firm i okolicznych mieszkań-
ców. Realizacja tego projektu trwała kilka lat ze względu 
na bardzo czasochłonne, jednak niezbędne konsultacje  
i uzgodnienia wszystkich formalnych i technicznych 
aspektów. 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. Koszt 
inwestycji wyniósł ponad 2 mln 800 tys. zł i został w cało-
ści pokryty przez firmę Torus, inicjatora budowy tunelu.

PATIO, I ETAP ALCHEMIIPARKING DLA ROWERÓW, I ETAP ALCHEMII

ALCHEMIA I i II ETAP

ALCHEMIA, WIDOK OD STRONY POMORSKIEJ KOLEII METROPOLITALNEJ

UROCZYSTE OTWARCIE TUNELU Z PERONU SKM PRZYMORZE-UNIWERSYTET

W ramach realizacji kolejnego, III etapu Alchemii powstanie 
prawoskręt do wjazdu na teren inwestycji od strony ul. Ko-
łobrzeskiej, zrewitalizowana zostanie też część pasa jezdni. 
Dokończone zostaną również ścieżki rowerowe, ciągnące się 
wzdłuż al. Grunwaldzkiej na całej długości kompleksu. 
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2,8 mln zł 
KOSZTOWAŁA BUDOWA NOWEGO TUNELU 

Z PERONU SKM PRZYMORZE-UNIWERSYTET 
W CAŁOŚCI SFINANSOWANA PRZEZ FIRMĘ TORUS

ROK 2009, ŹRÓDŁO: MAPY GOOGLE (MAPY-SATELITARNE.PL)

OBSZAR PLANOWANEJ INWESTYCJI

ROK 2015, ŹRÓDŁO: MAPY GOOGLE

URBANISTYKA/REWITALIZACJA TERENU
Lokalizacja Alchemii jest wyjątkowa. Kompleks położony 
jest przy głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta, łączącej 
Gdańsk, Sopot i Gdynię, w dynamicznie rozwijającej się od kilku 
lat dzielnicy Oliwa. Co istotne, obszar ten jeszcze kilka lat temu 
wyglądał zupełnie inaczej i nie pełnił tak ważnej i reprezenta-
cyjnej dla aglomeracji funkcji. Charakteryzował się dużą liczbą 
przemysłowych zabudowań i niezagospodarowanych terenów. 
Dzisiaj Gdańsk Oliwa coraz częściej określana jest mianem 
biznesowego dystryktu Trójmiasta, o czym świadczy przede 
wszystkim lokalizacja licznych kompleksów biurowych. Obok 
Alchemii, w promieniu kilometra zlokalizowane są też m.in. 
rozbudowujący się także kompleks Olivia Business Centre czy 
Arkońska Business Park, które razem stanowią obecnie blisko 
1/3 nowoczesnej powierzchni biurowej całego Trójmiasta. Nie 
bez znaczenia jest też bezpośrednie sąsiedztwo rozbudowu-
jącego się kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, co sprawia,  
że w tej okolicy zaczęła się koncentrować spora część codzien-
nego życia Gdańska – studenckiego i pracowniczego. 
Inwestycja Alchemia w dużej mierze powstaje na terenach 
byłych zakładów przemysłowych Chemia, stając się istotnym 
elementem rewitalizacji tego terenu. Widać to doskonale na 
zdjęciach satelitarnych wykonanych w roku 2009 oraz w 2015,  
a przecież jest to dopiero półmetek całej inwestycji. Ze względu 
na architekturę, otwarty charakter i liczne usługi towarzyszą-
ce (poza czysto biurowymi) miejsce to stało się też elementem 
miastotwórczym.  
Forma budynków jest spokojna, zgeometryzowana i zdyscy-
plinowana, ze staranną kompozycją zróżnicowanych wysoko-
ściowo budynków biurowych i akcentem na budynek narożny 
(III etap inwestycji) przy ul. Kołobrzeskiej. Kompleks Alchemia 
to nie tylko biura, ale także bogata oferta ogólnodostępnych 
usług/obiektów związanych ze sportem i rekreacją, zdrowiem 
i codziennymi potrzebami, docelowo także atrakcyjnymi, zielo-
nymi przestrzeniami wypoczynku.  
Ruch kołowy (od strony al. Grunwaldzkiej) interesariuszy kom-
pleksu jest zminimalizowany i zepchnięty do przestrzeni mię-
dzy nasypem kolejowym a Alchemią. Zrealizowane już dwa eta-
py Alchemii mogą dawać pewne wyobrażenie o całości układu  
i docelowym funkcjonowaniu inwestycji.

III ETAP ALCHEMII (W BUDOWIE)

IV ETAP (W PLANACH)

I ETAP ALCHEMII

II ETAP ALCHEMII

ALCHEMIA, II ETAP

REWITALIZACJA TERENU
ZDJĘCIA MAP SATELITARNYCH OBRAZUJĄCYCH ZMIANY W ZABUDOWIE OBSZARU INWESTYCJI
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CASE WEEK to największe warsztaty inżynierskie organizo-
wane w Polsce. W kwietniu 2015 roku odbyła się ich 6. edycja, 
obejmująca 8 miast i 10 uczelni z całego kraju (w tym Trójmia-
sto i Politechnikę Gdańską). Studenci z Trójmiasta poznawali 
realia funkcjonowania 6 firm m.in. Torusa. Przedstawiciele fir-
my, na przykładzie powstającego w Gdańsku kompleksu Alche-
mia, przybliżyli studentom podstawowe zasady LEED (amery-
kańskiego systemu certyfikacji wysokowydajnych budynków). 
Spotkanie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną,  
a jego elementem była też telekonferencja z konsultantem 
LEED z USA. Studenci dowiedzieli się m.in. o zaawansowanych 
technologicznie rozwiązaniach pozwalających ograniczyć zu-
życie energii elektrycznej i wody nawet o kilkadziesiąt procent 
oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa energetycz-
nego budynku.

WSPÓŁPRACA TORUSA ZE ŚRODOWISKIEM STUDENCKIM 
I UCZELNIANYM MA RÓŻNORODNY CHARAKTER. FIRMA 
ANGAŻUJE SIĘ W KONKRETNE PROJEKTY ORAZ DZIELI SIĘ 
WIEDZĄ, POKAZUJĄC PRAKTYCZNĄ STRONĘ BUDOWNIC-
TWA, ARCHITEKTURY I ZAWODU INŻYNIERA. NA BUDOWIE 
ALCHEMII WIELOKROTNIE GOŚCILI JUŻ PRZYSZLI INŻYNIE-
ROWIE – STUDENCI WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA I ARCHI-
TEKTURY (ZARÓWNO INDYWIDUALNIE, JAK I GRUPOWO). 
FIRMA OD WIELU LAT ORGANIZUJE TEŻ PŁATNE STAŻE  
I PRAKTYKI DLA STUDENTÓW OKREŚLONYCH KIERUNKÓW 
INŻYNIERSKICH.

TORUS JEST BARDZO AKTYWNY NA POLU CHARYTATYWNYM I PROSPOŁECZNYM, CZĘSTO ANGAŻUJE SIĘ W ZEWNĘTRZ-
NE INICJATYWY ORAZ KREUJE WŁASNE WYDARZENIA. W UBIEGŁYM ROKU DZIAŁALNOŚĆ FIRMY SKUPIAŁA SIĘ M.IN. NA 
KONTYNUACJI ORGANIZACJI ZBIÓREK KRWI, UCZESTNICTWIE PRACOWNIKÓW W OBOZIE JĘZYKOWYM DLA MAŁYCH DZIECI  
CZY WSPARCIU FUNDACJI HOSPICYJNEJ W GDAŃSKU. 

OPERACJA RH 
Operacja Rh to jeden z autorskich projektów Torusa, który na 
stałe wpisał się w świadomość środowiska firm będących na-
jemcami i kooperantami firmy. Wydarzenie to polega na zbiór-
ce krwi organizowanej kilka razy w roku (wcześniej na terenie 
Arkońska Business Park, obecnie Alchemii), połączonej z wy-
poczynkiem w specjalnie zaaranżowanej strefie regeneracyj-
nej. W 2015 roku odbyło się 5 takich zbiórek (w styczniu, maju, 
czerwcu, sierpniu i październiku). Udział w nich wzięły łącznie 
174 osoby, zebrano 54 litry krwi (od 120 dawców, których po-
zytywnie zakwalifikowano). Szacunkowo krew i jej preparaty 
pomogły 200 pacjentom (dane Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku). 

ENGLISH SUMMER CAMP
English Summer Camp to cykliczne wydarzenie organizowane 
przez gdański oddział PMI, mające na celu edukację językową 
oraz rozwój najbardziej potrzebujących dzieci. W 2015 roku  

INICJATYWY 
PROSPOŁECZNE

w projekt ten po raz pierwszy zaangażowali się pracownicy  
Torusa, przeprowadzając dla młodych uczestników obozu nie-
typowy warsztat architektoniczny. Opracowali scenariusz zajęć, 
przygotowali zestawy narzędzi i materiałów, a także zadań do 
realizacji. Dzieci musiały tworzyć różnego rodzaju, nietypowe 
budowle, np. „przedszkole na drzewie”, „stadion na kółkach” 
czy „dyskotekę na Marsie” oraz budynek, którego dach miał 
kształt paraboloidy hiperbolicznej. Zajęcia miały na celu za-
interesowanie dzieci architekturą i urbanistyką, a także poka-
zanie, w jaki sposób kreuje się przestrzeń, kim jest architekt 
i z czym związany jest ten zawód. W warsztacie uczestniczyło 
blisko 20 dzieci.

 WSPÓŁPRACA 
Z UCZELNIAMI 
I STUDENTAMI

WIZYTA STUDENTÓW W ALCHEMII
OPERACJA RH, 2013 ROK

ENGLISH SUMMER CAMP, 2015 ROK

SPOTKANIE EDUKACYJNE Z DZIEĆMI, 2013 ROK

POMOGŁA KREW ZEBRANA PODCZAS 
AKCJI OPERACJA RH W 2015 ROKU

200 PACJENTOM 
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TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE
TTIDH to wyjątkowe w skali kraju zawody triathlonowe rozgry-
wane w okresie zimowym i w całości pod dachem (rekreacyj-
no-sportowej części kompleksu Alchemia w Gdańsku). Pod 
koniec lutego 2015 roku odbyła się pierwsza edycja zawodów 
TTIDH. Wystartowało w niej 72 zawodników, wśród których 
znaleźli się zarówno zawodowcy, jak i amatorzy triathlonu, 
walcząc na sprinterskim dystansie (750 m do przepłynięcia  
w basenie, 20 km do przejechania na rowerze stacjonarnym oraz  
5 km do przebiegnięcia na bieżni elektrycznej). Imprezę na 
żywo obejrzało ponad 300 osób, które dopingowały zawodni-
ków. Firma Torus jest pomysłodawcą i organizatorem zawodów 
TTIDH, które na stałe wpiszą się już pewnie w kalendarz zimo-
wych imprez sportowych. Wydarzenie ma na celu popularyzację 
sportu i triathlonu jako dyscypliny będącej w zasięgu każdego.  
W trakcie imprezy przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na cel 
charytatywny. 

TORUS TRIATHLON TEAM
TTT to grupa osób trenujących triathlon, która została powoła-
na i jest wspierana przez firmę Torus. Są wśród nich zarówno 
zawodowcy (jak Bartosz Banach, Paweł Miziarski), jak i liczne 
grono amatorów. Po okiem trenera doskonalą technikę, wspie-
rają się i zarażają innych tą niezwykłą i wymagającą dyscypli-
ną sportu. W 2015 roku zawodnicy TTT wystartowali w kilku-
nastu imprezach, nie tylko triathlonowych. Byli obecni m.in. 
na Tri Olsztyn (Elemental Tri Series), Torus Triathlon In Da  
House, Volvo Triathlon Series, Herbalife IRONMAN 70.3, Mara-
ton Kraków, Garmin Iron Triathlon, Herbalife IRONMAN 70.3, 
IRONMAN BARCELONA, Triathlon Gdańsk, Triathlon Sieraków, 
Triathlon Charzykowy czy Ironman European Championship we 
Frankfurcie nad Menem. Zawodnicy niejednokrotnie plasowali 
się w czołówce zawodów, stając też na podium. Grupa ma cha-
rakter otwarty, a na koniec 2015 roku było w niej już ponad 30 
osób.

PROJEKTY 
AUTORSKIE 

POZA DZIAŁALNOŚCIĄ DEWELOPERSKĄ TORUS REALIZU-
JE KILKA AUTORSKICH PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH M.IN. ZE 
SPORTEM I BIZNESEM. 

BUSINESS MEETINGS
Business Meetings to zapoczątkowany w 2015 roku cykl wyda-
rzeń organizowanych w Alchemii, podczas których poruszane 
są i będą istotne tematy dotyczące rozwoju regionu i kraju. Na 
pierwszym spotkaniu z tego cyklu (10 czerwca 2015 roku), któ-
rego organizatorem były Business Center Club Loża Gdańska 
oraz firma Torus, dyskutowano na temat obecności i roli biz-
nesu w zawodowym sporcie, a także znaczeniu sportu w roz-
woju biznesu. Gośćmi specjalnymi spotkania, które odbyło się 
w Fitstacji, w Alchemii, byli mistrz olimpijski Kamil Stoch oraz 
Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. 
Po zakończeniu dyskusji goście zostali zaproszeni do udzia-
łu w charytatywnym biegu. Przebiegając określony dystans 
mogli wesprzeć Fundusz Dzieci Osieroconych działający przy 
Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Wydarzenie miało charakter 
zamknięty, wzięło w nim udział blisko 50 przedstawicieli po-
morskich firm.

IWONA GUZOWSKA, DYREKTOR SPORTOWY TTIDH

SPOTKANIE LOŻY GDAŃSKIEJ BUSINESS CENTER CLUB, 2015 ROK

SPOTKANIE LOŻY GDAŃSKIEJ BUSINESS CENTER CLUB, 2015 ROK

TORUS TRIATHLON IN DA HOUSE, 2015 ROK
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TORUS TO FIRMA, KTÓRA NIE BOI SIĘ WYZWAŃ! 

TORUS BYŁ PARTNEREM 5. KONKURSU LOTÓW RED BULL, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 16 SIERPNIA 2015 ROKU W GDYNI. ZESPÓŁ TORUSA SKOCZYŁ DO 

WODY Z 6–METROWEJ RAMPY NA MASZYNIE O NAZWIE IF YOU JUMP I JUMP, OSIĄGAJĄC ODLEGŁOŚĆ BLISKO 7 METRÓW. LOT BYŁ NIEZWYKLE  

WIDOWISKOWY I UDOWODNIŁ, ŻE NAWET BUDYNKI MOGĄ „DOSTAĆ SKRZYDEŁ”. 


	OKŁADKA_RGB
	TORUS_RAPORT_2016_PL



