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Od lat tworzymy przestrzeń dla biznesu, to główny profil naszej działalności. Dostarczamy jed-
nak nie tylko przestrzeń do pracy, dajemy z siebie dużo więcej i robimy to z myślą o człowieku. 
Tworzymy przestrzeń skupiającą ludzi wokół ważnych inicjatyw, w której powstają nowe idee, 

w której celebruje się małe i duże sukcesy, w której wzrastają firmy i jednostki, w której buduje się 
relacje, wymienia doświadczenia, zdobywa kompetencje i nawiązuje przyjaźnie. 

Dzisiaj idziemy o kolejny krok dalej. Dbamy również o przestrzeń dla nas i naszych pokoleń – 
przestrzeń rozumianą jako nasze bliższe i dalsze otoczenie – świeże powietrze, florę, faunę… Prze-
czytacie o tym więcej na kolejnych stronach.

IN ENGLISH

For many years now, we’ve created a space for business, it’s the main profile of our activity. We 
provide not only workspace, but also give a lot more and we do it for the people. We create space 

focused around people from many important initiatives, where new ideas arise, where we celebrate 
small and bigger successes, where companies and individuals rise, where we built relations, exchange 
experiences, gain competences and create friendships. 

Today, we go one step further. We care about a space for us, for next generations – a space un-
derstood as closer and further environment – fresh air, flora, fauna… You can read more about that 
in following pages.
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G R U P A

P R O J E K T O W A

A L C H E M I I
P R O F E S J O N A L I Z M

I   T O R T  B E Z O W Y

Absolwentki kierunków Architektury,  
Architektury Wnętrz oraz Budownic-
twa, zarówno Politechniki jak i Akade-

mii Sztuk Pięknych – w sumie 13 wykwalifiko-
wanych i doświadczonych projektantek. Można 
by pomyśleć, że taka grupa indywidualistek to 
przepis na mieszankę wybuchową, jednak dziew-
czyny stanowią, zgrany i profesjonalny zespół. 

A L C H E M I A 

Wynikiem prac Działu Projektowego są m.in. 
wnętrza największego kompleksu biurowców 
firmy deweloperskiej Torus – Alchemii. Obiekt 

powstał w miejscu dawnych magazynów, hur-
towni i podupadających przedsiębiorstw. Za-
niedbaną przestrzeń firma Torus, przeistoczyła 
w wizytówkę trójmiejskiego rynku budynków 
biurowych. 

„Alchemia” to przednaukowa praktyka łą-
cząca elementy zawarte obecnie w wielu dzie-
dzinach nauki. Nazwa kompleksu nawiązuje do 
przedsiębiorstwa „Chemia”, które przez wiele 
lat miało w tym miejscu swoją siedzibę. Dlate-
go też zastosowano terminologię pierwiastków 
chemicznych dla  poszczególnych obiektów (Au-
rum, Platinum, Ferrum, Titanium, Argon i Neon).

Wnętrza - opracowane przez Joannę Olejni-
czak-Suchecką oraz Wiolettę Sierkiewicz - wy-
kończone naturalnymi materiałami (beton, ka-
mień, drewno) nawiązują do surowości natury 
i jej podstawowych pierwiastków.

Każdą inwestycję projektantki traktują 
w sposób indywidualny starając się nawiązać 
do lokalizacji, historii tak aby powstający budy-
nek zarówno w zakresie architektury jak i  wnętrz 
stanowił integralną całość z otoczeniem. Idąc 
tym tropem biurowiec Officyna we Wrzeszczu 
– dzięki Aldonie Zwolak otrzymał wnętrza na-
wiązujące do epoki modernizmu. 

N A J C I E K A W S Z E  R E A L I Z A C J E 

W   K O M P L E K S I E  A L C H E M I I

Przez lata dział projektowy stworzył wiele cieka-
wych i nietuzinkowych aranżacji. Jednym z tych 
wyjątkowych projektów jest biuro firmy ONE. 
Najemca przedstawił listę konkretnych wyma-
gań, które musiały zostać spełnione, aby wnętrza  
były spójne z wizerunkiem firmy. Tego wyzwa-
nia podjęła się Katarzyna Lipka-Sidor. Projek-
tantka postawiła na spójną, wyrazistą stylistykę 
nawiązującą do branży logistyki morskiej. Ele-
mentem charakterystycznym jest powtarzający 

się wielokrotnie w aranżacji motyw kontenerów. 
Zaplanowano wiele otwartych miejsc dedykowa-
nych nieformalnym spotkaniom, sprzyjających 
rozmowom i kreatywnej pracy. Dzięki temu strefa 
pracownicza jest różnorodna i inspirująca. Indu-
strialne wnętrze biura na pierwszy rzut oka jest 
dość minimalistyczne i surowe jednak w dalszym 
kontekście pojawia się dużo zieleni, która ocie-
pla portową stylistykę i czyni przestrzeń bardziej 
przyjazną człowiekowi. Całości dopełniają modne 
detale w kolorze mosiądzu.

Inny z najemców – japońska firma Nippon 
Seiki – dążyła do tego, by wnętrze biura miało 

Dział Projektowy pod kierownictwem 
Joanny Olejniczak-Sucheckiej opracowuje 
projekty części wspólnych wszystkich 
inwestycji firmy Torus oraz razem 
z klientami tworzy przestrzenie skrojone 
na miarę przyszłych najemców.
TEKST: Grupa Projektowa Torusa

ZDJĘCIA: Tymoteusz Głuszko

związek z ich ojczystą, minimalistyczną stylisty-
ką. Autorką tego projektu jest Marta Raczyńska. 
W wykończeniu dominują szarości i biel z ele-
mentami drewna oraz zieleni, które przeplatają 
się z detalami industrialnymi, nawiązującymi do 
branży firmy. Ciekawym rozwiązaniem są pod-
świetlane, ozdobne witryny z mlecznym szkłem, 
przypominające ścianki Shoji, które powstały na 
podstawie indywidualnego projektu. We wnę-
trzu przewijają się także motywy origami oraz 
fototapety z krajobrazami i roślinnością Japonii.

Projektantki firmy Torus poza aranżacjami 
dla najemców kreują również przestrzenie re-
prezentujące firmę na konferencjach i eventach 
o różnej tematyce. Jednym z nich był projekt stre-
fy chill out’u na corocznej konferencji InfoShare. 
Projekt wyszedł spod ręki Katarzyny Barcz i Alek-
sandry Błaszczyk. W przestrzeni zastosowały 
dużo relaksującej zieleni, huśtawki, wyspy do 
siedzenia oraz strefę sensoryczną pobudzającą 
zmysły użytkownika. 

Skąd dziewczyny czerpią pomysły? Może to 
zabrzmi zbyt prosto, ale ze wszystkiego, co je 
otacza. Każda z nich poza pracą ma różne ak-
tywności, które dają inspiracje do projektów: 
hobby, sport, literatura, prasa – niekoniecznie 
branżowa- sztuka i muzyka.

N O W E  T E C H N O L O G I E 

W   P R A C Y  P R O J E K T A N T A

Aby sprostać coraz większym wymaganiom  
klientów oraz nieustannej presji czasu niezbęd-
ne jest korzystanie z najnowszych, dostępnych 
na rynku technologii. Dlatego ponad rok temu 
została podjęta decyzja o wdrożeniu technolo-
gii BIM w całej firmie TORUS. Jest to koncepcja, 
która całkowicie zmienia podejście do projek-
towania, realizacji inwestycji i zarządzania bu-
dynkiem. Building Information Modeling (BIM), 
czyli modelowanie informacji, umożliwia ciągły 
i natychmiastowy dostęp do bieżących informacji 
o projekcie i wszystkich kosztach oraz zestawień 
materiałów. Wdrożenie rozpoczęto właśnie od 
działu projektowego, co wiązało się z całkowi-
tą zmianą dotychczasowego podejścia do pro-
jektowania. Dziewczyny nieustannie szkolą się 
i poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności, aby 
w pełni wykorzystać możliwości nowej techno-
logii. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ to one 
rozpoczęły „rewolucję”, która już niebawem obej-
mie również pozostałe działy, a nawet budowę 
i zarządzanie budynkami.

Jest to rozwiązanie przyszłościowe, gdyż do-
celowo, dzięki technologii VR model zostanie 

TWARZE ALCHEMII
THE FACES OF ALCHEMIA

TWARZE ALCHEMII
THE FACES OF ALCHEMIA
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przeniesiony do przestrzeni wirtualnej. Będzie 
można „ożywić” budynek w trójwymiarze, przejść 
się po projektowanym biurze i zobaczyć jak real-
nie będzie prezentowała się przestrzeń. Jest to 
świetny sposób, by przedstawić klientowi pro-
jekt a także by wychwycić elementy, które wy-
magają poprawek lub zmian jeszcze na etapie 
planowania.

O D  W S T Ę P N E J  K O N C E P C J I 

D O  T O R T U  B E Z O W E G O

Według utartych stereotypów, dział projekto-
wy w dużej firmie deweloperskiej zwykle tworzy 
projekty „z metra” i oszczędza na materiałach. 
Te dziewczyny mają zupełnie inny styl pracy. 
Codzienne rano, przy kawie wymieniają się in-
spiracjami i nowinkami wnętrzarskimi, tak aby 
być na bieżąco z trendami w tej dziedzinie. Roz-
mawiają o ostatnio przeczytanych artykułach, 

znalezionych nietypowych rozwiązaniach, jak 
i o dostępnych szkoleniach, które mogą posze-
rzyć ich wiedzę i umiejętności.

Jak wygląda proces projektowy aranżacji biura 
w budynkach Alchemii? Etap pierwszy to zapo-
znanie się z potrzebami klienta. Podczas spo-
tkania najemca przedstawia swoje oczekiwania 
i wymagania. Natomiast projektantki prezentują 
wstępne sugestie i inspiracje do projektu. Na-
stępnie, osoba odpowiedzialna za projekt za-
czyna poszukiwania kolorystyki materiałów i te-
matu przewodniego dla danej firmy. Pomocne są 
tu liczne katalogi z próbkami od dystrybutorów 
zgromadzone  w bibliotece działu. Czasem bywa 
i tak, że mimo dużych zasobów wzorników, nie 

można znaleźć tego właściwego, odpowiada-
jącego rodzącemu się pomysłowi. Wtedy dział 
projektowy kontaktuje się z wybraną firmą, która 
posiada satysfakcjonujące materiały. 

Kolejny etap to strona techniczna projek-
tu. Poprzez wykorzystanie odpowiednich pro-
gramów dziewczyny są w stanie przygotować 
projekt nawet w przeciągu kilku dni. Ważną 
stroną jest budowa modelu 3D i jego wizualiza-
cja. Równocześnie biegną dwa procesy: wybie-
rane są odpowiednie bryły i detale oraz prowa-
dzone są konsultacje branżowe i uzgodnienia 
z odpowiednimi rzeczoznawcami. Po wstępnej 
aranżacji, organizowane są kolejne spotkania 
z klientem, na których ustalane są szczegóły 

i ewentualne poprawki. Kiedy projekt zyskuje 
akceptację, przejmowany jest przez uprawnio-
nych architektów, które przygotowują projekt 
budowlany oraz wykonawczy. Trzymają one 
pieczę nad koordynacją projektów branżowych 
aż do momentu zakończenia robót i oddania 
powierzchni do użytkowania. I tak dzięki jed-
nostkom, które współpracują ze sobą tworzy 
się zgrany zespół.

Jak w każdej dziedzinie życia tak i w pracy 
projektanta zdarzają się sytuacje, których nie 
da się wcześniej przewidzieć. Brak wybranego 
wyposażenia, nagła zmiana kolorystki czy brak 
dostępności materiału skutkuje niezwłoczną 
interwencją projektantek, aby inwestycja szła 
zgodnie z planem. Niezwykle ważny jest stały 
kontakt z ekipą wykonawczą. Podczas wizyt na 
budowie oraz częstych rozmów telefonicznych 
wyjaśniane są wszelkie problemy projektowo-
-wykonawcze, których nie sposób uniknąć przy 
tak ogromnych inwestycjach i napiętym czasowo 
harmonogramie. 

Elementem kończącym projekt jest… tort 
bezowy i wspólne świętowanie. Po skończonej 
realizacji dziewczyny podsumowują wszystkie 
jej etapy, a następnie celebrują sukces. Ten ze-
spół jest wyjątkowy również pod względem re-
lacji jakie tworzą. Razem bawią się, przeżywają 
osobiste dramaty i tworzą mikro-społeczność, 
której trudno jest się spodziewać pod dachem 
wielkiej korporacji. Codzienna dawka śmiechu, 
żartów, muzyki i pozytywnej energii sprawia, że 
wokół nich stworzyła się wyjątkowa atmosfera 
przyjaźni.  

IN ENGLISH

ALCHEMIA DESIGN 
GROUP
PROFESSIONALISM  
AND MERINGUE CAKE

The Design Department headed by 
Joanna Olejniczak-Suchecka deals with 
designing the communal areas of all 
Torus investments and arranging spaces 
tailored to the needs of future tenants.

The team consists of Architecture, Interior De-
sign, and Construction graduates of the Uni-

versity of Technology and the Academy of Fine 
Arts – 13 highly-qualified and experienced de-
signers. Although it may seem that such a group 
of individuals is an explosive combination, these 
girls form a good and professional team.

A L C H E M I A

The Design Department has been responsible 
for, among others, the interiors of Alchemia 
– the largest Torus office complex, which was 
built on the site of storehouses, warehouses, 
and struggling companies. Torus turned the 
neglected area into a showcase of Tricity of-
fice buildings. 

‘Alchemy’ is a pre-scientific practice compris-
ing elements present in several contemporary 
scientific disciplines. The name of the complex 
also refers to ‘Chemia’, a company which was 
based in that place for several years. Therefore, 
the buildings were named after chemical ele-
ments (Aurum, Platinum, Ferrum, Titanium, 
Argon, Neon).

The interiors designed by Joanna Olejniczak-Su-
checka and Wioletta Sierkiewicz and finished with 
natural materials (concrete, stone, wood) refer to 
the austerity of nature and its basic elements.

The designers treat every investment individ-
ually, trying to take account of its location and 
history so that the building would constitute an 
integral part of its surroundings in terms of ar-
chitecture and interior design. Following this rea-
soning, thanks to Aldona Zwolak, the interiors of 
Officyna in Wrzeszcz refer to the Modernist era.

H I G H L I G H T S  O F  A L C H E M I A

D E S I G N S

For years, the Design Department has come up 
with bold and innovative designs. One of these 
is the office of ONE. The tenant provided a list 
of specific requirements to be met so that the 
interiors would be consistent with the company 
image. Katarzyna Lipka-Sidor took on the chal-
lenge. She focused on a consistent and distinctive 
style referring to marine logistics. A characteristic 
element is a recurring theme of containers. The 
design comprises a lot of open spaces for informal 
meetings, creating favourable conditions for talks 
and creative work. Thus, the workplace is diverse 
and inspiring. At first glance, the industrial inte-
rior is quite minimalistic and austere, but if you 
take a closer look, you will see lots of greenery, 
which makes the port decor cosier and more hu-
man-friendly. Trendy brass-coloured details add 
a finishing touch to the decor.

Another tenant – Nippon Seiki, a Japanese 
company – wanted its office to refer to Japa-
nese minimalistic style. The author of the design 
is Marta Raczyńska. The prevailing colours are 
grey and white with some elements of wood and 
green alternating with industrial details referring 

JEDNYM Z TYCH WYJĄTKOWYCH 

PROJEKTÓW JEST BIURO FIRMY 

ONE. NAJEMCA PRZEDSTAWIŁ 

LISTĘ KONKRETNYCH WYMAGAŃ, 

KTÓRE MUSIAŁY ZOSTAĆ 

SPEŁNIONE, ABY WNĘTRZA BYŁY 

SPÓJNE Z WIZERUNKIEM FIRMY. 

TEGO WYZWANIA PODJĘŁA 

SIĘ KATARZYNA LIPKA-SIDOR. 

PROJEKTANTKA POSTAWIŁA NA 

SPÓJNĄ, WYRAZISTĄ STYLISTYKĘ 

NAWIĄZUJĄCĄ DO BRANŻY 

LOGISTYKI MORSKIEJ. ELEMENTEM 

CHARAKTERYSTYCZNYM 

JEST POWTARZAJĄCY SIĘ 

WIELOKROTNIE W ARANŻACJI 

MOTYW KONTENERÓW.

INNY Z NAJEMCÓW – JAPOŃSKA

FIRMA NIPPON SEIKI – DĄŻYŁA

DO TEGO, BY WNĘTRZE BIURA 

MIAŁO ZWIĄZEK Z ICH OJCZYSTĄ, 

MINIMALISTYCZNĄ STYLISTYKĄ. 

AUTORKĄ TEGO PROJEKTU 

JEST MARTA RACZYŃSKA. 

W WYKOŃCZENIU DOMINUJĄ 

SZAROŚCI I BIEL Z ELEMENTAMI 

DREWNA ORAZ ZIELENI, 

KTÓRE PRZEPLATAJĄ SIĘ 

Z DETALAMI INDUSTRIALNYMI, 

NAWIĄZUJĄCYMI DO 

BRANŻY FIRMY.

TWARZE ALCHEMII
THE FACES OF ALCHEMIA

TWARZE ALCHEMII
THE FACES OF ALCHEMIA
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to the industry. An interesting solution is the use 
of tailor-made, illuminated, decorative cabinets 
with milk glass reminiscent of shojis. The decor 
also employs some origami elements and photo 
wallpapers with Japanese landscapes and plants.

Apart from designing office space of Alch-
emia tenants, Torus designers arrange spaces 
representing the company at various events and 
conferences. One of them was a chill-out zone 
at an annual InfoShare conference. The design 

was drawn up by Katarzyna Barcz and Aleksandra 
Błaszczyk. It employed a lot of relaxing greenery, 
swings, seat islands, and a sensory zone stimu-
lating the senses of the visitor.

What inspires them? As simple as it may 
seem, everything that surrounds them. Each of 
the girls does a lot of different things apart from 
work, which are a source of inspiration: hobbies, 
sport, literature, press – not only trade maga-
zines – art and music.

N E W  T E C H N O L O G I E S 

I N  I N T E R I O R  D E S I G N

To meet the growing expectations of clients and 
tight deadlines, designers have to use the latest 
technologies available on the market. Therefore, 
over a year ago, TORUS decided to implement 
BIM technology in the company. This concept rev-
olutionises the approach to investment design, 
implementation, and management. Building In-
formation Modelling (BIM) allows for constant 
and immediate access to current information on 
the project, costs, and lists of supplies. The de-
sign department was the first one to implement 
the concept, which meant a complete change 
in the current approach to interior design. The 
girls are constantly developing and extending 
their knowledge and skills to make the most of 
the opportunities that the new technology can 
offer. It is quite a challenge, because they were 

the ones to start the ‘revolution’, which will soon 
take place in other departments, including con-
struction and management.

It is a forward-looking solution, which will 
allow the model to be transferred to the virtual 
reality using VR technology. It will make it pos-
sible to create a 3D simulation of the building, 
take a walk in the designed office and see how 
the simulated environment would look like. This 
is a great way to present the design to the cli-
ent as well as to pick up elements which require 
improvement and changes at the design stage.

E C O L O G Y

New technologies are not only about VR glass-
es; they also offer several eco-friendly solutions. 
Nowadays, strong emphasis is put on ecology and 
the proper use of materials based on that con-
cept. These mostly include demolition materials 

and materials that come from the broadly-under-
stood secondary market. It should be noted that 
all Torus buildings are certified under the restric-
tive LEED system, which means they meet global 
ecological standards. They are also eco-friendly 
and sustainable. Not only in terms of literal pol-
lution but also the so-called light pollution. The 
greenery on the roofs contributes to the decrease 
in ambient temperature and prevents the upper 
floors of the building from heating up. Torus pays 
much attention to the question of ecology. A good 
example might be a situation when trucks leav-
ing the construction site had to have their wheels 
cleaned not to soil the city streets.

F R O M  I N I T I A L  C O N C E P T 

T O  M E R I N G U E  C A K E

It is commonly thought that a design department 
in a big development company creates repetitive 
designs and economises on materials. But these 
girls work in a completely different way. Every 
morning, they share inspirations and innova-
tive solutions over a cup of coffee to keep up to 
date with the latest trends in the field. They talk 
about articles they have read, unusual solutions, 
as well as available training courses that can ex-
tend their knowledge and skills.

What is the office design process in Alchemia 
buildings? The first stage involves establishing the 
needs of the client. During a meeting, the tenant 
describes their expectations and requirements. The 
designers present initial suggestions and inspira-
tions. Next, the person responsible for the project 
selects the colours of materials and the theme for 
a given company. Catalogues of samples in the 
department library come in handy at this stage. It 
sometimes happens that despite the broad selec-
tion of samples, the designer cannot find the right 
one, which would match the idea. In such a case, 
the design department contacts a company which 
offers satisfactory materials directly. 

The next stage comprises the technical as-
pect of the design. By using proper software, 
the girls can draw up the design within a few 
days. An important part is building a 3D mod-
el and visualising it. Here, two processes take 
place simultaneously, namely the selection of 
forms and details and trade consultations and 
meetings with experts. When an initial design 
is drawn up, meetings with the client are or-
ganised to discuss details and changes to be 
introduced, if any. When the design is accepted 
by the client, eligible architects take over the 
process to prepare the construction and execu-
tive project. They deal with the coordination of 
the trade projects until the end of construction 
works and the commissioning of space. This is 
an example of how a group of individuals can 
form a great team.

Just like in every aspect of life, unexpected 
situations happen in interior design, too. Lack of 
selected equipment, a sudden change in colours, 
or unavailability of materials require an immedi-
ate response of the designer so that the invest-
ment can be carried out as previously planned. 
The key part of the process is constant contact 
with the construction crew. During their visits on 
the construction site and frequent phone calls, 
the designers can discuss all problems related to 
the design and its implementation, which cannot 
be avoided given the size of the investment and 
tight deadlines. 

The last element of the project is… a me-
ringue cake and celebration. When the invest-
ment is finished, the girls summarise all its 
stages and celebrate their success. This team is 
special also in terms of its atmosphere. The girls 
are together through thick and thin and form 
a micro-community, which is quite uncommon 
in a big corporation. Daily laughs, jokes, music, 
and positive energy have allowed them to create 
a unique atmosphere of friendship.   

JOANNA OLEJNICZAK-SUCHECKA

BEATA RADULSKA, KAROLINA ZAGÓRSKA, MONIKA PIETRZAK, ALEKSANDRA BŁASZCZYK

KATARZYNA LIPKA-SIDOR

WIOLETTA SIERKIEWICZ MARTA RACZYŃSKA

ALDONA ZWOLAK

KATARZYNA BARCZ

TWARZE ALCHEMII
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O D T W O R Z Y M Y

D O 

N A S A D Z E N I A !

L A S .
W S Z Y S C Y

R A Z E M .

Zmiany klimatyczne dzieją się na naszych oczach. Upały, 
susze i pożary, gwałtowne ulewy i powodzie, burze czy 
trąby powietrzne nie są już tylko obrazkiem z telewizora. 
Stają się elementem naszego, także polskiego krajobrazu, 
do czego też się z w znacznym stopniu przyczyniamy. 

TEKST: Marcin Uske 

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r, potęż-
ne nawałnice, które przetoczyły się 
przez Polskę powaliły miliony drzew. 

Według danych Lasów Państwowych szkody od-
notowano w 60 nadleśnictwach. Zniszczenia 
sięgnęły aż 8,4 mln m3 połamanych i wywróco-
nych drzew (ok. 20 mln. sztuk) na niemal 70 tys. 
ha powierzchni lasów (wartość porównywalna 
z powierzchnią Warszawy). Praca porządkowe 
na tych terenach wciąż trwają. Najbardziej do-
tkniętym tamtą nawałnicą jest Nadleśnictwo 
Lipusz. Uszkodzonych zostało 1,8 mln m3 drzew, 
o łącznej powierzchni uszkodzeń blisko 18 000 
ha, w tym powierzchnie zniszczone całkowicie 
stanowią ok. 4 500 ha. Aby odtworzyć zniszczo-
ne lasy na tym obszarze potrzeba aż 66 mln sa-
dzonek. To projekt, którego skala zdecydowanie 
przekracza samodzielne możliwości Lasów Pań-
stwowych i nadleśnictwa – potrzebne jest wspar-
cie osób aktywnych, instytucji, także biznesu.

D R Z E W O  –  F A B R Y K A

P O W I E T R Z A

Skalę tamtych zniszczeń można też w łatwy 
sposób przełożyć na jakość życia człowieka.  
1 duże drzewo produkuje w ciągu roku tyle tle-
nu, ile 1 osoba zużywa w ciągu 2 lat. Z kolei 1 ha 
lasu pochłania 6 ton CO2, czyli tyle, ile rocznie 
wytwarzają trzy osoby. Dane te pokazują, jak 
bardzo wartościowy dla człowieka jest bogaty 
ekosystem leśny. W 2018 roku emisja dwutlen-
ku węgla na świecie wzrosła do rekordowego 
poziomu 37 mld ton, a jest to główny gaz od-
powiadający za dotykające nas zmiany klimatu 
powodujące coraz częstsze i bardziej dotkliwe 
kataklizmy przyrodnicze. Według wielu naukow-
ców to właśnie drzewa mogą istotnie wpłynąć na 
zminimalizowanie tych zmian.

D O  Z O B A C Z E N I A  – 

„ D O  N A S A D Z E N I A ”

 „Do nasadzenia” to akcja nasadzania drzew na 
terenie Nadleśnictwa Lipusz, którą inicjuje Torus 
pod patronatem Lasów Państwowych. Jej kulmi-
nacja nastąpi w dniu 19 października. Spod cen-
trum biznesowego Alchemia w Gdańsku, do od-
dalonego o 70 km od Trójmiasta Lipusza wyjadą 
autokary z pracownikami licznych trójmiejskich 
firm zaangażowanych w projekt. Celem będzie 
nasadzenie dziesiątek tysięcy drzew. 

– Nasadzać będziemy parami, bo tak jest naj-
efektywniej. Jedna osoba wykopuje dołek na kon-
kretną głębokość, druga sadzi i zakopuje. Praca 
odbywać się będzie w towarzystwie przeszkolo-
nych wolontariuszy. Jedna para w ciągu 3 godzin 

jest w stanie zasadzić nawet 150 sadzonek. Na 
tę chwilę zapisanych jest już ponad 1000 osób, 
razem możemy zasadzić nawet 75 tys. drzew! 
Oczywiście, im będzie nas więcej, tym lepszy bę-
dzie efekt – komentuje Małgorzata Dąbrowska, 
Marketing Manager firmy TORUS. 

Do akcji przystąpić mogą nie tylko firmy 
z Trójmiasta, ale także spoza regionu. Z kolei 
pracownicy (uczestnicy), mają też możliwość 
włączenia w wydarzenie swoich rodzin. Na miej-
scu będzie strefa odpoczynku, regeneracji, każdy 
otrzyma posiłek, a w zależności od pogody pla-
nowane jest także wspólne ognisko.

- To w jakim żyjemy środowisku zależy w du-
żej mierze od nas samych. Organizując akcję „Do 
nasadzenia” chcemy zwrócić uwagę na ważny 
problem, pomóc lokalnej społeczności  oraz zin-
tegorwać pracowników firm i ich rodziny przy ak-
tywnym działaniu na rzecz naszego najbliższego 
otoczenia – dodaje Małgorzata Dąbrowska, Mar-
keting Manager firmy TORUS.

A K T Y W N Y  B I Z N E S

Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się już 
sporo podmiotów z Trójmiasta, m.in. LPP, które 
zostało Oficjalnym Partnerem Do Nasadzenia. 

- LPP od zawsze jest związana z Pomorzem, 
stąd jesteśmy i tu do dziś znajduje się nasza 
główna siedziba. W związku z tym nie mogliśmy 
przejść obojętnie obok katastrofy sprzed dwóch 
lat. Już wtedy wsparliśmy lokalną społeczność, 
przekazując ponad 150 tys. na wyprawki dla osób 
dotkniętych tragedią. Kolejnym, naturalnym dla 
nas krokiem jest pomoc w odbudowie tych pięk-
nych terenów. Cieszymy się, że możemy pomóc. 
- Anna Miazga, Koordynator ds. CSR w LPP

Z kolei Lufthansa Systems Poland odpowia-
da w projekcie za logistykę – zajmuje się organi-
zacją sprawnego przejazdu wszystkich uczest-
ników na miejsce wydarzenia. 

– Decyzję o udziale w akcji Do Nasadzenia 
podjęliśmy niemalże od razu. Jako Lufthansa 
Systems czujemy się bardzo związani z lokal-
nym krajobrazem i wiąże się to nie tylko z tym, 
że niektórzy z naszych pracowników pochodzą 
z Kaszub i okolic dotkniętych tą katastrofą, ale 
także dlatego, że zdajemy sobie sprawę, jak waż-
ne jest dbanie o naturalne środowisko. Cieszymy 
się, że oprócz sporej grupy wolontariuszy z LSYP 
możemy też pomóc w organizacji logistycznej 
tego wydarzenia.

Ponadto Do Nasadzenia dołączyły ta-
kie podmioty, jak Agencja Rozwoju Pomorza, 
Alexander Mann Solutions, Cognizant, Invest in 
Pomerania, Jeppesen, Laureate (OIE Support), 
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Mowi, Nippon Seiki, Ocean Network Express, 
Polski Związek Firm Deweloperskich, Sii 
Polska, State Street Bank, STBU Brokerzy 
Nieruchomości, Thomson Reuters, Glencore, 
Rebased, Fundacja Jeppesena, Wipro, SII, 
Damen, Software Development Academy, Eltel 
Networks Poland, BIK Brokers, Fitcasco, HR 
Nest, Arla Foods, Scandic Gdańsk, Gdańska 
Agencja Rozwoju Gospodarczego. Przystąpienie 
dla firm jest płatne. Podstawowy pakiet obej-
muje pełną logistykę (transport), wyżywienie 
oraz sadzonki i narzędzia dla liczby do 50 pra-
cowników, ale możliwe jest także szersze za-
angażowanie w projekt. W planach jest tak-
że wydanie książki wraz z  wydawnictwem 
Adamada, która przybliżać będzie dzieciom 
jak ważny jest dla nas las. Więcej informacji na  
www.donasadzenia.pl. 

PATRONAT MERYTORYCZNY DO NASADZENIA: 
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W GDAŃSKU

OFICJALNY PARTNER DO NASADZENIA: LPP

PARTNER LOGISTYCZNY DO NASADZENIA: 
LUFTHANSA SYSTEMS POLAND

PATRONI MEDIALNI: RADIO GDAŃSK, DZIENNIK 
BAŁTYCKI, OUTSOURCING&MORE, TRÓJMIASTO.PL, 
MAGAZYN TOGETHER, POLSKA IZBA EKOLOGII 

KONTAKT: MARKETING@TORUS.PL

19 October. Buses transporting volunteers from 
Tricity companies participating in the project will 
set off from Alchemia Business Centre in Gdańsk 
to Lipusz, which is situated 70 kilometres of Tric-
ity. The objective of the action is to plant dozens 
of thousands of trees. 

‘We will work in couples because that’s the 
most effective way. One person digs a hole to 
a specific depth, the other plants a tree and 
fills the hole back in. The employees will be ac-
companied by trained volunteers. One couple is 
able to plant up to 150 saplings within 3 hours.  
So far, over 1000 people signed up for the ac-
tion. Together, we can plant even 75 thousand 
trees! Of course, the more participants, the 
better the effect,’ says Małgorzata Dąbrows-
ka from Torus. 

IN ENGLISH

WE'LL RECREATE THE 
FOREST. TOGETHER. 
TO PLANTING!
Climate change is happening right in 
front of our eyes. Heat waves, drought 
and fires, sudden downpours and floods, 
storms and whirlwinds are no longer 
a picture on television. They are becom-
ing a part of our Polish landscape, which 
is largely a result of our actions. 

On the night of 11 and 12 August 2017, fierce 
storms ravaged Poland and uprooted mil-

lions of trees. According to the State Forests, 
damage was observed in 60 forest districts and 
included 8.4 million m3 of broken and uprooted 
trees (about 20 million trees) in over 70 thou-
sand hectares of forests (an area comparable 
to the size of Warsaw). Clean-up works in the 
area are still carried out. The district that has 
been affected the most by the storms is Lipusz, 
where the damage amounted to 1.8 million m3 of 
trees, with around 18 000 hectares of total dam-
age area, including about 4 500 hectares totally 
damaged. The restoration of the forest requires 

Companies from Tricity as well as from out-
side the region can sign up for the action. The 
employees (participants) can invite their families 
as well. On site, there will be a relaxation zone, 
everyone will get a meal, and – depending on the 
weather – a bonfire will be built.

‘We largely create the environment we live 
in. Through the planting action, we want to draw 
public attention to a grave problem as well as 
bring together employees and their families and 
engage them in environmental activities,’ adds 
Małgorzata Dąbrowska.

A C T I V E  B U S I N E S S

A number of companies from Tricity have already 
signed up for the project, among others, LPP – the 
official partner of the ‘Do Nasadzenia’ project.

as many as 66 million saplings. The scale of the 
project substantially exceeds the resources of 
the State Forests and the forest district; there-
fore, the support of activists, institutions, and 
business is very much needed.

T R E E  –  A   C L E A N 

A I R  F A C T O R Y

The scale of the damage can be easily trans-
lated into our quality of life. Within a year, one 
big tree produces oxygen for one person for two 
years. One hectare of forest absorbs 6 tonnes of 
CO2, which is the amount produced by three per-
sons a year. The data show how valuable the for-
est ecosystem is for our well-being. In 2018, the 
carbon dioxide emissions in the world reached 
a record level of 37 billion tonnes. Carbon diox-
ide is the main gas responsible for the climate 
change resulting in more and more frequent and 
dreadful natural disasters. According to many 
scientists, the trees are capable to reduce these 
changes drastically.

S E E  Y O U  A T 

‘ D O  N A S A D Z E N I A ’ 

P L A N T I N G  E V E N T

‘Do Nasadzenia’ is a planting action held in the 
forest district of Lipusz, initiated by Torus under 
the patronage of the State Forests. The culmi-
nating events of the action will take place on  

‘LPP has been connected do Pomorskie since 
we first came here and still, to this day, we have 
our headquarter here. Because of that, we just 
could not go by this tragedy from two years ago. 
Even then, we supported local community by 
donating 150 tys. PLN for layettes for anyone 
touched by this horrible tragedy. Another, natural 
step for us was helping to rebuilt these beautiful 
landscapes. We are happy to help – says Anna 
Miazga CSR coordinator at LPP.

On the other hand, there is Lufthansa Systems 
Poland, which is responsible for the project logis-
tics – the company is transporting participants. 

‘The decision to participate in ‘Do nasadze-
nia’ project was made almost instantly. As part 
of Lufthansa Systems, we feel deeply connected 
with local landscape and that is not only because 
many of our employees are from Kashubian re-
gion and places affected by this terrible tragedy, 
but also because we akcnowledge how important 
it is to care about natural environment. We are 
happy, that besides large group of volounteers 
from LSYP, we can also help to organize the lo-
gistics of this event.’  

Other project participants include Agencja 
Rozwoju Pomorza, Alexander Mann Solutions, 
Cognizant, Invest in Pomerania, Jeppesen, 
Laureate (OIE Support), Mowi, Nippon Seiki, 
Ocean Network Express, Polski Związek Firm 
Deweloperskich, Sii Polska, State Street Bank, 
STBU Brokerzy Nieruchomości, Thomson Reuters, 
Glencore, Rebased, Fundacja Jeppesena, Wipro, 
SII, Damen, Software Development Academy, 
Eltel Networks Poland, BIK Brokers, Fitcasco, 
HR Nest, Arla Foods, Scandic Gdańsk, Gdańska 
Agencja Rozwoju Gospodarczego. Participation 
in the project is subject to a fee. The basic pack-
age includes comprehensive logistics services 
(transportation), food, as well as saplings and 
tools for up to 50 employees, but more active in-
volvement of companies is welcome as well. The 
project also involves publishing a book for chil-
dren about the role of the forest in our life with 
Adamada Publishing House. Find out more at  
www.donasadzenia.pl. 

SUBSTANTIVE PATRONAGE: REGIONAL DIRECTORATE 
OF THE STATE FORESTS IN GDAŃSK

OFFICIAL PARTNER: LPP

LOGISTICS PARTNER: LUFTHANSA SYSTEMS POLAND

MEDIA PATRONAGE: RADIO GDAŃSK, DZIENNIK 
BAŁTYCKI, OUTSOURCING&MORE, TROJMIASTO.PL, 
MAGAZYN TOGETHER, POLSKA IZBA EKOLOGII

CONTACT: MARKETING@TORUS.PL 
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W A R T O  W I E D Z I E Ć : 

S A D Z O N K A  P O  R O K U 

M A  O K .  2 5  C M ,  P O 

5  L A T A C H  D R Z E W O  M O Ż E 

M I E Ć  O K .  1 , 3  M  W Y S O K O Ś C I , 

A   P O  1 0  L A T A C H  O K .  2 , 5  M . 

T O  P O K A Z U J E ,  J A K  D Ł U G I 

J E S T  P R O C E S  O D T W A R Z A N I A 

L A S Ó W ,  K T Ó R E  N I E  T Y L K O 

W S K U T E K  K A T A K L I Z M Ó W , 

A L E  T A K Ż E  B E Z P O Ś R E D N I E J 

D Z I A Ł A L N O Ś C I  C Z Ł O W I E K A , 

N I S Z C Z O N E  S Ą  K A Ż D E G O 

D N I A .

G O O D  T O  K N O W : 

A F T E R  A   Y E A R ,  A   S A P L I N G  I S 

A B O U T  2 5   C M  H I G H .  A F T E R  F I V E

Y E A R S ,  T H E  T R E E  M A Y  B E  1 . 3   M 

H I G H ,  A N D  A F T E R  T E N  Y E A R S  – 

A B O U T  2 . 5   M  H I G H .  T H I S  S H O W S 

H O W  L O N G  I T  T A K E S  T O  R E S T O R E

F O R E S T S ,  W H I C H  A R E  D E S T R O Y E D

O N  A   D A I L Y  B A S I S  B Y  N A T U R A L 

D I S A S T E R S  A S  W E L L  A S  D I R E C T 

H U M A N  A C T I V I T I E S .

FO
T.

: M
O

N
IK

A
 S

ER
A

FI
N

FO
T.

: M
O

N
IK

A
 S

ER
A

FI
N

FO
T.

: D
A

R
EK

 P
A

CI
O

R
EK



14 WEWNĄTRZ ALCHEMII
INSIDE ALCHEMIA 15WEWNĄTRZ ALCHEMII

INSIDE ALCHEMIA

P O Z N A J M Y

B A N K

O D P O W I E D Z I A L N Y

S P O Ł E C Z N I E

ING Bank Śląski przeniósł swoją regionalną siedzibę do budynku Alchemii 
pod koniec 2017 roku. Powierzchnia ponad 1100 metrów kwadratowych 
została zagospodarowana z myślą zarówno o klientach jak i pracownikach 
banku. Powstała wyjątkowa, nowoczesna przestrzeń do swobodnego 
bankowania, ale ING to nie tylko nowoczesne przestrzenie. Co jeszcze 
wyróżnia ten bank? Do rozmowy zaprosiliśmy Andrzeja Burlitę, Dyrektora 
Regionalnego w ING Banku Śląskim. 

TEKST: Jakub Wejkszner 

ZDJĘCIA: ING Bank Śląski

ANDRZEJ BURLITA, DYREKTOR REGIONALNY W ING BANKU ŚLĄSKIM
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INSIDE ALCHEMIA

To prawdziwa kultura offowa. Czy możemy 
podać jakieś przykłady środowiskowych akcji 
wolontariackich?
Oczywiście. Jedną z ciekawszych i inspirujących 
akcji był udział naszych pracowników w #trash 
challenge, międzynarodowym wyzwaniu zbiera-
nia śmieci. Ludzie publikują w mediach społecz-
nościowych zdjęcia „przed” i „po” sprzątaniu, by 
dać przykład innym. U nas zaczęło się od grupy 
wolontariuszy, którzy posprzątali las w jednej 
z dzielnic Katowic. Wynieśli z niego śmieci, któ-
re wypełniły po brzegi dwa pełne dostawczaki. 
Rzucili wyzwanie innym firmom i departamen-
tom, a ci je podjęli. Uruchomił się cały łańcuch 
zdarzeń. Akcja się nadal rozprzestrzenia. Zadzia-
łał efekt kuli śnieżnej. Trzeba przyznać, że to 
mądre wyzwanie, które przynosi wymierny efekt.

W Gdańsku również mamy się czym pochwa-
lić. Ostatnio nasi pracownicy zorganizowali akcję 
ekologiczną, właśnie tu, w Alchemii. Akcja pod 

zaufanie, zarówno w wynikach – z kwartału na 
kwartał liczba naszych klientów rośnie – a także 
w nagrodach, które przyznają nam sami klienci, 
takie jak np. Gwiazda Jakości Obsługi. Budujemy 
tę jakościową relację wszyscy, kiedy na co dzień 
wspieramy klientów, ale też kiedy tworzymy dla 
nich produkty i rozwiązania. 

Równolegle podejmujemy wewnętrzne dzia-
łania proekologiczne, których celem jest m.in. 
zmniejszenie zużycia energii. Obecnie w wyniku 
zakupu „zielonych certyfikatów” 100% ener-
gii zużywanej w banku pochodzi ze źródeł od-
nawialnych. Aby zminimalizować wpływ, jaki 
na środowisko wywiera działalność operacyjna, 
w tym biura, oddziały i centra komputerowe, dą-
żymy do zmniejszania emisji dwutlenku węgla, 
zużycia energii, papieru i odpadów elektronicz-
nych. Prowadzimy również akcje informacyjne, 
które wpływają na ograniczenie zużycia zasobów 
oraz zwiększają świadomość proekologiczną pra-
cowników. Od lat inwestujemy w rozwój kultury 
organizacyjnej i budowanie przyjaznego środo-
wiska pracy. Pracownicy są dla nas najlepszymi 
ambasadorami marki. 

W ramach naszego programu Wolontariat 
ING zachęcamy pracowników do włączania edu-
kacji finansowej, przedsiębiorczości w projekty 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Wolontariat ma formułę otwartą i każdy 
może znaleźć dogodny sposób zaangażowania. 
W naszym banku na każdego pracownika przy-
pada 8 godzin w ciągu roku, które może przezna-
czyć na wolontariat.

hasłem EKO promowała postawy proekologiczne. 
Przygotowaliśmy zaproszenia, które zachęcały do 
bycia EKO oraz animację wyświetlaną w głównym 
wejściu do biurowca. Zaproszenia można było 
dodatkowo wymienić w naszym oddziale na dar-
mowy gadżet rowerowy. Był nim zestaw lampek, 
poprawiających widoczność roweru. 

A jak te wartości przekładają się na działalność 
biznesową?
Priorytetem w naszej działalności biznesowej 
są projekty realizowane z troską o środowisko 
naturalne. Realizujemy wprost postanowienia 
wynikające z naszej Deklaracji Ekologicznej. 

Do takich obszarów zaliczamy działania na 
rzecz czystego powietrza (kampania #mojepo-
wietrze) czy elektromobilność. Do współpracy 
w tym zakresie wybieramy partnerów, którzy 
rozumieją i podzielają nasze strategiczne zało-
żenia. Wierzymy, że wspierając takie projekty 

Oferta bankowa jest dzisiaj do siebie bardzo 
podobna. Co zatem innego może przyciągnąć 
klienta do danej instytucji? Wygląd placówki, 
zabawna reklama, a może jeszcze coś zupeł-
nie innego?
Oczywiście, że przestrzeń, w której bankujemy 
jest bardzo ważna, bo musi być dostosowana do 
potrzeb różnych grup klientów. Podobnie z ofer-
tą. Może z pozoru wydawać się, że oferty banko-
we są do siebie podobne, ale ostatecznie to klient 
je zweryfikuje, podobnie jak i reklamę. 

Ma być prosto i wygodnie, ale też przejrzyście 
i bezpiecznie. I tu wchodzimy na wyższy poziom 
– poziom wartości.
Naszym zdaniem to właśnie wartości i działanie 
w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju 
stanowią o długoterminowej przewadze i byciu 
dla klienta bankiem pierwszego wyboru.

A czy możemy powiedzieć coś więcej o tych 
wartościach?
W ING fair trade jest wpisany w codzienną dzia-
łalność zarówno biznesową, jak i pozabizneso-
wą. To nieodłączny element naszej strategii. 
Mam na myśli nie tylko sam biznes, ale również 
naszych pracowników, ich rodziny, społeczności 
lokalne, z którymi współpracujemy oraz środo-
wisko naturalne, z którego korzystamy i którego 
częścią jesteśmy.

Takie podejście, naszym zdaniem, świadczy 
o dojrzałości, odpowiedzialności i przekłada się 
wprost na zaufanie klientów. I my widzimy to 

PRIORYTETEM W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI 

BIZNESOWEJ SĄ PROJEKTY REALIZOWANE

Z TROSKĄ O ŚRODOWISKO NATURALNE. 

REALIZUJEMY WPROST POSTANOWIENIA 

WYNIKAJĄCE Z NASZEJ DEKLARACJI EKOLOGICZNEJ. 

DO TAKICH OBSZARÓW ZALICZAMY DZIAŁANIA 

NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA (KAMPANIA 

#MOJEPOWIETRZE) CZY ELEKTROMOBILNOŚĆ. 

DO WSPÓŁPRACY W TYM ZAKRESIE WYBIERAMY 

PARTNERÓW, KTÓRZY ROZUMIEJĄ I PODZIELAJĄ 

NASZE STRATEGICZNE ZAŁOŻENIA.
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of our operational activities, including offices, 
branches, and IT centres, we strive to reduce 
CO2 emissions, energy consumption, paper use, 
and the amount of electronic waste. We also 
carry out informational campaigns designed to 
raise the environmental awareness of our em-
ployees and, in consequence, reduce the use of 
resources. For years, we’ve been investing in the 
development of organisational culture and buil-
ding a friendly and positive work environment. 
Our employees are the best brand ambassadors. 

As part of ING Volunteering Programme, we 
encourage our employees to use financial edu-
cation and enterprise in projects for the local 
community. 

The programme formula is open, and eve-
ryone gets to choose how they can contribute. 
In our bank, every employee has 8 hours a year 
which they can use for volunteering.

It’s a  real off culture. Could you give some 
examples of environmental volunteering 
actions?
Of course. One of such interesting and inspir-
ing actions was #trash challenge, a worldwide 
trash cleanup. People post before/after pho-
tos on social media to set an example. In our 
case, it all began with a group of volunteers 

It should be easy and simple, but also transpa-
rent and safe. Here, we take banking to the next 
level – the level of values.
We believe that values and the observance of 
sustainability principles determine long-term 
advantage and make us the bank of first choice.

Can you tell us something more about those 
values?
In ING, fair trade is inherent in of our daily activi-
ties in business and beyond. It’s an integral part 
of our strategy. I don’t mean only business, but 
also our employees, their families, local commu-
nities with whom we work, and the environment 
we use and are a part of.

who cleaned up the forest in one of Katowice 
districts. They cleaned up two delivery trucks 
of trash. They challenged other companies and 
departments, who accepted it. This triggered 
a series of events. The action is still spreading. 
It’s a snowball effect. I must admit it’s a wise 
challenge which brings notable effects.

The Gdańsk branch has something to be pro-
ud of, too. Recently, our employees organised an 
environmental action right here, in Alchemia. 
Under the slogan ECO, the action promoted eco 
attitude. We prepared invitations encouraging 
people to be ECO and an animation which was 
displayed in the main entrance. The invitations 
could be exchanged in our bank for a free bike 
gadget. It was a set of bike lights improving bike 
visibility on the road. 

How do these values affect your business 
activities?
Eco-friendly projects are our priority. We fulfil 
our commitments included in the Environmen-
tal Declaration. 

These include activities in such fields as clean 
air (#mojepowietrze campaign) and e-mobility. 
We cooperate with partners who understand and 
share our strategic assumptions. We believe that 
by supporting such projects, we really help our 

We believe such an approach is a mark of 
maturity and responsibility and earns clients’ 
trust. And we see that trust both in our results 
– the number of our clients is growing quarter by 
quarter – and awards granted by clients, such as 
the Service Quality Star. We build these quality 
relations through supporting our clients on a da-
ily basis but also offering them new products 
and solutions. 

At the same time, we carry on internal ecolo-
gical activities aimed at, among others, reducing 
energy consumption. At present, as a result of 
purchasing ‘green certificates’, 100% of energy 
used by the bank comes from renewable so-
urces. To minimise the environmental impact 

clients in the energy transformation, and sharing 
is the right way to build smart cities in Poland. 

There are multiple examples of such coope-
ration – Tauron, innogy, engie, blinkee.city – 
orange bikes as well as electric cars or scooters 
for rent available in the city. 

Could you tell us something about the offer – 
what does ING propose for the inhabitants of 
Gdańsk and the region?
Gdańsk is an important place for us. We’ve been 
present here for years, observing changes taking 
place in the region. We see it’s got a lot of poten-
tial and eagerness for development and enter-
prise initiatives. We inspire clients to make wise 
financial decisions. We provide them with tools, 
which make banking friendly and transparent.

On our part, we offer full support and a wide 
range of products. Friendly, transparent, inno-
vative products and solutions tailored to their 
needs. We offer banking products for individual 
clients, Private Banking, and Wealth Manage-
ment as well as companies and corporations. 

Thank you for the meeting. 

FIND OUT MORE AT: 
HTTPS://RAPORTROCZNY.ING.PL/EN/

realnie pomagamy naszym klientom w trans-
formacji energetycznej, a współdzielenie to wła-
ściwa droga do budowy smart cities w Polsce. 

Przykładów takiej współpracy jest wiele – 
Tauron, innogy, engie, blinkee.citydostępne 
w mieście pomarańczowe rowery oraz elektryczne 
samochody czy skutery do wynajęcia na minuty. 

To może na koniec powiedzmy coś jednak 
o ofercie – co ING proponuje dla mieszkańców 
Gdańska i regionu?
Gdańsk jest dla nas ważnym miejscem. Jesteśmy 
obecni tu od lat i obserwujemy zmiany jakie za-
chodzą w regionie. Widzimy, że jest potencjał do 
rozwoju i chęć do podejmowania nowych inicja-
tyw w zakresie przedsiębiorczości. Inspirujemy 
klientów do podejmowania trafnych decyzji fi-
nansowych. Dajemy im narzędzia, dzięki którym 
bankowość staje się przyjazna i transparentna.

Ze swej strony oferujemy pełne wsparcie 
i szeroką ofertę produktową. Przyjazne, transpa-
rentne i innowacyjne oraz dostosowane do po-
trzeb produkty i rozwiązania finansowe. Mamy 
ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, Pri-
vate Banking i Wealth Management, jak i firmo-
wych oraz korporacyjnych. 

Dziękujemy za rozmowę. 

WIĘCEJ INFORMACJI 
ZNAJDZIECIE NA STRONIE: 
HTTPS://RAPORTROCZNY.ING.PL/

IN ENGLISH

DISCOVER A  SOCIALLY 
RESPONSIBLE BANK
ING Bank Śląski has moved its regional 
office to Alchemia in late 2017. The sur-
face area of over 1100 square metres 
has been designed with both clients and 
bank employees in mind. The result is 
a unique and modern interior. But ING is 
not just a modern banking space. What 
distinguishes this bank from all the oth-
ers? We asked Andrzej Burlita, Regional 
Director at ING Bank Śląski. 

Nowadays, bank offer is very similar. What 
attracts clients to a particular bank? Its appe-
arance, a funny ad, or something else?
Of course, banking space is very important, because 
it must be tailored to the needs of different client 
groups. The same with bank offer. It may seem that 
bank offers are similar, but at the end of the day, 
the client verifies them. Just like advertisements. 

GDAŃSK JEST DLA NAS WAŻNYM MIEJSCEM. JESTEŚMY

OBECNI TU OD LAT I OBSERWUJEMY ZMIANY JAKIE ZACHODZĄ 

W REGIONIE. WIDZIMY, ŻE JEST POTENCJAŁ DO ROZWOJU I 

CHĘĆ DO PODEJMOWANIA NOWYCH INICJATYW W ZAKRESIE 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. INSPIRUJEMY KLIENTÓW DO 

PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI FINANSOWYCH. 

DAJEMY IM NARZĘDZIA, DZIĘKI KTÓRYM BANKOWOŚĆ 

STAJE SIĘ PRZYJAZNA I TRANSPARENTNA.
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N O W Y ,
S T A R Y

P O M Y S Ł
P R Z E D S Z K O L A  P R Z Y Z A K Ł A D O W E

W   O D Ś W I E Ż O N E J  O D S Ł O N I E  K I D S & C O .

Pomysł na stworzenie przedszkoli przy zakładzie ma dość długą historię. W Polsce 
pojawił się już ponad 100 lat temu. W ostatnich czasach możemy zaobserwować powrót 
tego typu rozwiązań. Powód? Oczywiście – rozwój świadomości społecznej, zwiększone 
oczekiwania, coraz pewniejszego na rynku pracy pracownika oraz, cóż, pieniądze. Wraz 
bowiem z możliwością pokrycia kosztów utrzymania takiego przedszkola z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych, pracodawcy coraz chętniej sięgają po to rozwiązanie. 
Z korzyścią dla wszystkich. Przodującą w tym segmencie rynku jest firma KIDS&Co., 
która już niedługo otworzy swoją placówkę w kompleksie Alchemia. 

TEKST: Jakub Wejkszner     

ŹRÓDŁO ZDJĘĆ: KIDS&Co. KIDS&Co., przedsiębiorcy zyskują możliwość 
przyciągnięcia do siebie pracowników w  tak 
konkurencyjnych branżach jak SSC, BBO czy IT. 
Coraz częściej podczas rozmów rekrutacyjnych 
pada pytanie o udogodnienia, jakie pracodawca 
może zaoferować. Obecnie, opieka medyczna 
czy siłownia to standard, który na nikim nie robi 
już wrażenia, natomiast przedszkole czy żłobek 
jest rozwiązaniem poszukiwanym. Po drugie, 
przedszkola i żłobki przyzakładowe skutecz-
nie zatrzymują pracowników na dłużej. Badania 
KIDS&Co. jasno wskazują, że pracownicy, którzy 
zapisują swoje dzieci do żłobka lub przedszkola 
dofinansowanego przez pracodawcę, najrzadziej 

rezygnują z pracy. Pracodawca zyskuje więc pew-
ność, że pracownik zwiąże się z nim na co naj-
mniej pięć lat. Co więcej, zapobiega to także tzw. 
efektowi 500+, czyli deaktywizacji zawodowej 
kobiet po ciąży. Częstokroć bowiem dochodzi 
do sytuacji, w której kobieta, z uwagi na brak 
miejsc w żłobku lub przedszkolu lub trudności 
z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim 
czy wychowawczym, całkowicie lub częściowo 
rezygnowała z pracy zawodowej. Obecnie, gdy 
wie, że jest w ciąży, już w tym momencie może 
zapisać swoje dziecko na listę do żłobka lub 
przedszkola, dzięki czemu powrót do pracy jest 
znacznie ułatwiony.

S Y T U A C J A  W I N - W I N

Grupa pracuj.pl przeprowadziła badania rynku 
w  sprawie zapotrzebowania na tego rodzaju 
usługę. Wynika z nich, że 71% pracujących rodzi-
ców oczekuje od pracodawców dofinansowania 
bądź utworzenia miejsc w przedszkolu firmowym 
lub żłobku, natomiast tylko 9% pracodawców 
rozważało taką możliwość lub proponowało tego 
rodzaju rozwiązania.

Jak się okazuje – niesłusznie. Pozwala to 
bowiem pracodawcy rozwiązać kilka kwestii 
równocześnie. Po pierwsze – jest to element 
wyróżniający pracodawcę na rynku pracy. Dzięki 
rozwiązaniom proponowanym przez przedszkola 

•••
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK DLA  

FABRYK MEBLI FORTE SUWAŁKI

••
PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK DLA FABRYK 
MEBLI FORTE OSTRÓW MAZOWIECKA
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dieta jest zbilansowana, bazuje na sezonowości, 
przygotowywana bez tłuszczów i cukrów, za to 
z dużą ilością ryb. Badania frekwencji w przed-
szkolach KIDS&Co. zdecydowanie potwierdzają 
skuteczność tego sposobu odżywiania. W okre-
sach zwiększonego zachorowania w listopadzie 
oraz lutym, frekwencja w przedszkolach przekra-
cza 80%. W utrzymaniu wysokiej odporności po-
magają także prowadzone z rodzicami warsztaty, 
by odczarować zdrowe żywienie jako trudne do 
przyrządzenia, drogie czy niesmaczne. Niewąt-
pliwie również, zbilansowana dieta jest ważna 
w walce z otyłością. Dzięki odpowiednio dobra-
nym składnikom, można przyzwyczaić dziecko do 
zdrowego żywienia już od czasów przedszkolnych.

Wydaje się zatem, że tego rodzaju inicjatywy 
są sytuacją z korzyścią dla wszystkich. Pracowni-
cy zyskują cenny podczas wychowywania dzieci 
czas i nie muszą już pracować na drugim eta-
cie jako demon logistyki, by skutecznie ogarnąć 
wszystkie czynności w ciągu dnia i jednocześnie 
ominąć korki. Miejmy zatem nadzieję, że tego 
rodzaju inicjatywy będą promowane, by dzieci 
oraz rodzice mogli żyć spokojnie, szczęśliwie 
i zdrowo. 

IN ENGLISH

A NEW OLD IDEA
KIDS&CO – A NEW REFRESHED 
VERSION OF COMPANY 
KINDERGARTENS

The concept of company kindergartens has 
quite a long history. It appeared in Poland 
already 100 years ago and is now making 
a comeback. Why? It is simple – increased 
social awareness, higher expectations, 
greater confidence of employees on the job 
market, and, well, money. The idea is gaining 
popularity among employers, who can now 
pay for it from the Company Social Benefits 
Fund. To the benefit of everyone. The leader 
on the market is KIDS&Co., which is soon 
opening its branch in the Alchemia complex.

A   W I N - W I N  S I T U A T I O N

According to a market study on the demand for 
the service carried out by pracuj.pl, 71% of working 

K I D S & C O .  –  N O W O C Z E S N E 

P O D E J Ś C I E  D O

P O W S Z E C H N E G O  P R O B L E M U

KIDS&Co. od 14 lat wyspecjalizowało się w otwie-
raniu przedszkoli i żłobków przybiurowcowych 
i korporacyjnych. Obecnie, pod opieką operatora, 
w 15 placówkach na terenie całej Polski jest ponad 
1400 dzieci. Niezależnie od tego, czy przedszko-
le jest otwarte dla wszystkich czy utworzone na 
wyłączność dla dzieci pracowników jednej firmy, 
wszystkie placówki KIDS&Co. mają tę samą pod-
stawę programową.

Jednym z elementów wyróżniających przed-
szkola i żłobki firmy jest dwujęzyczność. W ciągu 
dnia w każdej grupie towarzyszy dzieciom dwóch 
opiekunów, jeden polsko, drugi anglojęzyczny. 
Dzięki temu dziecko nabywa umiejętności posłu-
giwania się językiem w sposób podobny, jak ma to 
miejsce w rodzinie dwujęzycznej. Po opuszczeniu 
placówki KIDS&Co., dzieci mogą swobodnie poro-
zumiewać się w języku angielskim.

Drugim elementem wyróżniającym jest au-
torski program rozwijania u dzieci umiejętności 
społecznych i inteligencji emocjonalnej. Według 
ekspertów z KIDS&Co., dziecko nie powinno się 
skupiać na definicjach czy mnemotechnicznych 
sztuczkach. Dlatego właśnie, KIDS&Co. stawia 
na umiejętności miękkie. Świat bowiem zmie-
nia się bardzo szybko i trudno powiedzieć, czym 
dzieci będą się zajmować za 20 lat, co jest jednak 
pewne to to, że jakoś trzeba będzie się odnaleźć 
w środowisku społecznym, przez co umiejętności 
miękkie zawsze będą w cenie. W przedszkolach 
nie prowadzi się zatem lekcji, ale wplata różne-
go rodzaju aktywności w plan dnia. Dzieci często 
pracują na wspólnych projektach, nie wykonują 
pojedynczych prac, co pozwala im nauczyć się 
współpracy z innymi. Przyjmują różne role, są 
szefem, wykonawcą, po czym prezentują swoje 
dokonania. Część przedstawień przeprowadzana 
jest przez rodziców. Celem tego ćwiczenia jest to, 
by dzieci zobaczyły, że rodzic bardzo dobrze czuje 
się na scenie, nie ma tremy przed wystąpienia-
mi publicznymi, co pomaga dziecku w naturalny 
sposób, gdyż instynktownie naśladuje rodzica. 

Trzeci filar to dieta. Przedszkola KIDS&Co. 
proponują dietę z  elementami makrobiotyki. 
Celem jest wzmocnienie odporności u dzieci. Są 
to dość duże placówki, po 100–150 dzieci, przez 
co, w wyniku epidemii, ponad 100 pracowników 
może być na zwolnieniu lekarskim. Dla praco-
dawcy jest to trudne do udźwignięcia. By temu 
zaradzić, w posiłkach przemycane są kasze oraz 
mikroelementy wzmacniające odporność. Cała 

parents expect their employer to partially fund or 
provide a company kindergarten or day nursery, 
while only 9% of employers have ever considered 
such a possibility or offered such options.

Quite wrongly, as it turns out. It allows the 
employer to solve several matters at a time. 
Firstly, it makes them stand out on the job mar-
ket. KIDS&Co.’s offering allows companies to 
attract employees in such competitive fields as 
SSC, BBO, and IT. More and more often, during 
the recruitment process, employees ask about 
benefits offered by the company. At present, 
private healthcare or a gym membership card 
come as standard, while kindergartens and day 
nurseries are sought-after solutions. Secondly, 
company kindergartens and day nurseries keep 
employees in the company. Studies conducted 
by KIDS&Co. clearly show that employees who 
send their children to nurseries or kindergartens 
partially funded by their employer seldom quit 
their jobs. The employer can be sure that the em-
ployee will stay in the company for at least five 
years. Moreover, it also prevents the so-called 
500+ effect, that is professional deactivation of 
women. It often happens that women partially 
or fully give up their professional career due to 
childcare shortage or difficulties with returning 
to work after maternity or parental leave. Now, 
when a woman finds out she is pregnant, she 
can already enrol her child in a nursery or kinder-
garten, which makes it easier to return to work.

K I D S & C O .  –  A   M O D E R N 

A P P R O A C H  T O  A   C O M M O N 

P R O B L E M

For 14 years, KIDS&Co. has been specialising in 
company and corporate nurseries and kindergar-
tens. Currently, the operator provides childcare 
to 1400 children in 15 establishments in entire 
Poland. Whether a kindergarten is open for all 
or accepts exclusively children of employees of 
a particular company, all KIDS&Co. establish-
ments follow the same curriculum.

One of the assets of KIDS&Co. kindergartens 
and nurseries is bilingualism. During the day, each 
group has two teachers – one Polish-speaking 
and the other English-speaking. Thus, a child 
learns a foreign language like in a bilingual fami-
ly. KIDS&Co. graduates are able to speak English 
easily.

Another distinguishing feature is its propri-
etary programme for the development of social 
skills and emotional intelligence. According to 
KIDS&Co. experts, children should not concen-
trate on definitions or mnemonic skills. There-
fore, KIDS&Co. focuses on soft skills. The world 
is changing very fast, and it is hard to tell what 
the children will be doing in twenty years’ time. 
One thing for sure, they will need to fit in and be 
a part of a social group, so soft skills will always 
be very much in demand. There are no lessons, 
and activities are split up over the day. Children 
often work on projects instead of single tasks, 
which allows them to learn team work. They per-
form different roles – they are leaders or work-
ers – and present their work afterwards. Some 
performances are put on by parents. This aims at 
showing children that their parents feel good on 
stage, do not have any stage fright, which helps 
children in a natural way, because they imitate 
their parents instinctively. 

The third pillar is food. KIDS&Co. kindergar-
tens introduce elements of the macrobiotic diet 
to boost children's immunity. The establishments 
are quite big, intended for 100–150 children, and in 
case of epidemic, over 100 employees might be on 
sick leave. This can be a huge problem for the em-
ployer. To prevent such situations, meals include 
groats and micronutrients for a healthy immune 
system. Meals are balanced, fat and sugar-free, 
made from seasonal ingredients, and contain a lot 
of fish. Attendance records in KIDS&Co. confirm 
the effectiveness of the diet. In the flu season, in 
November and February, the attendance exceeds 
80%. Other initiatives that help build up children’s 
strong immunity include workshops for parents to 
break the stereotype of healthy food as difficult 
to make, expensive, or tasteless. A balanced diet 
is also important in obesity prevention. Thanks 
to properly selected ingredients, children can get 
used to healthy eating already at an early age.

Therefore, it seems that these initiatives are 
to the benefit of everyone. Employees gain pre-
cious time and no longer have to do overtime as 
logistics experts, trying to carry out all activities 
planned for the day and avoid traffic jams. Let’s 
hope that such initiatives will be promoted, so 
that children as well as their parents could be 
happy and healthy ever after. 

WOKÓŁ ALCHEMII 
AROUND ALCHEMIA

WOKÓŁ ALCHEMII
AROUND ALCHEMIA

KIDS&CO. OD 14 LAT WYSPECJALIZOWAŁO SIĘ W OTWIERANIU 

PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW PRZYBIUROWCOWYCH 

I KORPORACYJNYCH. OBECNIE, POD OPIEKĄ OPERATORA,

W 15 PLACÓWKACH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI JEST PONAD 

1400 DZIECI. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PRZEDSZKOLE JEST 

OTWARTE DLA WSZYSTKICH CZY UTWORZONE NA WYŁĄCZNOŚĆ

 DLA DZIECI PRACOWNIKÓW JEDNEJ FIRMY, WSZYSTKIE PLACÓWKI 

KIDS&CO. MAJĄ TĘ SAMĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ.

• •
PRZEDSZKOLE  
I ŻŁOBEK NOWY 
RYNEK POZNANIU
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Lufthansa Systems to jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych dostawców technologii IT dla 
sektora lotnicznego, finansowego i logistycznego. 
Od 1998 roku liczba pracowników wciąż rośnie, 
a potwierdza to ponad 700 zatrudnionych osób 
w gdańskim biurze w Alchemii.
TEKST: Paulina Pańko

ZDJĘCIA: Tymotesz Głuszko

I T ’ S

N O T

A L L

A B O U T

W O R K Głównym, sztandarowym produktem nad 
którym pracują eksperci w Gdańsku jest 
LIDO (Lufthansa Integrated Dispatch Ope-

ration) - jeden z największych systemów do pla-
nowania lotów i nawigacji lotniczej.

P R Z E P R O W A D Z K A

Wraz z rosnącą liczbą zatrudnionych osób fir-
ma zdecydowała się przenieść swoją siedzibę do 
kompleksu biurowo-usługowego Alchemia miesz-
czącego się w pobliżu Uniwersytetu Gdańskiego.

Koncepcja wystroju przestrzeni biurowej nie 
była przypadkowa. Głównym jej celem były po-
zytywne doświadczenia pracowników związane 
z nową siedzibą. To właśnie dlatego w biurze 
powstał między innymi chillout room, w którym 

pracownicy mogą odpocząć i zrelaksować się 
w trakcie przerwy. Jest nawet biblioteczka za-
opatrzona w książki o tematyce podróżniczej 
stworzona z inicjatywy samych pracowników. 
Lufthansa Systems obecnie zajmuje w Alchemii 
nieco więcej niż dwa piętra, czyli ponad 6 tysięcy 
metrów kwadratowych powierzchni.

E M P L O Y E E  E X P E R I E N C E 

W październiku 2018 roku zarząd LSYP zde-
cydował się na wdrożenie strategii Employee 
Experience będącej obecnie jedną z ważniejszych 
inicjatyw wewnątrz firmy. Co ciekawe, grupy pro-
jektowe złożone są z pracowników, którzy kie-
rując się potrzebą zaangażowania w życie firmy 
starają się sukcesywnie wprowadzać zmiany. 

WEWNĄTRZ ALCHEMII
INSIDE ALCHEMIA

WEWNĄTRZ ALCHEMII
INSIDE ALCHEMIA
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IT'S NOT ALL 
ABOUT WORK
Lufthansa Systems is one of the best-
known providers of IT solutions for the 
aviation, financial, and logistics sec-
tors. The number of its employees has 
been increasing since 1998; the Gdańsk 
office in Alchemia alone employs over 
700 people. 

The flagship product of the Gdańsk office is 
LIDO (Lufthansa Integrated Dispatch Op-

eration) – one of the biggest systems for flight 
planning and air navigation.

M O V I N G  T O  A L C H E M I A

Due to a growing number of employees, the com-
pany decided to move its seat to the Alchemia 
complex located near the University of Gdańsk.

The interior design concept is no accident. 
It aims at creating a positive employee expe-
rience in the new workplace. Therefore, among 
others, a chill-out room has been designated, 

tematem przewodnim była ergonomia w miejscu 
pracy. W programie były między innymi masaże, 
konsultacje fizjoterapeutów oraz indywidualne 
dostosowywanie stanowisk pracy. 

Obowiązkowym punktem eventowego kalen-
darza LSYP jest organizowany raz do roku Foot-
ball Cup. W tym roku w turnieju wzięło udział aż 
7 drużyn stanowiących reprezentacje poszczegól-
nych działów. Wyczynom sportowym towarzy-
szył kiermasz ciast, z którego dochód przezna-
czony był na cele charytatywne.

Employee Experience, Employee Engage-
ment, Employer Branding – to przede wszyst-
kim te trzy czynniki budują zaangażowanie pra-
cownika i atmosferę w pracy. Nieszablonowe 
rozwiązania i indywidualne podejście do pracow-
nika to obecnie jeden z priorytetów firm dzia-
łających w branży IT. Lufthansa Systems jest 
jednym z przykładów, który pokazuje, że wraz 
z biegiem czasu również podejście pracodawców 
ulega zmianie i kieruje się w stronę pozytywnych 
doświadczeń pracownika. 

LSYP Active, LSYP Explore czy powstałe 
niedawno LSYP Volunteers to trzy główne ini-
cjatywy, które prowadzone są oddolnie przez 
pracowników. Wspólne biegi w maratonach, 
prelekcje podróżnicze i udział w akcjach chary-
tatywnych to tylko niektóre z regularnych ak-
tywności organizowanych przez pracowników. 
Kierując się europejskimi standardami Lufthan-
sa Systems stara się promować te inicjatywy 
w social mediach, na których nie da się nie za-
uważyć, że to właśnie ludzie postawieni są na 
pierwszym miejscu. 

N I E  M A  J U Ż  O B C Y C H

Mimo tego że Lufthansa Systems zatrudnia 
w Gdańsku ponad 700 specjalistów, to dzięki 
inicjatywom mającym na celu integrację pra-
cowników, w biurze panuje życzliwa atmosfera. 
W większości są to akcje promujące zdrowy tryb 
życia, ponieważ to właśnie one gromadzą naj-
więcej zwolenników. Na wiosnę tego roku w LSYP 
odbyła się druga edycja Healthy Week, którego 

where employees can relax during a break and 
recharge their batteries. There is even a bookcase 
with travel books set up on the initiative of the 
employees. Currently, Lufthansa Systems occu-
pies a little more than two floors in Alchemia, 
which is more than 6 thousand square metres 
of office space.

E M P L O Y E E  E X P E R I E N C E 

In October 2018, the LSYP Management Board 
decided to implement an Employee Experience 
strategy, which is now one of the most impor-
tant internal initiatives of the company. Project 
teams are composed of employees, who try to 
introduce changes gradually to encourage greater 
engagement in the life of the company.

LSYP Active, LSYP Explore, and LSYP Volun-
teers launched recently are three major grass-
roots initiatives carried out in the company. 
Running a marathon together, travel meetings, 
and volunteer work are only some of the regu-
lar activities organised by the employees. Fol-
lowing European standards, Lufthansa Systems 
promotes these initiatives in social media. One 
look is enough to know that in this company, 
people come first. 

N O  S T R A N G E R S

Although Lufthansa Systems employs over 700 
specialists in Gdańsk, thanks to initiatives aimed 
at bringing employees together, the atmosphere 
in the office is friendly and convivial. These in-
itiatives include activities promoting a healthy 
lifestyle as these are the most popular ones. 
In spring 2019, LSYP held the second edition of 
Healthy Week dedicated to workplace ergonom-
ics. The programme of the event included, among 
others, massages, meetings with physical thera-
pists, and individual adaptation of work stations. 

A must in the event calendar of LSYP is the 
annual Football Cup. This year, as many as 7 
teams representing individual departments took 
part in the cup. Together with the sports event, 
the company held a charity bake sale.

Employee Experience, Employee Engage-
ment, Employer Branding – these three factors 
build the commitment of employees and atmo-
sphere at work. Original solutions and individual 
approach towards employees are currently one 
of the priorities of IT companies. Lufthansa Sys-
tems is one of the examples showing that over 
time, the attitude of employers changes and 
concentrates on creating a positive employee 
experience. 

KONCEPCJA WYSTROJU PRZESTRZENI BIUROWEJ NIE BYŁA PRZYPADKOWA.

 GŁÓWNYM JEJ CELEM BYŁY POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW 

ZWIĄZANE Z NOWĄ SIEDZIBĄ. TO WŁAŚNIE DLATEGO W BIURZE POWSTAŁ 

MIĘDZY INNYMI CHILLOUT ROOM, W KTÓRYM PRACOWNICY MOGĄ  ODPOCZĄĆ 

I ZRELAKSOWAĆ SIĘ W TRAKCIE PRZERWY. JEST NAWET BIBLIOTECZKA 

ZAOPATRZONA W KSIĄŻKI O TEMATYCE PODRÓŻNICZEJ STWORZONA 

Z INICJATYWY SAMYCH PRACOWNIKÓW.

WEWNĄTRZ ALCHEMII
INSIDE ALCHEMIA
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P A S A Ż 

W 

A L C H E M I I 

Budowa Alchemii dobiega końca. Pod koniec roku oddany zostanie do użytku 
ostatni budynek kompleksu, a wraz z nim funkcjonować zacznie pasaż – 
wyjątkowa przestrzeń pomiędzy Neonem, a wybudowanym wcześniej Argonem.

TEKST: Jakub Wejkszner 

WIZUALIZACJE: Grupa Gdyby

Na początku był tunel. Budowa w 2014 roku 
dodatkowego zejścia z peronu SKM Przy-
morze-Uniwersytet (sfinansowana w ca-

łości przez Torusa) sprawiła, że liczni pracownicy 
najemców Alchemii mogli skrócić sobie drogę do 
swojego biura, a studenci UG na kampus uczelni. 
Na rozwiązaniu tym skorzystali także okoliczni 
mieszkańcy czy przypadkowi interesariusze, któ-
rzy poruszali się po okolicy. Skala jest ogromna, 
bo każdego dnia mknie tędy kilkadziesiąt tysięcy 
osób. Następnie przyszła pora na Argon (oddany 
do użytku w 2017 roku). Budynek zlokalizowany 
tuż u wyjścia z tunelu (w narożniku skrzyżowania 

– Pasaż będzie ciekawym miejscem spo-
tkań, konsumpcji czy wypoczynku. Może stano-
wić przystanek w drodze do pracy i na uczelnię, 
albo być celem sam w sobie – miejscem spędza-
nia czasu ze znajomymi. Ta przestrzeń będzie 
symbolicznym zwieńczeniem całej inwestycji, 
dlatego zadbaliśmy o wszystkie detale – komen-
tuje Natalia Manuszewska, Marketing Manager 
z firmy Torus, dewelopera Alchemii.

Celem projektantów pasażu było od samego 
początku stworzenie oryginalnej i przyciągającej 
przestrzeni publicznej, która byłaby punktem 
zbiorczym, przyjaznym miejscem, do którego 
chce się przychodzi. 

– Chcieliśmy stworzyć przestrzeń, która bę-
dzie w samej swojej formie czymś niestandardo-
wym – mówi Stanisław „Stanley” Kempa z Grupy 
Gdyby, jeden z projektantów pasażu. – Długo 
zastanawialiśmy się co będzie czynnikiem, któ-
ry sprawi, że to miejsce stanie się przyjemne 
i ludzie chętnie będą spędzać w nim czas. Ana-
lizowaliśmy też samą przestrzeń, nie tak łatwą 

al. Grunwaldzkiej z ul. Kołobrzeską) od początku 
przyciągał swoją bogatą ofertą gastronomiczną 
i handlową. To aż 9 lokali, wśród których są ka-
wiarnie, piekarnia, restauracje i bary. W ciągu 
dnia, zwłaszcza w godzinach lunchowych pękają 
one w szwach, a restauracje przyciągają klientów 
także w weekendy. Ale na tym nie koniec. 

Jeszcze w  tym roku, pomiędzy Argonem, 
a Neonem (w jego częściach parterowych znaj-
dą się kolejne lokale usługowe, także gastrono-
miczne) funkcjonować zacznie pasaż. Będzie to 
wyjątkowe dla wielkomiejskiej zabudowy miejsce 
spotkań, konsumpcji i odpoczynku, położone 

w aranżacji. Doszliśmy do wniosku, że chcemy 
postawić na naturę. Przestrzeń zaprojektowana 
została więc z drewna, z różnego rodzaju klom-
bami i trawnikami. Znajdą się w niej charaktery-
styczne ławki, rozstawione na całej rozciągłości 
pasażu, choć nie będą to ławki, które widujemy 
na co dzień – dodaje.

Całość zaprojektowana została z drewna egzo-
tycznego, Bangkirai, występującego m.in. na tere-
nach Indii, Malezji czy Filipin. Jest to bardzo solidny 
materiał, wyjątkowo odporny na wszelkie uszko-
dzenia mechaniczne, ścieranie, mikro- i biokorozję 
oraz ataki grzybów. Dzięki temu, pasaż odporny 
będzie nie tylko na zmiany pogodowe, ale także 
ciągłą aktywność ludzką. Projektanci zdecydowali 
się na wykorzystanie konceptu wstęgi. 

– Wstęga jest w formie ciągła i zmienia swój 
kształt, tworząc funkcjonalne przestrzenie. 
Z podłogi, w sposób gładki przechodzi w ław-
ki, a ławka przechodzi w pochyłą przestrzeń, 
na której można się położyć czy rozłożyć. Jest 

w ciągu komunikacyjnym łączącym peron z al. 
Grunwaldzką. Przestrzeń dla pracowników biu-
rowców, studentów, okolicznych mieszkańców 
czy przypadkowych przechodniów. Pasaż „otwo-
rzy” lokale gastronomiczne, pozwoli wyjść klien-
tom na zewnątrz i konsumować posiłki w ogród-
kach na świeżym powietrzu. Znajdą się w nim 
także elementy małej architektury – specjalnie 
zaprojektowane ławki, na których będzie można 
wypocząć, zieleń i niewielkie drzewka. Będzie to 
centralny punkt na mapie Alchemii, w którym 
krzyżować będą się drogi Alchemików i które 
przyciągać będzie swoją ofertą. 

jedną płaszczyzną uformowaną w ten sposób, 
by dostosować ją do potrzeby w danym, kon-
kretnym miejscu. Na kształt miał wpływ też 
fakt, że powstają tam wiatry i chcieliśmy stwo-
rzyć pewien rodzaj osłony przed nim. Jesteśmy 
w końcu nad morzem, więc wiatr, który faluje, 
zakrzywia, zdecydowanie wpłynął na formę tej 
przestrzeni – mówi Stanisław Kempa.

Jak można zobaczyć na wizualizacjach, bę-
dzie to miejsce wyjątkowe, choć koncepcja na 
zagospodarowanie tego terenu ewoluowała.

– Koncepcji było kilka. Na początku miała to 
być typowa zadaszona przestrzeń ze stolikami, 
ogródkami restauracyjnymi – opowiada Maciej 
Suchanowski, Project Manager z Torusa. – Osta-
tecznie postawiliśmy na coś więcej - chcemy 
zrobić tu miejsce dla rekreacji, wypoczynku, a po-
tencjalnie także niewielkich eventów. Przestrzeń, 
z której skorzystają zarówno osoby postronne, 
jak i pracownicy, którzy wyszli sobie na krótki 
odpoczynek – dodaje.

CAŁOŚĆ ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA

 Z DREWNA EGZOTYCZNEGO BANGKIRAI, 

WYSTĘPUJĄCEGO M.IN. NA TERENACH INDII, 

MALEZJI CZY FILIPIN. JEST TO BARDZO SOLIDNY 

MATERIAŁ, WYJĄTKOWO ODPORNY NA 

WSZELKIE USZKODZENIA MECHANICZNE.

CENTRALNY PUNKT NA MAPIE

ALCHEMII, W KTÓRYM KRZYŻOWAĆ 

BĘDĄ SIĘ DROGI ALCHEMIKÓW I KTÓRE

PRZYCIĄGAĆ BĘDZIE SWOJĄ OFERTĄ. 
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Pasaż posiadać będzie infrastrukturę umoż-
liwiającą podłączenie głośników, monitorów czy 
systemu oświetlania, na potrzeby różnego ro-
dzaju wydarzeń. To wyjątkowe i starannie za-
projektowane miejsce będzie funkcjonalnym 
uzupełnieniem całości oferty Alchemii, na któ-
rą składają się już obiekty rekreacyjno-sportowe, 
kilkanaście różnych punktów gastronomicznych 
i usługowo-handlowych, a od I kwartału 2020 r. 
także przedszkole. 

IN ENGLISH

ALCHEMIA ARCADE
The construction of Alchemia is com-
ing to an end. The last building of the 
complex will be commissioned at the 
end of the year. At the same time, an 
arcade – a special area between Neon 
and Argon – will be opened.

In the beginning was a tunnel. The construction 
of an extra passage from the SKM platform at 

Przymorze-Uniwersystet SKM station (fully fi-
nanced by Torus) created a shortcut to Alchemia 
offices and the University of Gdańsk. Apart from 
Alchemia employees and university students, lo-
cal residents and random stakeholders have also 
benefited from the solution. The investment scale 
is huge, because the passage is used by dozens 
of thousands people every day. Next, it was time 
for Argon (commissioned in 2017). The building 
located right to the tunnel exit (in the corner of 
Grunwaldzka and Kołobrzeska Streets junction) 
has been popular from the very beginning. It of-
fers as many as nine shops and food spots, such 
as cafés, a bakery, restaurants, and bars. During 
the week, especially at lunch hours, they are filled 
to capacity, and the restaurants are fully booked 
also at the weekend. But there is much more. 

This year, an arcade between Argon and Neon 
will be opened (with retail and food spots on the 

The goal of the arcade designers was to cre-
ate a unique and attractive public space, which 
would bring people together and become a pop-
ular hangout place.

‘We wished to create a space which would be 
unique in its form,’ says Stanisław ‘Stanley’ Kem-
pa from Gdyby Group, one of the arcade designers. 
‘We were wondering about the factor which would 
create a pleasant atmosphere around the place 
and make it more attractive for people. We ana-
lysed the space, which was not easy to arrange. 
Finally, we decided to go for nature. As a result, 
the dominant material used is wood, with var-
ious flower beds and lawns. Along the arcade, 
there will be characteristic benches, different 
from those that we see on a daily basis,’ he adds.

The dominant material is wood from Bangki-
rai, a characteristic tree occurring, among others, 
in India, Malaysia, or the Philippines. It is a sol-
id material, resistant to all kinds of mechanical 
damage, wearing away, micro- and bio-corrosion, 

and fungi. Thus, the arcade will be resistant not 
only to weather but also constant human activity. 
The designers decided to use the ribbon concept. 

‘The ribbon has a continuous form and chang-
es its shape, creating functional space. The floor-
ing merges with the benches, while the benches 
merge with a sloping space to lie down and relax. 
The uniform surface has been formed in such 
a way to adapt it to specific needs at a specific 
place. Moreover, we took account of the wind in 
the area and wanted to create some shelter from 
it. The form was also inspired by the building sea-
side location and the wind rippling and bending 
the sea surface,’ says Stanisław Kempa.

As you can see in visualisations, it will be an 
exceptional place although its design concept 
was evolving.

‘There were several concepts presented. In 
the beginning, it was supposed to be a typical 
roofed space with tables and pavement cafés,’ 
says Maciej Suchanowski, Project Manager at  
Torus. ‘In the end, we decided to go for some-
thing more – to create a spot for entertainment 
and relaxation and, perhaps, small events. 
A space for random passers-by as well as office 
workers having a short break,’ he adds.

The arcade infrastructure will make it possi-
ble to connect speakers, screens, or lights sys-
tem for a variety of events. This special and 
carefully designed space will complement Al-
chemia’s offer, which already comprises many 
food, services and shopping spots, and from 
the first quarter of 2020 there will also be a 
kindergarden. 

ground floor). It will be a big-city place perfect for 
meetings, relaxation, and eating out, located in 
the communication passage between the SKM 
platform and Grunwaldzka Street; a special space 
for office workers, students, local residents, and 
random passers-by. The arcade will ‘open up’ the 
food spots and will make it possible for restaurant 
clients to eat outdoors. The design also includes 
small architecture elements – specially designed 
benches for relaxation, greenery, and small trees. 
It will be the centre of life at the Alchemia com-
plex, bringing together Alchemia employees and 
attracting people from the nearby area.

‘The arcade will be a great place for meet-
ings, relaxation, and eating out. It may be a stop 
on your way to work or university or a popular 
hangout place. The space will be a symbolic cul-
mination of the investment, therefore, we have 
planned it down to the last detail,’ says Natalia 
Manuszewska, Marketing Manager at Torus, the 
developer of Alchemia.

PASAŻ POSIADAĆ BĘDZIE INFRASTRUKTURĘ

 UMOŻLIWIAJĄCĄ PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW, 

MONITORÓW CZY SYSTEMU OŚWIETLANIA, NA 

POTRZEBY RÓŻNEGO RODZAJU WYDARZEŃ. 

TO WYJĄTKOWE I STARANNIE ZAPROJEKTOWANE 

MIEJSCE BĘDZIE FUNKCJONALNYM 

UZUPEŁNIENIEM CAŁOŚCI OFERTY ALCHEMII, 

NA KTÓRĄ SKŁADAJĄ SIĘ JUŻ OBIEKTY 

REKREACYJNO-SPORTOWE, KILKANAŚCIE 

RÓŻNYCH PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH 
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Alexander Mann Solutions to jedna z najprężniej 
rozwijających się firm rekrutacyjnych na świecie. Założona 
przez słynną wizjonerkę, Rosaleen Blair, konsekwentnie 
rozwija się i „naprawia” rynek pracy, wybierając najlepsze 
talenty na najodpowiedniejsze stanowiska. W rozmowie 
z Andreą Molendą z gdańskiego oddziału firmy, 
stacjonującej w Alchemii, postaram się uchylić nieco 
rąbka tajemnicy, by odpowiedzieć na pytanie – co stanowi 
o sukcesie tej ogromnej, międzynarodowej korporacji?

TEKST: Jakub Wejkszner 

ZDJĘCIA: Tymoteusz Głuszko

klientów. Rynkiem azjatyckim opiekują się przede 
wszystkim nasi koledzy z Manili, Hongkongu, 
Singapuru czy Szanghaju natomiast rynek amery-
kański to specjalizacja naszego biura w Cleveland. 

 
A jak Tobie się tu pracuje?
Ja pracuję tutaj już pięć lat. Wcześniej nie sądzi-
łam, że w jednym miejscu można spędzić tyle 
czasu, ale też firma jest wyjątkowa. Chociażby 
z tego względu, że mamy bardzo dużo mniej-
szych zespołów, które angażują się na rożnych 
polach poza naszymi codziennymi obowiązka-
mi. Są to oddolne inicjatywy, które dzielą się 
na różnego rodzaju obszary, np. są wśród nas 
osoby zajmujący się akcjami charytatywny-
mi – organizowaniem pomocy potrzebującym, 
przeprowadzaniem składek czy edukacją dzieci 
i studentów, zwłaszcza sąsiedniego UG. Często 

Zajmujecie się rekrutacją. Co to właściwie zna-
czy, tak dla przeciętnego człowieka?
Można powiedzieć, że działamy na dwóch biegu-
nach. Na pierwszym są osoby odpowiedzialne za 
administracyjną część rekrutacji, czyli umawianie 
spotkań, rozmów kwalifikacyjnych, publikowa-
nie ofert pracy,tczy zarządzanie systemem, a na 
drugim aktywnie wyszukujący pracowników na 
rynku oraz zarządzające strategią rekrutacyjną. 
Poza tymi dwoma głównymi działami mamy też 
funkcje centralne takie jak zespół Business Intel-
ligence, zespół HR, finansowy czy też wsparcie IT.
Staramy się dopasowywać nasze usługi do indy-
widualnych potrzeb klientów, oferujemy wsparcie 
doradcze czy badania rynkowe. W Polsce mamy 
2 duże biura, w Gdańsku oraz w Krakowie, które 
wraz z oddziałami w Berlinie, Londynie, Belfaście 
oraz Bracknell wspierają głównie europejskich 

inicjujemy szkolenia dla osób wchodzących do-
piero na rynek pracy, np. z budowania CV czy 
jak dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej. 
Zajmujemy się także pomocą dla zwierząt, np. 
są wśród nas osoby, które budowały domy dla 
jeży. Oprócz tego organizujemy akcje pieczenia 
ciast, które sprzedajemy symbolicznie, a zebrane 
pieniądze przekazujemy fundacjom. Co istotne, 
to nie jest nic narzuconego odgórnie. Firma oczy-
wiście chętnie wspiera nas funduszami przezna-
czonymi na tego typu aktywności, natomiast to 
są kompletnie nasze, własne pomysły. To rzeczy, 
które nas pasjonują. Mimo poczucia, że mocno 
w tym siedzę, że w wielu z inicjatyw biorę udział, 
to o części z nich mogłam nawet nie słyszeć, 
jest ich naprawdę sporo. Każdy może zrealizo-
wać siebie i to jest fajne, to jest coś co trzyma 
pracowników w zorganizowanej społeczności. 

Takim elementem, który często się poja-
wia w moich rozmowach z pracownikami firm 
z Alchemii, jest to, że nie tworzy się sztywnej 

korporacji. Że do pracy przychodzi się z przyjem-
nością, bo jest fajna atmosfera i ludzie, choć oczy-
wiście obowiązki przede wszystkim. 

Między innymi po to powstała u nas inicjaty-
wa engagement teamu. Wywieszone zostały 
czerwone skrzynki, do których każdy pracownik 
może wrzucić swoje wolne pomysły, wszystko to, 
co jest dla nas ważne. Dzięki temu pomalowane 
na kolory zostały niektóre ściany czy pojawiły się 
kwiaty w biurze. Cały czas działamy, żeby zin-
dywidualizować naszą przestrzeń pracowniczą, 
sprawić by przyjemnie się pracowało. 

Jak wygląda taka personalizacja? Ktoś przyniósł 
coś dziwnego? 
Jeden z teamów zorganizował sobie tablicę, na 
której wywieszane były zdjęcia najbardziej ak-
tywnych w tym tygodniu pracowników. Mamy 
też zespół, który będzie się starał o organizację 
roślinnego mleka w biurze, uwzględniamy więc 
różnorodne potrzeby.
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Więc dobra kawa – podstawowy posiłek w każ-
dym biurze, już u Was jest?
Tak, ekspres został zorganizowany już kilka lat 
temu.

Czy to prawda, że twardy HR odchodzi w za-
pomnienie? Słyszałem, że skupia się bardziej 
na tych miękkich kompetencjach, kwestiach, 
związanych z tym, jaki jest człowiek, a nie tylko 
tym, co widnieje w jego CV? 
Jasne. Rynek jest coraz bardziej rynkiem pracow-
nika, więc na to musimy się nastawić. Zastana-
wiamy się, jako firma consultingowa świadczą-
ca różnego rodzaju usługi, jak klientowi pomóc 
w budowaniu zaangażowania pracownika, któ-
rego już ma. Staramy się myśleć globalnie, po-
szukiwać odpowiedzi na pytanie: co sprawia, że 
pracownik chce pracować, co go interesuje, przy-
ciągnie do firmy i zatrzyma na dłużej. 

Jakie macie sposoby na przekonanie pracow-
nika do siebie? 
Wierzę, że silnym magnesem jest nasza kultu-
ra, wartości, nasze relacje, natomiast mamy też 
wewnętrzny system polecania pracowników. Kto 
lepiej poleci firmę, jak nie osoba, która w niej już 
pracuje, zna dokładnie organizację, wie jak funk-
cjonuje, co można w niej robić i jakie są możli-
wości rozwoju?

W  tej pracy na pewno jest ważny aspekt 
psychologiczny.
Tak, dużą rolę gra intuicja, bardzo często za-
trudniamy osoby po psychologii. Ja jestem tego 
żywym przykładem.

You deal with recruitment. What does it mean 
in general?
You could say we work in two domains. The first 
one deals with the administrative part of re-
cruitment, that is setting up meetings and inter-
views, placing job ads, and managing the system, 
while the other concentrates on headhunting 
and managing the recruitment strategy. Apart 
from these two major departments, we also have 
central functions, such as Business Intelligence, 
HR, Finance, and IT. What’s more, we try to cus-
tomise our services and offer consulting support 
and market research. We have two big offices in 
Poland – in Gdańsk and Cracow – which, togeth-
er with our divisions in Berlin, London, Belfast, 
and Bracknell, mostly support our European cli-
ents. The Asian market is in the hands of our 
colleagues from Manila, Hong Kong, Singapore, 
and Shanghai, while the American market – of 
our office in Cleveland. 
 
How do you like working here?
I’ve been working here for five years. I’ve never 
thought I would spend so much time in one place, 
but this company is special. We have a lot of 
small teams engaged in activities outside work. 
These are grassroots initiatives in a variety of 
fields; for example, some of our colleagues take 
part in charitable initiatives, such as providing 
help to those in need, organising fundraisers, 
and educating children and students, especially 
from the University of Gdańsk. We often carry 
out training for fresh graduates entering the 
job market, for example, in building their CV or 

Czyli ta wiedza pomaga?
Na pewno tak. Twarde kompetencje to jedno, 
ale często pracownicy, których szukamy są np. 
świeżo po studiach i ich CV niekoniecznie dużo 
nam mówi. Patrzymy więc na zaangażowanie 
takiej osoby, motywację do podjęcia pracy oraz 
zadajemy pytania kompetencyjne, które pozwa-
lają nam ocenić czy kandydat odnajdzie się w Na-
szym środowisku pracy.

Czyli walczycie z polskim przeświadczeniem, że 
jak się skończy studia to trzeba mieć przynaj-
mniej 10 lat doświadczenia? 
Rynek pracy bardzo szybko się zmienia i sta-
ramy się nadążyć za trendami i oczekiwaniami 
pracowników. Zatrudniamy osoby bez żadne-
go doświadczenia, prosto po studiach bądź też 
osoby, które zdecydowały się na przebranżowie-
nie i całkowicie zmieniają swoją ścieżkę kariery.  
Można śmiało uznać, że nie oczekujemy 10 let-
niego doświadczenia, ważniejsze są jak wspo-
mniałam wcześniej, kompetencje wymagane na 
danym stanowisku. Każdy klient ma inne potrze-
by,oczekiwania wobec potencjalnego kandydata 
natomiast naszą rolą jest też doradzać, podzielić 
się ekspercką wiedzą rynkową oraz wypracować 
wspólne porzumienie kogo jesteśmy w stanie 
zatrudnić i na jakich warunkach,

Jaka była idea dominująca jeśli chodzi o wasze 
działania?
Mamy cztery wartosci, które nam przyświecają. 
Są to odwaga, unikatowość, pasja i autentycz-
ność. To brzmi bardzo korporacyjnie, ale właściwie 

making a good impression at a job interview. We 
also help animals, for example, some of us en-
gaged in building houses for hedgehogs. Besides, 
we organise bake sales, all proceeds of which go 
to foundations. What is important, these are not 
imposed activities. Of course, the company pro-
vides us with financial support, but these are our 
own ideas and passions. I’ve taken part in plenty 
of initiatives, but there are so many things going 
on that I haven’t even heard of some of them. 
Everyone can take part in what they consider 
important, and it's great because it brings the 
employees together as a community.

What I often hear when I’m talking with em-
ployees of companies based in Alchemia is that 
there is no rigid corporate framework here. They 
enjoy their work because the atmosphere and 
people in the office are great although they put 
their duties first. 

That’s why, among other things, we set up an 
engagement team. We put up red boxes, where 
everyone can toss their ideas and proposals. The 
projects include, for example, painting certain 
walls or putting flowers in the office. We do our 
best to personalise our workplace and make it 
more employee-friendly. 

What is this personalisation about? Did anyone 
bring up anything peculiar? 
One of the teams put up a board where they 
placed pictures of the most active employees in 
a given week. Another team is responsible for 
providing plant milk in the office, which shows 
we take into account various needs.

So you already have good coffee – the basic 
office meal?
Yes, we’ve had a coffee machine for a few years.

Is it true that hard HR fades away? I’ve heard 
that now HR focuses more on soft skills and 
what a person is like rather than the content 
of their CV? 
Of course. The market is becoming more and 
more employee-centred, so we need to take this 
into account. As a consulting company providing 
different services, we try to help our clients build 
the commitment of their current employees. 
We try to think globally and answer the follow-
ing questions: what motives employees, what 
interests them, what attracts them to a given 
company and makes them stay for longer. 

What are your ways of winning over employees? 

po tych niemalże pięciu latach spędzonych tu, 
mogę już stwierdzić, że naprawdę obserwuję to 
wokół siebie. Są to wszystkie wartości, którymi 
opisałabym moją managerkę - i tutaj nie żartu-
ję, niczego nie naciągam. Odwaga w wyrażaniu 
tego, co myślimy, co chcemy zaproponować, au-
tentyczność w tym, że proponujemy coś, co jest 
sprawdzone, coś w co sami wierzymy i też pasja, 
która jest obecna w każdym naszym działaniu.

Trudno sobie wyobrazić, że taka wielka firma 
przejmuje się takimi rzeczami jak idee, ale wie-
rzę, że stanowicie wyjątek.
Muszę przyznać, że osoby, które zatrzymują się 
w tej firmie na dłużej mają to wszystko w sobie. 
Muszą w to wierzyć i czuć, bo to są, tak jak Pan 
mówi idee, którymi się kierujemy na co dzień. 

IN ENGLISH

VALUES MATTER HERE
Alexander Mann Solutions is one of the 
most dynamically developing recruitment 
companies in the world. Set up by a famous 
visionary, Rosaleen Blair, the company is 
consistently developing and ‘fixing’ the job 
market by finding the greatest talents for 
appropriate positions. In a conversation with 
Andrea Molenda from the Gdańsk office 
based in Alchemia, I’ll try to answer the ques-
tion – what’s the secret of success of that huge 
international corporation?

I believe that what attracts employees is our 
culture, values, relationships; we also have an 
internal employee referral program. Who’s to rec-
ommend a company if not a person who already 
works there and knows its organisation, rules, 
and the opportunities it provides?

I guess a psychological aspect is important, too.
Yes, intuition plays a big part. That’s why we 
often employ psychology graduates. I’m a living 
proof of that.

So that knowledge helps?
I think so. Hard skills are one thing, but we of-
ten hire fresh graduates, and their CV doesn’t 
say much about them. So we also take account 
of their commitment and motivation, ask cer-
tain competence questions which allow us to 
assess whether the candidate will fit into our 
work environment.

Do you challenge the stereotype that you need 
at least 10 years of experience after graduation? 
The job market is changing vary fast, and we try 
to be up to date with trends and expectations of 
employees. We hire fresh graduates with no pre-
vious experience or people who decided to retrain 
and change their career path. We don’t require 10 
years of experience; as I’ve already said, we pay 
more attention to soft skills required at a given 
position. Every client has different needs and 
expectations; our job is to offer advice, share 
expertise, and reach an agreement on whom 
we can hire and what conditions we may offer.

What are the dominant values of your 
company?
We foster four values: courage, uniqueness, pas-
sion, and sincerity. This may sound corporatelike, 
but after five years in this company, I can say 
that this is what can be observed around here. 
That’s how I’d describe my manager – and that’s 
not a joke or exaggeration. Courage to say what 
we think, what we want to propose; sincerity in 
proposing proven solutions, something we be-
lieve in, and passion in every action.

It’s hard to imagine that such a big company 
cares about such things as ideas, but I believe 
you're an exception.
I must admit that all people who stay in this 
company follow these values. They must believe 
in it and feel it because – as you say – these are 
the ideas we follow on a daily basis. 
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RYNEK JEST CORAZ BARDZIEJ

RYNKIEM PRACOWNIKA, WIĘC 

NA TO MUSIMY SIĘ NASTAWIĆ. 

ZASTANAWIAMY SIĘ, JAKO FIRMA 

CONSULTINGOWA ŚWIADCZĄCA 

RÓŻNEGO RODZAJU USŁUGI, JAK 

KLIENTOWI POMÓC W BUDOWANIU 

ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKA,

KTÓREGO JUŻ MA. STARAMY SIĘ 

MYŚLEĆ GLOBALNIE, POSZUKIWAĆ 

ODPOWIEDZI NA PYTANIE: CO 

SPRAWIA, ŻE PRACOWNIK CHCE 

PRACOWAĆ, CO GO INTERESUJE, 

PRZYCIĄGNIE DO FIRMY 

I ZATRZYMA NA DŁUŻEJ.
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P L A S T I C

O V E R
Dane mówią, że co minutę do morza trafia plastikowa śmieciarka, a konkretnie tyle odpadów 

z tworzywa sztucznego, ile jest w stanie pomieścić przeciętna ciężarówka wywożąca śmieci, którą 
widzimy na naszych podwórkach. Produkcja plastiku, który jest dzisiaj wszechobecny w naszym 
życiu – przede wszystkim w opakowaniach, ale też w urządzeniach czy przedmiotach, których 

używamy (np. słomkach, kubkach, sztućcach) już dawno wymknęła się spod kontroli. 

TEKST: Marcin Uske 

Świat staje się wielkim śmietnikiem, który 
nakręca konsumpcja, a wiele miejsc, które 
do tej pory uchodziły za „rajskie” przesta-

ją być oazą natury. Prezydent Filipin kilkanaście 
miesięcy temu nazwał „szambem” jedną z najbar-
dziej malowniczych plaż świata na wyspie Boracay. 
Problem był na tyle duży, że władze na kilka mie-
sięcy musiały zamknąć ten przepiękny i bardzo 
dochodowy zakątek Filipin, aby go… posprzątać.

Ś W I A D O M E  W Y B O R Y  = 

L E P S Z E  Ż Y C I E

Problem plastiku dotyczy nas wszystkich, tak, jak 
i jego rozwiązanie, dlatego warto zacząć zmieniać 
świat od własnego podwórka i swoich codzien-
nych wyborów. Istnieje wiele sposobów na to, aby 
bez żadnego uszczerbku dla jakości i komfortu 
naszego życia, zużywać mniej plastiku, o czym 

coraz więcej możemy dowiedzieć się z mediów, 
kampanii edukacyjnych czy książkowych porad-
ników. Powoli zaczyna to dostrzegać także śro-
dowisko biznesowe. Szeroko zakrojoną kampa-
nię o nazwie plasticOVER zainicjował w tym roku 
Torus, stymulując środowisko swoich najemców 
do wprowadzania dobrych praktyk w lokalach 
i biurach. Nie jest w tym sam, bo Enjoy food&life, 
lokal ze zdrową żywnością, który od ponad roku 

TORUS PRZEKAZUJE NOWYM

 PRACOWNIKOM ALCHEMII TZW. 

ECOLOGICAL PACKI, W SKŁAD KTÓRYCH 

WCHODZĄ: SZKLANA BUTELKA NA WODĘ, 

LUNCHBOX I TORBA BAWEŁNIANA. TAKIE

ZESTAWY OTRZYMUJE KAŻDY NOWY 

NAJEMCA ALCHEMII, KTÓRY W SWOIM 

ZESPOLE MOŻE RÓWNIEŻ PROWADZIĆ 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE. CEL JEST JEDEN: 

ZMIANA NAWYKÓW I OGRANICZENIE 

ZUŻYCIA JEDNORAZOWEGO PLASTIKU.
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mieści się w budynku Argon, od początku działal-
ności inspiruje do zmiany nawyków. Używane są 
tam biodegradowalne sztućce czy opakowania, 
a produkty „na wynos” pakowane w papier lub 
wydawane w pojemnikach wykonanych z mączki 
kukurydzianej. Z kolei, jeśli ktoś przyjdzie z lun-
chboxem, to zapłaci 1 PLN mniej. 

– Niewiele osób wie, że plastik w połącze-
niu z żywnością szkodzi zarówno środowisku, 
jak i naszemu zdrowiu. Normalna butelka z pla-
stiku rozkłada się minimum 450 lat, papier 90 
dni, a opakowania używane przez Enjoy food&li-
fe potrzebują na to jedynie 80 dni. Aby zachęcić 
do ograniczania ilości zużywanych opakowań, 
wprowadziliśmy zasadę: każdy, kto przyniesie 
swój kubek bądź butelkę pije wodę za free! Do 
woli – całkiem bez opłat – mówi Ewelina Sasin, 
Enjoy food&life. 

Torus przekazuje nowym pracownikom  
Alchemii tzw. ECOlogical packi, w skład których 
wchodzą: szklana butelka na wodę, lunchbox 
i torba bawełniana. Takie zestawy otrzymuje 
każdy nowy najemca Alchemii, który w swoim 
zespole może również prowadzić działania edu-
kacyjne. Cel jest jeden: zmiana nawyków i ogra-
niczenie zużycia jednorazowego plastiku. Torus 
jest dzisiaj inicjatorem różnego rodzaju działań 
w środowisku swoich partnerów biznesowych, ale 
tradycyjnie firma zaczęła od siebie.

– W naszym biurze już jakiś czas temu zrezy-
gnowaliśmy z zamawiania plastikowych butelek 
z wodą, wykorzystywanych np. podczas spotkań 

IN ENGLISH

PLASTIC OVER
According to statistics, every minute, a gar-
bage truck of plastic ends up at sea – and 
more precisely, the amount of plastic trash 
equal to what an average garbage truck can 
carry. The production of plastic, which is 
ever-present nowadays – primarily in pack-
aging, but also in devices and other objects, 
such as straws, cups, cutlery – got out of hand 
a long time ago.

The world is becoming a huge dump driven 
by consumption, and a lot of destinations 

considered a ‘paradise on earth’ are no longer 
so paradisiacal. A few months ago, the president 
of the Philippines described one of the most 
picturesque beaches of the world on Boracay Is-
land as a ‘cesspool’. The problem was so serious 
that the authorities had to close that beautiful 
and lucrative spot in the Philippines for several 
months to… clean it.

C O N S C I O U S  C H O I C E S  = 

A   B E T T E R  L I F E

The problem of plastic concerns all of us, and we 
all should try to solve it. If you want to change the 
world, start with yourself and your daily choices. 
There are several ways to use less plastic with-
out making any sacrifices in terms of quality 
and comfort of life, which we can learn from the 
media, educational campaigns, and handbooks. 
Business starts to see that, too. This year, Torus 
has launched a massive campaign called plas-
ticOVER, encouraging its tenants to introduce 
good practices in their offices. And it is not alone 
in it. Enjoy food&life, a restaurant in Argon of-
fering healthy food, has been trying to inspire 
healthy habits since the beginning of its opera-
tion. The restaurant uses biodegradable cutlery 
and packaging, while ‘take-away’ products are 
packed in paper or maize meal packaging. If you 
bring your own lunchbox, you will pay PLN 1 less 
for your meal. 

‘Few people know that plastic packaging is 
bad both for the environment and our health. On 
average, it can take 450 years or more for a plas-
tic bottle to decompose. Paper takes 90 days to 
decompose, while the packaging used by Enjoy 
food&life takes only 80 days. To encourage our 
clients to cut down on plastic packaging, we’ve 
introduced a rule: everyone who brings their own 
cup or bottle gets water for free! To their heart’s 
content, absolutely for free,’ says Ewelina Sasin, 
Enjoy food&life. 

wewnątrz zespołu czy rozmów biznesowych. Nie 
oznacza to, że zostaliśmy bez wody – nalewamy 
ją zwyczajnie z dyspozytora do karafek – zimna, 
letnia, bez gazu, z gazem – kto jaką chce. Przed 
tą zmianą w naszym biurze zużywaliśmy ok. 200 
butelek 0,5l tygodniowo, co rocznie dawało licz-
bę nawet 10000 sztuk! Teraz liczba ta wynosi 0! 
Da się! – mówi Małgorzata Dąbrowska z działu 
marketingu firmy Torus. 

Działania te są składową strategii Torusa, 
More than Space. W różnych aktywnościach i na 
różnych polach firma akcentuje znaczenie i war-
tość przestrzeni, nie tylko tej biurowej, na której 
zna się najlepiej jako deweloper, ale zwraca też 
uwagę na to, co dzieje się w naszym otoczeniu - 
poza miejscem pracy, w najbliższej okolicy, miej-
scach publicznych czy domu. 

M A Ł E  R Z E C Z Y 

Z M I E N I A J Ą  Ś W I A T !

Rezygnacja z plastikowych butelek to nie tylko 
– wprost - ograniczenie zużycia tworzywa sztucz-
nego i generowanych tym samym odpadów. Gdy 
zagłębimy się w temat, okazuje się, że: 
• karafki rozwiązują także problem np. niedo-

pitych na spotkaniach butelek z wodą, którą 
się wylewa;

• woda, i to w znacznych ilościach, jest też zu-
żywana przy produkcji plastikowych butelek 
- myślisz, że chodzi tylko 0,5l, a tak napraw-
dę do produkcji jednej butelki potrzeba aż 2 
razy tyle wody;

New employees of Alchemia receive the so-
called ECOlogical packs, which include: a glass 
water bottle, a lunchbox, and a cotton bag. Such 
sets are distributed among new tenants of Alch-
emia, who can carry out educational activities in 
their own company. The goal is very simple: to 
change habits and reduce the use of disposable 
plastics. Torus initiates various initiatives among 
its business partners, but – traditionally – the 
company started with itself.

‘We no longer use bottled water, for exam-
ple, during team huddles or business meetings. 
It doesn’t mean we don't drink water on these 
occasions; now, we pour it from a dispenser to 
carafes – cold, tepid, still, sparkling, as you like it. 
Before, our office used about 200 bottles of 0.5l 
a week, which was up to 10 000 bottles a year! 
Now, the number is 0! It’s possible!’ says Małgor-
zata Dąbrowska, Marketing Department at Torus.

Such activities are a part of Torus’ strategy 
called More than Space. In various activities and 
fields, the company highlights the significance of 
space; not only office space, which it knows best 
as a developer, but also things happening in our 
environment – outside work, in the neighbour-
hood and public space, or at home. 

L I T T L E  T H I N G S  C A N  C H A N G E 

T H E  W O R L D !

Giving up plastic bottles does not only mean reduc-
ing the amount of plastic and plastic waste. When 
you dig deeper into the matter, it turns out that: 
• the carafes solve the problem of half-drunk 

bottles of water, which is later poured away;

• tylko 1 na 10 z butelek poddana zostaje recy-
klingowi, który zwiększa też zapotrzebowanie 
na energię. Co dzieje się z pozostałymi bu-
telkami? – pozostają w przestrzeni, w której 
żyjemy…;

• aspekt zdrowotny - plastik przedostaje się do 
płynów i organizmu, tak człowieka, jak i zwie-
rząt, np. ryb, które spożywamy;

• oszczędność kosztów – dotyczy to zarówno 
kosztów zakupu samej wody w butelkach, jak 
i czasu pracy – zamawiania, magazynowania, 
wywozu śmieci itd.

D L A C Z E G O  T O  T A K I E  W A Ż N E ?

Butelki, torebki śniadaniowe i torby na zaku-
py stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, 
ale zajmują bardzo dużo miejsca (niemal 30% 
wszystkich odpadów).
• Produkcja foliówki trwa 1 sekundę. WWF sza-

cuje, że używasz jej średnio przez 25 minut, 
a rozkłada się ona od 100 do 400 lat.

• Na świecie produkuje się 16 tys. plastikowych 
butelek na sekundę. Tylko co 10 plastikowa 
butelka, z której pijesz, zostanie poddana 
recyklingowi.

• Kanapka zapakowana w folię czy lunch na 
wynos zapakowany w plastikowy pojemnik 
w opakowaniu znajdują się maksymalnie parę 
godzin. Rocznie jesteś w stanie wygenerować 
ponad 500 sztuk tego typu odpadów.

ŁAPCIE dobre pomysły i wdrażajcie je u siebie! 

• a considerable amount of water is also used in 
the production of plastic bottles – it may seem 
this is only 0.5 litres, while it takes twice as 
much to produce one bottle;

• only one in ten bottles will be recycled, which 
also increases energy demand. What hap-
pens to the other bottles? They remain in 
our living space;

• this is also bad for our health – plastic gets 
into liquids and living organisms, including 
people and animals, for example, fish we la-
ter consume;
it allows you save money and time – lower 

costs of buying water and less time spent on or-
dering, storing, and disposing of plastic bottles.

W H Y  I S  I T  S O  I M P O R T A N T ?

Bottles, breakfast bags, and shopping bags con-
stitute about 7% of the total weight of waste, 
but take a lot of space (almost 30% of all waste).
• It takes one second to produce a disposable 

bag. The WWF estimates that it is used for 
about 25 minutes on average, while it takes 
from 100 to 400 years for it to decompose.

• 16 000 plastic bottles are produced in the 
world every second. Only one in ten plastic 
bottles is later recycled.

• A sandwich packed in food wrap or take-a-
way lunch packed in a plastic container are 
kept in that packaging only for a few hours. 
A person can produce up to 500 pieces of such 
waste per year.

CATCH good ideas and put them into practice! 
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