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Wybór metodologii naszej pracy z marką Pekao zapoczątkowało 
zwycięstwo w zorganizowanym konkursie na stworzenie 
placówki przyszłości, która kompleksowo miała być dopasowana 
do różnych powierzchni oddziałów, specjalnych zabudów, czy 
wysp (dostosowanych pod centra handlowe, czy uczelnie). 

 
Projekt koncepcyjny w głównej mierze polegał na współpracy 
interdyscyplinarnego zespołu socjologów oraz architektów, 
którzy wspólnymi siłami wyłonili motywy przewodnie i główne 
punkty projektowe. Przyświecały im one podczas całego procesu 
projektowania, a także stanowiły podstawę do podejmowania 
dalszych kroków w kreowaniu przestrzeni dla banku.  
 
Warto zaznaczyć, że projekt wyłaniał określone strefy, które 
odpowiadały za różne funkcje pełnione przez bank (np. strefa 
wejścia, strefa aktywności, strefa kids, pokoje spotkań itp.) – 
które w całości miały ukazać przyjazny aspekt odwiedzanej 
placówki dla różnych grup. Stworzony koncept opierał się o 
wartości tj. polskość, wspólnota, wsparcie w rozwoju, które 
w swojej złożoności mają łączyć pokolenia, korespondować z 
trendami, wyróżniać sprawczość i dynamikę, a przede wszystkim 
wywoływać pozytywne emocje. 
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Kwestią, która odzwierciedlała pomysł na 
projekt było znalezienie części wspólnej, 
która łączy Polaków, a także jest ich dumą 
narodową. Idealnym zespoleniem tych 
obszarów według naszego biura była natura 
oraz polskie krajobrazy uzupełnione o polski 
design. Placówka przede wszystkim miała być 
przyjazna, a stworzony design ponadczasowy, 
oparty o naturę – naturalne materiały, 
stonowana kolorystyka.



Użyte materiały podkreślały wartości, którymi powinien kierować się bank 
znajdujący się blisko swojego klienta:  

• Przejrzystość, wyłaniająca się w przeźroczystych szkleniach, które wpływają 
na transparentność działania banku, a także stanowią nowoczesną konstrukcję 
projektową

• Naturalność, której nieodzownym elementem jest zastosowanie eco 
materiałów, żywej zieleni, czy gipsowych paneli, które w odpowiednim kolorze 
podkreślały świeżość wnętrza

• Solidne podstawy stanowiące nie tylko odpowiedzialność banku jako instytucji, 
ale w wystroju wnętrza oparte o materiały tj. kamienne posadzki 

W doborze materiałów ważnym aspektem była odpowiedzialność środowiskowa 
oraz zrównoważony rozwój - zastosowanie naturalnych materiałów 
wykończeniowych lub takich, które w pewnym stopniu wykonane zostały z 
surowców z recyklingu. 

W projekcie zaproponowano wykładzinę, która została częściowo wykonana 
z tworzyw pochodzących z recyklingu, podobnie jak tkaniny obiciowe mebli 
miękkich. Zastosowane zostały także materiały naturalne, takie jak sklejka w 
melbach wolnostojących czy sufitowe panele akustyczne z wełny drzewnej, 
których przewagą jest zarówno jakość jak i trwałość produktu. Warto podkreślić, 
że w koncepcie elementów wyposażenia, cech wydłużających przydatność 
mebli, a więc również niwelujących nadprodukcję przemysłu i związanych z nimi 
odpadów oraz kosztami inwestycyjnymi. 

Miejsce, które zostało wyróżnione w całym projekcie pod względem komunikacji 
to strefa poza bankowa (sala otwarta), która ma zarówno prezentować, 
edukować i umilać czas klientom. 

Wszelkie działania projektowe miały nie tylko unowocześnić i wizualnie wyróżnić 
bank, ale przede wszystkim wprowadzić go w nową erę komunikacji z klientem 
zgodnie z ścieżką CX. Odpowiednio przemyślany, ale i nieoczywisty design 
pozwolił stworzyć pierwszą placówkę banku Pekao SA w Warszawie, która 
doskonale wpisuje się w ponadczasowe ramy projektowe, a także zachęca do 
zapoznania się bliżej z ofertą oraz odkrycia banku na nowo.


