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Szanowni Państwo,

Rok 2019 był dla nas czasem wytężonej pracy. Pracy, która przyniosła wymierne efekty. Już na początku 
marca sfinalizowaliśmy sprzedaż budynku Argon filipińskiemu inwestorowi, Grupie ISOC. Transakcja 
opiewająca na kwotę blisko 92 mln euro netto stała się nie tylko największą w dotychczasowej 
historii naszej firmy, ale też całego trójmiejskiego rynku biurowego. Rok 2019 był też rokiem, w którym 
rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych inwestycji: Formatu i Officyny II. Ponadto, zakończyliśmy 
budowę Officyny I oraz naszej flagowej inwestycji, Alchemii. Proces powstawania tego biurowca 
trwał prawie dekadę. Przez ten czas, lokalny rynek biurowy zmienił się diametralnie i cieszy nas, że 
mieliśmy w tym swój udział. Alchemia stanowi nowoczesne miejsce pracy dla tysięcy pracowników 
z kilkudziesięciu firm. Miejsce, w którym przeżywają swoje wzloty i upadki, finalizują ważne dla siebie 
projekty lub zaczynają nową drogę zawodową. Dla nas Alchemia jest przede wszystkim przełomowym 
etapem w budowaniu marki. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że Torus jest ogólnopolskim liderem 
w branży nieruchomości.

Alchemia żyje dziś swoim życiem. W całym ubiegłym roku wynajęliśmy kolejne 35 tys. mkw. 
powierzchni biurowej i usługowej. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj tempo komercjalizacji 
ostatniego, IV etapu, budynku Neon. Na początku stycznia 2020 roku, zaledwie kilka miesięcy po 
oddaniu go do użytku, biurowiec był wynajęty w blisko 90%! To duży sukces, który tylko potwierdza, że 
zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe w Trójmieście wciąż rośnie. A my cieszymy się z tego, że 
w naszym portfolio znalazła się kolejna udana inwestycja.

Jak w każdym roku byliśmy również aktywni w obszarze pozabiznesowym. W 2019 były to wydarzenia 
sportowe: sponsoring tytularny piłkarzy ręcznych Wybrzeża Gdańsk i kolejna edycja torusowego 
triathlonu „pod dachem”. Nie bez znaczenia była też ubiegłoroczna akcja nasadzania drzew na 
terenach dotkniętych nawałnicą w 2017 roku. Wspólne działanie w wyjątkowy sposób zintegrowało 
trójmiejskie środowisko biznesowe. Wspieranie lokalnej społeczności to ważna część naszej 
działalności i będziemy to kontynuować.

Wreszcie w minionym roku wyznaczyliśmy nowe kierunki naszego rozwoju. Zabezpieczyliśmy grunty 
pod budowę łącznie 143 000 mkw. powierzchni biurowej w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach 
w Trójmieście. W planach mamy też zagospodarowanie terenów pod inwestycje logistyczne 
i hotelowe, także poza aglomeracją. Po przeanalizowaniu sytuacji na rynku nieruchomości jesteśmy 
gotowi, by w 2020 roku rozpoczynać kolejne inwestycje. Mamy nadzieję, że i one okażą się strzałem 
w dziesiątkę, a ich wnętrza będą przyjazne dla ludzi – pracowników, inwestorów, gości. 

W Torusie dostarczamy coś więcej niż przestrzeń biurową. Tworzymy przestrzeń do życia.

Sławomir Gajewski
Prezes spółki Torus
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Torus Sp. z o.o. Sp. k. jest firmą deweloperską. Powstała w 2002 roku w Gdańsku (wcześniej 
realizowała inwestycje w obszarze nieruchomości pod szyldem Gdańskiego Towarzystwa 
Inwestycyjnego). Pierwszym przedsięwzięciem spółki była budowa nowej siedziby Gdańskiego 
Wydawnictwa Oświatowego w 2003 r., z którym firma powiązana jest biznesowo. Od tamtej 
pory zyskała miano jakościowego lidera rynku biurowego w Trójmieście. Na przestrzeni 
lat Torus stał się jednym z bardziej rozpoznawalnych deweloperów biurowych w Polsce, 
a w swoim portfolio posiada także inwestycje magazynowe, hotelowe i mieszkaniowe.

Do końca 2019 roku Torus dostarczył blisko 160 tys. mkw. powierzchni biurowej w ramach 
kilku inwestycji w Trójmieście. Kolejne z nich są w trakcie realizacji (Officyna II, Format). 
Firma zrealizowała też 6 transakcji sprzedaży swoich nieruchomości do 5 różnych funduszy 
inwestycyjnych (3 etapy Arkońska Business Park i 3 etapy Alchemii) za łączną kwotę blisko 
280 mln euro. Tym samym Torus odpowiada za większość (ok. 65 %) całkowitego wolumenu 
transakcyjnego sprzedaży budynków biurowych w Trójmieście.

KIM JeSTeśMY

1. O TORUSIE

2. ZESPÓŁ

Unikatowy know-how Torusa tworzy obecnie blisko 120-osobowy zespół profesjonalistów 
i entuzjastów branży deweloperskiej. To dzięki niemu firma doskonale sprawdza się w roli dewelopera 
i generalnego wykonawcy inwestycji, jednocześnie sprawnie komercjalizując i zarządzając obiektami 
oraz koordynując procesy ich sprzedaży. Ta wszechstronność to niewątpliwy wyróżnik Torusa na 
rynku.

Procentowy wzrost liczby 
pracowników w 2019 roku* 

wyniósł blisko 17%. Ogromna 

większość z nich, tj. ok. 86% 
zatrudniona jest w oparciu o umowę 
o pracę.

*względem 2018

2005

2010

2015 

2018

2019

26 osób

39 osób

68 osób

101 osób

118 osób

Liczba pracowników w poszczególnych latach 
(stan na koniec roku)

PRZyGOTOwuJEmy 
INwESTyCJE

wyNAJmuJEmy 
POwIERZChNIE bIuROwE

ZARZąDZAmy 
NIERuChOmOŚCIą

SPRZEDAJEmy INwESTyCJE

ZARZąDZAmy PROCESEm 
buDOwLANym
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ARKOŃSKA buSINESS PARK
Termin realizacji: 2006-2010
OPIS: To zespół 5 nowoczesnych budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni najmu liczącej 29,9 tys. 

mkw., zlokalizowany w Gdańsku-Oliwie przy ul. Arkońskiej 6. Był to pierwszy park biurowy w Gdańsku. Został 

zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski Architekci. 

ParaMeTrY: 29,9 tys. mkw. powierzchni biurowej.

wszystkie budynki zostały sprzedane funduszom inwestycyjnym.

ALChEmIA
Termin realizacji: 2011-2019
OPIS: 4-etapowa inwestycja zlokalizowana przy al. Grunwaldzkiej, głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. 

Jest to kompleks 4 budynków biurowych (oddawanych do użytku kolejno w latach 2013, 2015, 2017 i 2019) 

z licznymi usługami towarzyszącymi, w postaci m.in. największego w Trójmieście centrum rekreacyjno-

sportowego oraz strefy usługowo-handlowej z rozległą funkcją gastronomiczną, liczącą kilkanaście 

różnych lokali. Budynki certyfikowane są w systemie LEED na poziomie Platinum – najwyższym z możliwych. 

Zaprojektowała je pracownia APA Wojciechowski Architekci.

ParaMeTrY: ponad 122 tys. mkw., w tym:

• ok. 112 tys. mkw. powierzchni biurowej

• ok. 10 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej

Etapy I, II i III zostały już sprzedane takim funduszom inwestycyjnym jak Reino Partners, Polski holding 

Nieruchomości i ISOC Group.

OFFICYNA
Termin realizacji: 2018-2021
OPIS: Officyna to dwuetapowa inwestycja realizowana w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, tuż przy 

al. Grunwaldzkiej. Łączna powierzchnia najmu to 12,3 tys. mkw. Budynek certyfikowany jest w systemie LEED 

na poziomie Gold. Za jego projekt odpowiada pracownia APA Wojciechowski Architekci. I etap dostarczył na 

rynek 5 tys. mkw. Więcej informacji o II etapie inwestycji znajduje się na str. 18.

ParaMeTrY OFFICYNa I: 5 tys. mkw., w tym:

• ok. 4,2 tys. mkw. powierzchni biurowej,

• ok. 0,8 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej

CENTRum LOGISTyCZNE KOwALE
Termin realizacji: 2005-2008
OPIS: Nowoczesne hale magazynowe z biurami usytuowane przy ul. Energetycznej 6 w miejscowości Kowale, 

graniczącej z południowo zachodnimi obrzeżami Gdańska, w dynamicznie rozwijającej się strefie logistycznej 

wzdłuż obwodnicy Trójmiasta.

ParaMeTrY: nieruchomość z działką o powierzchni 23 tys. mkw., hala magazynowa z częścią biurowo-

socjalną o powierzchni blisko 9,1 tys. mkw.

hOTEL ARKON PARK
Termin realizacji: 2010-2011
OPIS: nowoczesny hotel 3-gwiazdkowy, zlokalizowany przy ul. Śląskiej 10 w Gdańsku.

ParaMeTrY: 81 pokoi i apartamentów, restauracja, centrum konferencyjne na 230 osób, centrum 

rekreacyjno-sportowe, parking dla 30 samochodów.  

3. NAJwAŻNIEJSZE INwESTyCJE w hISTORII FIRmy
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GDZIe JeSTeśMY

1. INwESTyCJE – SKALA FINANSOwA

Do końca 2019 roku Torus zrealizował 6 transakcji 
sprzedaży swoich nieruchomości do 5 różnych funduszy 

inwestycyjnych (3 etapów Arkońska Business Park i 3 etapów Alchemii) 

za łączną kwotę blisko 280 mln euro.

NAKŁADy NA INwESTyCJE w POSZCZEGÓLNyCh LATACh:

Torus jest potężnym inwestorem. Tylko w latach 2016-2019 firma zainwestowała na 
rynku ponad pół miliarda złotych, z czego blisko 95% dotyczyło projektów realizowanych 
w Gdańsku.

125 864 182 zł2016

2017

2018

2019

120 107 791 zł

136 458 192 zł

141 052 122 zł

ARKOŃSKA buSINESS PARK (buD. A1, A2): ~ 37,9 mLN EuR /2008/

ARKOŃSKA buSINESS PARK (buD. A3, A4): ~ 25,6 mLN EuR /2012/

ARKOŃSKA buSINESS PARK (buD. A5): ~ 15,1 mLN EuR /2013/

ALChEmIA I (AuRum & PLATINum): 47,7 mLN EuR /2015/

ALChEmIA II (FERRum & TITANIum): 60,6 mLN EuR /2016/

ALChEmIA III (ARGON): 92 mLN EuR /2019/

wARTOŚć I ROK SPRZEDAŻy POSZCZEGÓLNyCh NIERuChOmOŚCI:

2. DZIAŁALNOŚć w LICZbACh

Torus jest nie tylko solidnym, wciąż powiększającym swój zespół pracodawcą. W ramach 
realizowanych inwestycji jest również zleceniodawcą o bardzo dużej skali, a znaczna część 
kontrahentów pochodzi z lokalnego, pomorskiego rynku.

671

201820172016

62%58%
51%

podpisanych umów 
w ramach realizowanych 

inwestycji

Altus Palace (Wrocław, w budowie): 78

Format (w budowie): 45

Officyna II (w budowie): 26

Officyna I: 104

Alchemia III (Argon): 115

Alchemia IV (Neon): 303

ILOŚć ZAMóWIEń I ZLECEńINWESTyCJA

Nakłady Torusa Na iNwesTycje 
na przestrzeni 2016-2019

 500
 MLN Zł

ponad

z zaiNwesTowaNych środków realNie 
pozosTało Na pomorzu - Np. w formie 

wyNagrodzeń pracowNików

72%
około

141 
MLN Zł

ponad

zainwestowanych 
w 2019 roku

LICZbA LOKALNyCh KONTRAhENTÓw w RAmACh REALIZOwANyCh INwESTyCJI LATAmI (% LOKALNI KONTRAhENCI)
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Do końca 2019 roku Torus dostarczył na rynek blisko 
160 tys. mkw. powierzchni najmu, w tym kilkanaście tysięcy mkw. powierzchni 

usługowo-handlowej. Skomercjalizował w tym czasie 
ponad 143 tys. mkw., podpisując umowy z blisko 100 różnymi podmiotami, 

z których znaczna większość to zagraniczne korporacje, m.in:

w 2019 roku firma Torus wprowadziła na rynek 40 tys. mkw. 
powierzchni najmu (z czego 37,7 tys. mkw. to biura), oddając 

do użytku ostatni etap Alchemii, budynek Neon oraz I etap Officyny. 
Skomercjalizowała w tym czasie blisko 35 tys. mkw., co było efektem 

podpisania 19 umów najmu (14 dotyczyło powierzchni biurowych, 
a 5 usługowo-handlowych).

3. KOmERCJALIZACJA

STATE STREET bANK, ALExANDER mANN SOLuTIONS, 
wIPRO IT SERvICES, KEmIRA, DyNATRACE, 

LuFThANSA SySTEmS POLAND, mOwI (wCZEŚNIEJ mARINE hARvEST), 
GRuPA wIRTuALNA POLSKA, ThOmSON REuTERS, hAPAG-LLOyD



 
14

 
15

3. PROJEKTOwANIE

Firma Torus posiada własny dział projektowy liczący blisko 15 osób. To najbardziej 
kreatywna siła zespołu Torusa odpowiadająca za to, jak prezentują się inwestycje. 
Grupa projektowa pracuje nad nowoczesnymi aranżacjami wnętrz w biurach 
najemców i części wspólnych (recepcji, holi windowych itp.). 

Do tworzenia estetycznej warstwy budynków wykorzystują nowoczesne rozwiązania. 
Jednym z nich jest Building Information Modelling (BIM), wykorzystujący technologię 
VR (Virtual Reality). System zapewnia możliwość spaceru wirtualnymi korytarzami, 
dzięki czemu klient może ocenić jak realnie będzie prezentowała się przestrzeń.

Tylko w 2019 roku dział projektowy przygotował 
lub rozpoczął realizację 19 projektów powierzchni 

biurowych na zamówienie najemców 
oraz 2 projekty części wspólnych:

NeON: 9 projektów + części wspólne 

arGON: 7 projektów

OFFICYNa: 3 projekty + części wspólne
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Działalność deweloperska wymaga uzyskiwania szeregu pozwoleń i prowadzenia konsultacji 
z różnymi instytucjami, zarówno miejskimi, jak i branżowymi. Dotyczy to także istotnej dla nas 
certyfikacji budynków. W Torusie odpowiada za to dział planowania inwestycji. W 2019 roku 
realizowane inwestycje wymagały uzyskania blisko 190 decyzji/uzgodnień z takimi podmiotami jak:

W 2019 w obrębie inwestycji Format rozpoczęty został audyt celem weryfikacji spełnienia wymagań 
dla „Obiektu bez barier” - budynku zaprojektowanego tak, by mogły z niego korzystać osoby 
o różnych rodzajach niepełnosprawności (poruszających się na wózku, niewidomych, słabo 
widzących, czy niesłyszących). To również gwarancja architektonicznej dostępności dla osób 
starszych bądź przemieszczających się z małymi dziećmi.

Ponadto prowadzone były czynności związane z certyfikacją budynków. Uzyskany został m.in. 
precertyfikat LEED* na poziomie Gold dla inwestycji Officyna II. 

W planach na 2020 rok jest uzyskanie precertyfikatu LEED na poziomie Platinum dla inwestycji Format, 
a także końcowego certyfikatu dla budynku Neon (poziom Platinum) oraz Officyna I (poziom Gold). 
Rozpocznie się też proces certyfikacji dla inwestycji Punkt, przy ul. Nad Stawem w systemie LEED lub 
BREEAM. 
*Więcej o systemie certyfikacji LEED na stronie 23

Torus jest nie tylko coraz większym, lokalnym pracodawcą i znaczącym zleceniodawcą. Dostarcza 
również na rynek nowoczesne powierzchnie biurowe, przez co stymuluje rozwój firm (najemców) 
w regionie. To z kolei przekłada się na tworzenie przez nich nowych miejsc pracy. W budynkach Torusa 
często lokują swój biznes nowi inwestorzy, otwierający swoje siedziby, czy oddziały w Trójmieście. 
Takim przykładem jest State Street, który w 2015 roku rozpoczął pracę biura w gdańskiej Alchemii. 
Obecnie firma zatrudnia już blisko 1700 osób.

Na koniec 2019 roku w budynkach Alchemii, a dokładniej 
w firmach mających w kompleksie swoje siedziby, 

PraCOWałO BLISKO 10,5 TYS. OSóB. 
Średni prognozowany wzrost zatrudnienia 

na 2020 rok to ok. 20%, co oznacza 

uTWOrZeNIe PONaD 2 TYS. NOWYCh 
MIeJSC PraCY.

5. PLANOwANIE INwESTyCJI

uRZąD mIASTA

uRZąD wOJEwÓDZKI

POwIATOwy INSPEKTORAT NADZORu buDOwLANEGO

ZESPÓŁ uZGADNIANIA DOKumENTACJI PROJEKTOwEJ

ZARZąD DRÓG I ZIELENI w GDAŃSKu 

GDAŃSKA INFRASTRuKTuRA wODNO-KANALIZACyJNA

POLSKIE KOLEJE PAŃSTwOwE

PAŃSTwOwA STRAŻ POŻARNA

ENERGA

TK TELEKOm

GDAŃSKIE PRZEDSIĘbIORSTwO ENERGETyKI CIEPLNEJ

INNI

SumA

70

9

6

6

22

8

8

8

15

6

7

23

188

ZeSTaWIeNIe DeCYZJI/uZGODNIeń W raMaCh 
reaLIZOWaNYCh W 2019 rOKu INWeSTYCJI

PODMIOT LICZBa DeCYZJI/uZGODNIeń W 2019 rOKu

w Tym 33 DECyZJE DOTyCZąCE 
POZwOLENIA NA buDOwĘ Lub ROZbIÓRKĘ

6. wPŁyw NA LOKALNy RyNEK PRACy
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1. INwESTyCJE w TRAKCIE REALIZACJI
OFFICYNa II
OPIS: Officyna to 2-etapowa inwestycja realizowana w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, 
zlokalizowana tuż przy al. Grunwaldzkiej. II etap dostarczy na rynek 7,3 tys. mkw. powierzchni 
najmu (łączna powierzchnia dwóch etapów wyniesie 12,3 tys. mkw.). Budynek certyfikowany 
jest w systemie LEED (otrzymał już precertyfikat na poziomie Gold). Projekt inwestycji 
przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci.

ParaMeTrY: 7,3 tys. mkw. powierzchni najmu, w całości przeznaczonej na biura. Budynek 
będzie połączony łącznikiem z I etapem inwestycji.
PLaNOWaNY TerMIN ODDaNIa DO użYTKu: I kwartał 2021 roku.

FOrMaT
OPIS: Format to 5-kondygnacyjny budynek powstający przy ul. Droszyńskiego, tuż przy 
stacji kolejowej Gdańsk Oliwa. Budynek certyfikowany jest w systemie LEED (planowane jest 
uzyskanie poziomu Platinum). Projekt inwestycji przygotowała pracownia APA Wojciechowski 
Architekci.

ParaMeTrY: 16 tys. mkw. powierzchni najmu, część parterowa z przeznaczeniem na usługi 
i handel.
PLaNOWaNY TerMIN ODDaNIa DO użYTKu: II kwartał 2021 roku.

ALTUS PALACE
OPIS: Altus Palace to 5-gwiazdkowy hotel powstający w zabytkowym Pałacu Leipzigerów 
we Wrocławiu. Budynek przechodzi gruntowną restaurację pod okiem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, co pozwoli mu przywrócić dawną świetność. Ma on dużą wartość 
historyczną i kryje w sobie wiele bogactw architektury stylu neorenesansowego. Za projekt 
architektoniczny odpowiada znana wrocławska pracownia Archikon. Operatorem hotelu 
będzie spółka Dobry Hotel, działająca w wielu miastach w Polsce.

ParaMeTrY: 5-gwiazdkowy hotel z 81 pokojami dla gości. W piwnicach mieścić się będzie 
restauracja, zespół konferencyjny oraz niewielkie spa.
PLaNOWaNY TerMIN ODDaNIa DO użYTKu: koniec 2020 roku.

DOKĄD ZMIerZaMY
OFFICYNa II

FOrMaT

ALTUS PALACE
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bIuRA 
Przez najbliższe 4-5 lat Torus planuje oddać do użytkowania ponad 140 tys. mkw. powierzchni biurowej.  
Oznacza to znaczące zwiększenie skali działalności. Trzonem aktywności pozostanie Trójmiasto, 
choć firma rozważa możliwości inwestycyjne w innych lokalizacjach – Warszawie, Krakowie czy 
Wrocławiu.

mAGAZyNy
W 2019 r. Torus podpisał umowę z firmą 7R na wspólną realizację powierzchni 
logistycznej (ok. 117 tys. mkw.) w okolicach obwodnicy trójmiejskiej.

hOTELE
We Wrocławiu Torus realizuje już inwestycję hotelową 
(Altus Palace, w dawnym Pałacu Leipzigerów). 

Trwają też przygotowania do budowy hotelu w Warszawie, przy ul. Pankiewicza.

2. PLANy ROZwOJOwE I INwESTyCyJNE

PLANOwANE INwESTyCJE:

GDAŃSK, mŁODE mIASTO 
GDAŃSK, uL. NAD STAwEm 

GDyNIA, uL. STRyJSKA 
GDAŃSK, uL.DROSZyŃSKIEGO (II ETAP) 

37 tys. mkw.
13 tys. mkw.
32 tys. mkw.
13 tys. mkw.

2023
2022
2022

2022-2024

LOkALIzACjA POWIerZChNIa ZaKłaDaNY TerMIN 
REALIzACjI

buDyNKI bIuROwE 
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1. CZŁOwIEK w CENTRum

Hasło „More Than Space” wpisane jest w DNA firmy. Znajduje ono swoje odzwierciedlenie 
w charakterze i funkcjonalności budynków Torusa, które stanowią spójną część tkanki 
miejskiej. Wpisują się one w przestrzeń publiczną, stając się ważną częścią miasta.

Przykłady rozwiązań Torusa wdrożonych z myślą o człowieku: 

• STreFa uSłuGOWa W aLCheMII – to m.in. strefa rekreacji i sportu, klinika 
fizjoterapii i rehabilitacji, przedszkole, lokale gastronomiczne, usługowe i handlowe.

• TuNeL PrZY SKM PrZYMOrZe-uNIWerSYTeT – kilka lat temu Torus 
stworzył udogodnienie dla pracowników Alchemii, budując bezpośrednie przejście 
z peronu SKM Przymorze-Uniwersytet na teren Alchemii. Budowę firma sfinansowała 
samodzielnie. Późniejsze badania przeprowadzone przez pracownię PBS wykazały, że 
w przypadku pracowników firm mających swoje siedziby w kompleksie, wiodącym 
środkiem transportu w dojazdach do pracy (40%) jest właśnie Szybka Kolej Miejska.

• KłaDKa PrZY PKP/SKM GDańSK-OLIWa – w ramach inwestycji Format, 
realizowanej tuż przy stacji PKP/SKM Gdańsk-Oliwa, Torus planuje wybudować 
przejście nadziemne łączące bezpośrednio teren inwestycji z peronem Szybkiej Kolei 
Miejskiej. W znacznym stopniu skróci to drogę osób idących do pracy w biurowcu, 
ale też podniesie komfort podróżowania mieszkańców okolicznych osiedli.

• PaSaż - stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, odpoczynku i wspólnego spędzania 
czasu na terenie Alchemii, nie tylko pracownikom, ale calej lokalnej społeczności.

• BOISkA SPORTOwE - w ramach inwestycji Format, biurowca powstającego przy 
ul. Droszyńskiego w Gdańsku, planowana jest budowa boisk sportowych do koszykówki 
i siatkówki.

Wszystkie inwestycje Torusa są obecnie certyfikowane w amerykańskim systemie oceny 
wysokowydajnych budynków LEED. W przypadku Alchemii, każdy biurowiec otrzymał najwyższy 
poziom oceny (Platinum), uzyskując jedne z najwyższych wyników punktowych w kraju. Dla najemców 
i ich pracowników jest to gwarancja pracy w zdrowym, przyjaznym środowisku, a przy tym niskich 
kosztów eksploatacyjnych. Dla otoczenia oznacza to minimalizację negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne.

W CO WIerZYMY
2. ZRÓwNOwAŻONE buDOwNICTwO

reCYKLING 
materiały pochodzące z rozbiórki 
budynków i odpady z budowy są 

ponownie wykorzystywane.

OSZCZęDNOść 
wysoka wydajność systemów 
i urządzeń pozwala na oszczędność 
wody i energii elektrycznej.

PrZYJaZNe śrODOWSKO PraCY
zwiększona wydajność wentylacji, 
pełny dostęp do światła dzienniego 
i stosowanie nieszkodliwych dla 
zdrowia materiałów budowlanych 
i wykończeniowych.

wSPARCIE LOkALnEgO BIznESU 
współpraca z lokalnymi dostawcami 

i kontrahentami w trakcie procesu 
inwestycyjnego.

NaJWażNIeJSZe aSPeKTY CerTYFIKaCJI W LeeD:
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1. INICJATywy TORuSA
W ramach strategii „More [Than] Space” firma rozwija się na wielu płaszczyznach. Działa szeroko 
w obszarze CSR, inicjując i angażując się w projekty proekologiczne. Integruje i zachęca do zmiany 
nawyków, wywierając realny wpływ na zmianę rzeczywistości.

PLASTIC OVER
W 2019 roku Torus zainicjował kampanię o nazwie plasticOVER, zachęcając swoich najemców do 
rezygnacji z plastiku i wprowadzania dobrych praktyk w lokalach usługowych i biurach. Firma zaczęła 
od siebie, dając dobry przykład, a później edukowała i wspierała w działaniach proekologicznych, np. 
przekazując pracownikom nowych najemców Alchemii tzw. ECOlogical packi (szklana butelka na 
wodę, lunchbox i torba bawełniana).

TOruS BeeZZZ - uLe Na DaChu arGONu

Odpowiadając na problem katastrofalnego w skutkach wymierania pszczół, Torus w 2018 roku na 
dachu budynku biurowego Argon „zbudował” prawdziwą miejską pasiekę. Tego typu miejskie pasieki 
od kilku lat powstają na dachach budynków metropolii całego świata. W Trójmieście Torus zrobił 
to jako pierwszy. Dzisiaj w 5 ulach pracuje blisko 500 tysięcy pszczół. Dają one obfite zbiory miodu, 
które później, w formie prezentów, trafiają do najemców. W akcję zaangażowali się również najemcy 
Alchemii, stawiając własne ule. 

DO nASADzEnIA 

W dwie październikowe soboty 2019 roku z inicjatywy Torusa blisko 1500 pracowników trójmiejskich 
firm i instytucji odtworzyło 11 ha lasu na terenach dotkniętych nawałnicą w 2017 roku. Celem było 
nasadzenie 50 tysięcy drzew, ale zapał wolontariuszy przekroczył wszelkie oczekiwania. Akcja spotkała 
się z szerokim odzewem i zaangażowaniem zarówno środowiska biznesowego, jak i wielu pojedynczych 
osób. W efekcie nasadzono blisko 110 tysięcy brzóz, modrzewi, sosen i innych gatunków drzew. Wierząc, 
że o stanie ekologii zadecydują przyszłe pokolenia, Torus we współpracy z wydawnictwem Adamada 
stworzył dedykowaną dzieciom książkę „Był sobie las”. Znalazły się w niej ciekawostki dotyczące życia 
w lesie. Dwie kolejne edycje DO NASADZENIA zostały już zaplanowane na 2020 rok.

W CO SIę aNGażuJeMY
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ROwEROwE LOVE

Torus propaguje zdrowy, aktywny tryb życia oraz 
zachęca do dojazdów do pracy rowerami. Od 
kilku lat, w okresie wiosennym, na terenie Alchemii 
organizuje serwis rowerowy, rozdaje rowerowe 
gadżety, edukuje i informuje o infrastrukturze 
rowerowej w Alchemii. W kompleksie jest ponad 
1400 miejsc parkingowych dla rowerów, a każdy 
budynek posiada dedykowane rowerzystom szatnie 
z prysznicami. Podobne rozwiązania projektowane 
są dla każdej kolejnej inwestycji. Przynosi to świetne 
rezultaty – wedle badań przeprowadzonych przez 
firmę PBS, aż 21% pracowników Alchemii dojeżdża do 
pracy właśnie rowerem.

OPeraCJa rh

Od wielu lat Torus we współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku organizuje cyklicznie zbiórki krwi na 
terenie swoich inwestycji (wcześniej w Arkońska 
Business Park, od kilku lat w Alchemii). W 2019 roku 
odbyło się kilka edycji akcji, a od 2012 roku udało się 
zebrać łącznie blisko 300 litrów krwi, która pomogła 
wielu potrzebującym.

2. SPONSORING SPORTOwy

W sierpniu 2019 roku Torus oficjalnie został 
Sponsorem Strategicznym klubu i jednocześnie 
wyłącznym sponsorem tytularnym I zespołu piłkarzy 
ręcznych Wybrzeża Gdańsk. To kolejny etap 
współpracy z klubem, która trwa już od 3 lat. Umowa 
podpisana została na sezon 2019/2020 z opcją 
jej przedłużenia na kolejne lata. Dla Torusa jest to 
kontynuacja realizowanej od wielu lat strategii 
rozwoju, w tym zwiększania (w miarę możliwości 
biznesowych) swojego zaangażowania w rozwój 
i wsparcie lokalnych społeczności. Sponsoring 
lokalnej i perspektywicznej drużyny, która występuje 
w najwyższej klasie rozgrywek piłki ręcznej w kraju, 
jest dla Torusa naturalnym kierunkiem i kolejnym 
krokiem w aktywności sponsoringowej. Daje też 
możliwość silniejszego zaakcentowania marki 
zarówno lokalnie, jak i w całej Polsce. Z kolei dla 
drużyny Wybrzeża Gdańsk stabilny, długofalowo 
myślący o współpracy partner, to szansa na grę 
o coraz wyższe cele.

W ostatnich latach Torus sponsorował też młodych 
szermierzy uczniowskiego Klubu Sportowego atena 
czy zespoły siatkarek plażowych występujące pod 
szyldem Torus AzS Uw BV Team.

Dodatkowo firma docenia i wspiera swojego 
pracownika Pawła Gołębickiego, który po godzinach 
pracy z sukcesami realizuje swoją kolarską pasję.

Torus od wielu lat wspiera też indywidualnie 
triathlonistów (zarówno zawodowców, jak 
i amatorów). Bartosz Banach i Paweł Miziarski to 
profesjonaliści zajmujący czołowe lokaty w wielu 
zawodach rozgrywanych w Polsce. Startują też za 
granicą, rywalizując w największych imprezach 
triathlonowych na świecie. 
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3. TORuS LINK

Pod hasłem Torus Link kryje się szeroko pojęta integracja środowiska biznesowego Torusa.

TrIaThLON POD DaCheM

W części sportowej Alchemii Torus od kilku lat organizuje zawody Torus Triathlon In Da House. To 
jedyna tego typu w Polsce rywalizacja triathlonowa dla biznesu - realizowana zimą, w całości pod 
dachem Alchemii. W ubiegłorocznej, piątej już edycji tej imprezy wystartowało blisko 40 zespołów 
(firmowych sztafet). Ponadto w indywidualnej rywalizacji udział wzięły 22 osoby. Impreza tradycyjnie 
miała swój cel charytatywny – zebrano blisko 60 tys. zł na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego. Kolejna edycja imprezy odbyła się 28 lutego 2020 roku.

aLCheMIST/MOre [ThaN] SPaCe

Od kilku lat Torus wydaje swój wewnętrzny magazyn 
(wcześniej pod nazwą „Alchemist”, obecnie „More 
[Than] Space”), w którym porusza różnorodną 
tematykę związaną z życiem firmy i jej otoczenia 
biznesowego. Pojawiają się w nim ciekawe historie 
jeszcze ciekawszych ludzi, opisywane są wydarzenia 
i inicjatywy zarówno Torusa, jak i firm posiadających 
swoje siedziby w biurowcach dewelopera. Od 
ubiegłego roku magazyn powstaje we współpracy 
redakcyjnej ze studentami Uniwersytetu 
Gdańskiego, działającymi w kole naukowym CDN, 
redagującym pismo o tym samym tytule.

SPOTKaNIa/WYDarZeNIa

Torus inicjuje również różnego rodzaju spotkania 
i akcje. Są wśród nich: TO RUSzamy z kanapy (zajęcia 
biegowe i rowerowe), warsztaty PRO Balance dla 
pracowników Alchemii i ich dzieci (spotkania ze 
sportowcami, gry i zabawy), spotkania kwartalne 
dla przedstawicieli najemców budynków Torusa, 
warsztaty tematyczne (np. społeczności Igersów 
Gdańsk czy obcokrajowców mieszkających 
w Trójmieście) oraz okolicznościowe (np. Fabryka 
Piernika).

WSPółPraCa Z uCZeLNIaMI

Torus od wielu lat podejmuje działania, których 
celem jest zbliżanie środowisk biznesowego 
i akademickiego. W kompleksie Alchemia 
wielokrotnie bywali studenci, którzy w formie 
warsztatowej poznawali środowisko pracy różnych  
firm – najemców Alchemii reprezentujących 
szerokie spektrum branż (m.in. bankową, HR-ową 
i IT).
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NAGRODy I wyRÓŻNIENIA
Dnia 6 listopada 2019 roku w hotelu Raffles Europejski w Warszawie odbył się finał 
18. edycji konkursu CIJ Awards 2019. Firma Torus zdobyła główną nagrodę w dwóch 
kategoriach: Best National Office Development za budowę kompleksu Alchemia 
w Gdańsku oraz Best CSR Campaign za realizację kampanii „Do nasadzenia”. 

Ponadto, firma Torus wzięła udział w konkursie Pomorski Pracodawca Roku, w ramach 
którego nagradzani są wyróżniający się w regionie pracodawcy i otrzymała nagrodę 
specjalną – tytuł Pracodawcy Roku Obszaru Metropolitalnego 2019.

DOCeNIaJĄ NaS



www. torus.pl


