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10 lat 7R – czas 
wspomnień, podsumowań 
i planów na przyszłość

Spis treści

Od redakcji

10 lat to sporo czasu. W tym okre-
sie można, dla przykładu, przejść 
długą drogę od niewielkiego 
dewelopera do jednego z naj-
ważniejszych graczy na polskim 
rynku nieruchomości komercyj-
nych. Taką właśnie metamorfozę 
na przestrzeni 10 lat swojej dzia-
łalności przeszła firma 7R SA.
jubileusz 10-lecia to znakomita 
okazja do podsumowań, wspo-

mnień i oczywiście planów na 
przyszłość. W numerze oddaje-
my głos tym, którzy współtwo-
rzyli i współtworzą sukces 7R 
– pracownikom firmy. 
Świat ciągle się zmienia. Zmiany 
są wpisane w nasze życie i deter-
minują rozwój. Wraz z rozwojem 
firmy zmianie ulega także jedna 
z jej wizytówek – magazyn praso-
wy. Od teraz nasze czasopismo 

branżowe będzie nosiło nazwę 
„7R News”. Nowa nazwa to tak-
że nowe wyzwania, ale jedno 
pozostaje niezmienne – wysoka 
jakość informacyjna i meryto-
ryczna, która, mamy nadzieję, 
nadal będzie doceniana przez 
naszych Czytelników. 
Życzymy przyjemnej lektury 
„7R News” – magazynu branżo-
wego firmy 7R.
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Rynek magazynowy przeżywa 
prawdziwy rozkwit i bije kolej-
ne rekordy. W pierwszym półro-
czu 2018 roku padły aż trzy. De-
weloperzy ukończyli wówczas 
734 tys. mkw., a całkowite zasoby 
powierzchni magazynowej prze-
kroczyły 14,3 mln mkw. To oznacza 
wzrost o 21% rok do roku – wynika 
z raportu „Marketbeat. rynek ma-
gazynowy w Polsce”, opracowanego 
przez Cushman & Wakefield Polska.

Dane płynące z rynku nadal są 
optymistyczne. Trzeci kwartał 
2018 r. pokazał, że rynek magazy-

nowy w Polsce nie zamierza się za-
trzymać. Według danych firmy JLL, 
na koniec trzeciego kwartału zaso-
by magazynowe w Polsce przekro-
czyły 14,9 mln mkw. W III kw. 2018 r. 
oddano do użytku 676 tys. mkw. To 
więcej niż powierzchnia oddana 
do użytku w całym 2016 r. W budo-
wie są kolejne 2 mln 68 tys. mkw. 
powierzchni. Polskie zasoby po-
wierzchni magazynowej, wyno-
szące prawie 15 mln mkw., już są 
zbliżone do hiszpańskich (tam TEKST: Justyna Sobolak

Rynek 
magazynowy 

BIJe RekoRDy

Pierwsze półrocze 2018 roku zakończyło się trzema rekordami na rynku 
nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce. Zanotowano 

najwyższy wolumen transakcji najmu, najniższy w historii wskaźnik 
powierzchni niewynajętej oraz rekordową ilość powierzchni 

magazynowej w budowie. A rynek dopiero nabiera rozpędu. W budowie 
pozostaje prawie 2 mln mkw. powierzchni magazynowej.

zajmują 15,5 mln mkw.). Daleko 
w tyle pozostawiamy już nato-
miast sąsiadujące z nami Czechy 
i Słowację, posiadające odpowied-
nio ok. 7,6 mln i 2,4 mln mkw. po-
wierzchni magazynowej. 

Jak pokazują dane firmy doradczej 
CBRe, w trzech pierwszych kwarta-
łach 2018 r. popyt na powierzchnię 
magazynową wzrósł o 13% w po-
równaniu z analogicznym okresem 
roku poprzedniego i wyniósł 
3,1 mln mkw. Największe zapotrze-
bowanie widoczne było w Polsce 
centralnej, regionie Warszawy oraz 

na Górnym Śląsku. Wśród najem-
ców najwięcej jest firm z obszarów 
handlu elektronicznego i sektora lo-
gistycznego. To branże, które doko-
nały największych transakcji najmu 
w iii kwartale 2018 r. 
– Wzrost gospodarczy w naszym 
kraju – zwiększający się popyt, ro-
snące zakupy, rozwój sprzedaży in-
ternetowej – napędza bezpośrednio 
rynek magazynowy. Nie bez znacze-
nia jest również liczba inwestycji 
zagranicznych. Jesteśmy obecnie 

w punkcie szczytowym tej hossy. 
W 2019 roku nie spodziewamy się 
dużej zmiany na rynku. Dobra passa 
jeszcze potrwa, a rok 2018 był rekor-
dowy pod względem aktywności de-
weloperów i inwestorów oraz popytu 
ze strony najemców – mówi Beata 
Hryniewska, szef Działu Powierzch-
ni Magazynowych i Logistyki CBRe.
eksperci zgodnie przyznają, że co-
raz większe zapotrzebowanie na 
powierzchnie magazynowe w du-
żej mierze wynikać będzie z dyna-
micznego wzrostu obrotów w bran-
ży e-commerce.

MAGAZyNy  
DLA e-CoMMeRCe – 
BLIŻeJ CeNTRóW MIAST

dynamiczny rozwój rynku e-com-
merce powoduje, że na znaczeniu 
w Polsce zyskuje tzw. logistyka miej-
ska. Deweloperzy widzą potencjał 
w mniejszych obiektach magazy-
nowych, położonych w pobliżu du-
żych miast. Takie przestrzenie dają 
możliwość szybkiej realizacji zamó-
wień, co jest szczególnie ważne dla 
rozwijającego się sektora handlu 
elektronicznego. Tego typu obiekty 
powstają w Warszawie, we Wrocła-
wiu, w Szczecinie oraz Gdańsku. 

Dla przykładu, firma 7R SA, w ra-
mach programu City Flex Last Mile 
Logistics, tworzy w całym kraju sieć 
składającą się z kilkunastu maga-
zynów typu Small Business Unit 
(SBU). Budynki mają od 8 do 15 tys. 
mkw. i powstaną m.in. w: Szczeci-
nie, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, kra-
kowie, Gliwicach i katowicach. Po-
dobne plany mają również pozostali 
deweloperzy działający na rynku.

PoSTęPUJąCA 
AUToMATyZACJA

 
Innym trendem, w kierunku któ-
rego zmierzają wszystkie nowo 
powstałe magazyny, jest automa-
tyzacja. Firmy zaczęły w nią inwe-
stować z tych samych powodów, 

Jak wynika 
z raportów, 
zapotrzebowanie 
na powierzchnie 
magazynowe 
(…) stale rośnie, 
a koniunktura 
pokazuje, że ten 
trend utrzyma się 
jeszcze przez  
długi czas. 
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dla których więcej automatycz-
nych linii produkcyjnych zaczęło 
się pojawiać w zakładach pro-
dukcyjnych. Z jednej strony rosną 
koszty pracy i coraz trudniej jest 
pozyskać nowych pracowników, 
z drugiej tanieją najnowsze roz-
wiązania technologiczne.

jeden z najbardziej zautomaty-
zowanych magazynów w Polsce 
posiada Amica, producent sprzę-
tu AGD. W magazynie wysokości 
kilkunastopiętrowego budynku 
znajduje się 26 tys. miejsc pale-
towych, mogących pomieścić 
230 tys. urządzeń dużego AGD. 
W pełni zautomatyzowany sys-
tem sterowania obsługiwany 
jest tylko przez jedną osobę. 
Towar jest przenoszony przez 
pięć 44-metrowych ruchomych 
ramion. W obiekcie nie ma tra-
dycyjnych wózków widłowych, 
a światło jest wyłączone, gdyż ro-
boty nie potrzebują oświetlenia.

Nowoczesne rozwiązania z zakre-
su automatyki stosowane są tak-
że w magazynach budowanych 
przez firmę 7R SA. Znalazły się 
m.in. w 7R Park Gdańsk. Jeden ze 
znajdujących się tam obiektów 
wyposażono w automatyczną 
linię transportu wewnętrznego, 
a także w system techniki prze-
ładunkowej. Wszystkie nowocze-
sne magazyny 7R są wyposażane 
w szereg rozwiązań mających 
na celu usprawnienie działania 
magazynu i lepszą koordynację 
pracy, ale również prowadzących 

do ograniczenia kosztów eksplo-
atacyjnych. 
Zautomatyzowany magazyn uru-
chomił także Ciech, jeden z naj-
większych polskich koncernów 
chemicznych. Na regałach wyso-
kości sześciu pięter, obsługiwa-
nych przez automatyczne wózki 
satelitarne, może znajdować się 
nawet 13 tys. palet. każda z nich 
ma unikalny numer, umożliwia-
jący jej szybkie zlokalizowanie 
i sterowanie ruchem. Naczepa 
typu TIR może być załadowana 
w niecałe pół godziny. Dzięki 
temu magazyn może opuścić 
nawet ponad 100 załadowanych 
ciężarówek dziennie.

RyNek  
NABIeRA RoZPęDU

Jak wynika z raportów, zapotrze-
bowanie na powierzchnie maga-
zynowe, szczególnie wysokiego 
składowania, stale rośnie, a ko-
niunktura pokazuje, że ten trend 
utrzyma się jeszcze przez długi 
czas. Suma inwestycji w nieru-
chomości w pierwszych trzech 
kwartałach 2018 r .  wyniosła 
1,1 mld euro – to prawie tyle samo, 
co w całym 2017 roku. Całkowity 
wolumen transakcji magazyno-
wych w 2018 r. był rekordowy.

– Znakomite wyniki po stronie po-
pytowej oraz optymistyczne pro-
gnozy w tym zakresie pozostają 
główną siłą napędową polskiego 
rynku magazynowego. Za rosnące 

zapotrzebowanie na powierzch-
nie magazynowe i wyspecjalizo-
wane usługi logistyczne odpo-
wiadają przede wszystkim: dobra 
koniunktura gospodarcza, wzrost 
konsumpcji oraz dynamiczny roz-
wój branży e-commerce – uważa 
Joanna Sinkiewicz, partner, dy-
rektor Działu Powierzchni Prze-
mysłowych i Logistycznych w Cu-
shman & Wakefield Polska.

Jak mówi, Polska zyskuje na zna-
czeniu jako największy ośrodek 
logistyczny regionu centralnej 
europy dzięki strategicznej, cen-
tralnej lokalizacji, która umożli-
wia sprawną dystrybucję w skali 
międzynarodowej. 

– Mimo wyzwań w postaci rosną-
cych kosztów realizacji inwesty-
cji oraz ograniczeń związanych 
z rynkiem pracy, szczególnie 
w głównych lokalizacjach maga-
zynowych, stabilna sytuacja po 
stronie podażowej i duże zainte-
resowanie inwestorów polskim 
rynkiem pozwalają spokojnie 
patrzeć na najbliższe miesiące – 
dodaje Sinkiewicz. 

ZAGRANICZNI 
INWeSToRZy 
NAPęDZAJą PoPyT

Według najnowszego raportu 
międzynarodowej firmy dorad-
czej Savills, nieruchomości prze-
mysłowe i magazynowe w Polsce 
są coraz atrakcyjniejsze dla inwe-

storów zagranicznych. Świadczy 
o tym wzrost łącznego wolu-
menu transakcji inwestycyjnych 
w tym sektorze średnio o 20% 
w ostatnich trzech latach. Jak 
wynika z raportu „Think outside 
the Big Box: Rynek inwestycyjny 
w sektorze nieruchomości ma-
gazynowych i przemysłowych 
w Polsce”, w 2017 r. inwestorzy 
ulokowali w sektorze nierucho-
mości logistycznych rekordowe 
41 mld euro. W Polsce ubiegły 
rok był trzecim z kolei, w którym 
nastąpił systematyczny wzrost 
obrotów w sektorze nieruchomo-
ści magazynowych i przemysło-
wych. Na koniec czerwca 2018 r. 
wolumen transakcji inwestycyj-

nych wyniósł 337,8 mln euro. Był 
to najlepszy w historii wyniki tego 
sektora w Polsce w pierwszym 
półroczu.

– Obserwujemy niezwykle dy-
namiczny rozwój rynku nieru-
chomości logistycznych, który 
napędzany jest głównie przez 
dwucyfrowe wzrosty w branży 
e-commerce i dążenie do za-
gwarantowania możliwie jak 
najszybszych dostaw. To z kolei 
stymuluje popyt na nowoczesną 
powierzchnię i w dużym stopniu 
przyczynia się do rosnącej popu-
larności nieruchomości magazy-
nowych i przemysłowych na ryn-
ku inwestycyjnym – mówi Tomasz 

Buras, dyrektor zarządzający oraz 
dyrektor działu Doradztwa Inwe-
stycyjnego Savills.
Zainteresowanie inwestorów 
nieruchomościami magazyno-
wymi i przemysłowymi w Polsce 
może wynikać także z faktu, że 
Polska jest pierwszym od niemal 
dekady krajem, który awansował 
w indeksie FTSe Russell do gro-
na rynków rozwiniętych. Dzięki 
temu od września 2018 r. Polska 
jest w grupie 25 najbardziej roz-
winiętych gospodarek świata, do 
których zaliczane są m.in.: USA, 
Wielka Brytania, Niemcy, Fran-
cja, Japonia i Australia. Polsce 
udaje się przejmować od europy 
Zachodniej dużą część produk-
cji. W pierwszej połowie 2018 r. 
łączna wartość eksportu wynio-
sła 107,2 mln euro (5-procento-
wy wzrost w porównaniu z po-
przednim rokiem). 

eksperci są zgodni, że rynek 
magazynów wielkopowierzch-
niowych w Polsce znajduje się 
w czasie największego rozkwi-
tu i odnotowuje najlepsze wy-
niki w historii. Dobra koniunk-
tura i wysoki popyt są motorem 
napędowym nowych inwestycji 
w tym sektorze i nic nie wskazu-
je na to, żeby ten trend miał się 
w najbliższym czasie zmienić. 
Rekordy, które padają na ryn-
ku nowoczesnych powierzchni 
magazynowych w Polsce, są naj-
lepszym potwierdzeniem sta-
bilnego, dynamicznego rozwoju 
branży w naszym kraju. 
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Trwa czwarta rewolucja przemy-
słowa. Maszyny stają się coraz 
bardziej inteligentne. Przewidu-
je się, że niebawem mogą stwo-
rzyć własne „sieci społecznościo-
we” – komunikując się ze sobą 
i korzystając ze wspólnych da-
nych2. ogromna ilość zamówień 
składanych drogą internetową 
i oczekiwana przez klientów bły-
skawiczna dostawa wpływają na 
zmianę trybu pracy i wzrost ro-
botyzacji w magazynach. Coraz 
częściej wdrażane są również 
rozwiązania automatyczne. 

SZyBCIeJ, TANIeJ, 
BARDZIeJ 
PReCyZyJNIe

Magazyn automatyczny może 
pracować ze stuprocentową 
sprawnością przez 24h, co jest 

Magazyny coraz 
bardziej inteligentne

Żyjemy w czasach, kiedy roboty mogą wykonywać aż 70% pracy 
w obiektach magazynowych1. Rosnące wymagania klientów w dobie 
e-commerce sprawiają, że dążymy do maksymalnej wydajności oraz 

bezbłędnej i ekspresowej realizacji dostawy przesyłek. Mechanizacja 
i automatyzacja nabierają większego tempa, a to dopiero początek. 

Tekst:  Elwira Char yga 

dużą przewagą konkurencyjną 
w dobie handlu internetowe-
go. Dzięki rozwiązaniom auto-
matyki magazynowej możemy 
poprawić wydajność procesów 
i skrócić czas dostawy, jed-
nocześnie obniżając koszty. 
Aby zoptymalizować procesy 
kompletacji, w obiektach logi-
stycznych często stosowane są 
automatyczne systemy składo-
wania, takie jak regały z układ-
nicami, dzięki którym możliwy 
jest transport towaru, a także 
układanie i pobieranie go z re-
gałów. Do systemów uspraw-
niających składowanie towarów 
można zaliczyć również system 
gęstego składowania z platfor-
mą sterowaną radiowo. W celu 
optymalizacji i ułatwienia kon-
fekcjonowania stosowane są 
także antresole z przenośnikami 
taśmowymi i sorterami. 

Aby zoptymalizować 
procesy kompletacji 
w obiektach 
logistycznych, 
często stosowane 
są automatyczne systemy 
składowania, (…) dzięki 
którym możliwy jest 
transport towaru, a także 
układanie i pobieranie 
go z regałów.
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1 https://polskiprzemysl.com.pl/wiadomosci-ze-swiata/inteligentny-magazyn-alibaba
2  https://www.soselectronic.pl/articles/no-name/przemysl-4-0-czesc-1-co-oznacza-pojecie-quot-czwarta-rewolucja-przemyslowa-quot-2060?gc-

lid=Cj0kCQjw9ZDeBRD9ARIsAMbAmoyezZJhVgZ0NJb-VLzW3sJiCUkuNUqN2hxksRmBNtDmnJ48nR3nFUsaAokyeALw_wcB
3 https://magazyny.pl/blog/baza-wiedzy/przemysl-40-w-magazynach
4 https://trans.info/pl/polskie-krolestwo-robotow-amazon-automatow-wiecej-niz-ludzi-74437
5 https://polskiprzemysl.com.pl/wiadomosci-ze-swiata/inteligentny-magazyn-alibaba
6 http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/w-niemczech-powstaje-pierwszy-inteligentny-magazyn,147097.html
7 https://www.forbes.pl/biznes/roboty-do-2020-roku-zabiora-5-mln-miejsc-pracy-na-swiecie/smz1z38

– Antresole są dużym uspraw-
nieniem i sposobem na lepsze 
wykorzystanie kubatury maga-
zynu. Z tego względu nasi klien-
ci coraz częściej decydują się 
na wprowadzanie tego typu roz-
wiązań w realizowanych przez 
nas obiektach. Zaletą wdrożenia 
automatyzacji magazynowych 
jest oszczędność czasu, elimi-
nacja błędów ludzkich, a tak-
że obniżenie kosztów poprzez 
zmniejszenie liczby pracowni-
ków, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, w których firmy spoty-
kają się z coraz większymi pro-
blemami kadrowymi – komen-
tuje Maciej krawiecki, Leasing 
Director 7R.

Automatyzacja jest często wspie-
rana przez elementy sztucz-
nej inteligencji, które ułatwiają 
planowanie procesów dostawy. 
Przykładowo, w centrum dystry-
bucyjnym LPP firma PSI Polska 
wdrożyła w tym roku innowacyj-
ne oprogramowanie – Wareho-
use Advanced Planning (WAP), 
dzięki któremu możliwa jest 
równoczesna dostawa nowej ko-
lekcji do wszystkich sklepów sieci 
w jednym czasie3. Ostatnia mila 
jest istotna zarówno w przypad-
ku sieci handlowych, jak i klien-
tów indywidualnych, szczególnie 
w dobie e-commerce. 

– klienci oczekują doręczenia pro-
duktów w jak najkrótszym czasie 
od momentu złożenia zamówie-
nia. organizacja łańcucha dostaw 
jest kluczowym elementem de-
terminującym przewagę konku-
rencyjną przedsiębiorstwa – warto 
zadbać o odpowiednie systemy 
związane z automatyzacją. każdy 

przypadek jest indywidualny 
i przede wszystkim należy 
pamiętać o tym, aby słuchać 
potrzeb danego najemcy 
i wychodzić mu naprzeciw, 
stosując takie rozwiązania, 
które najlepiej sprawdzą się 
w danej sytuacji – dodaje Ma-
ciej krawiecki.

eRA RoBoTóW

Wykorzystan ie  robotów 
w branży magazynowej po-
maga usprawnić monotonne 
procesy, które kiedyś wyma-
gały większych nakładów 
pracy i były narażone na błę-
dy ludzkie. Wszystko wska-
zuje na to, że przy obecnym 
postępie technologicznym 
niebawem zapotrzebowanie 
na ingerencję ludzką będzie 
coraz mniejsze. W jednym 
z wrocławskich magazynów 
firmy Amazon pracuje już 
ponad 260 robotów – dzięki 
zaawansowanemu systemowi 
informatycznemu wybierają 
najkrótszą drogę dojazdu do 
regału i stanowiska komple-
tacyjnego, unoszą regały, na 
których znajdują się potrzeb-
ne produkty, i przestawiają je 
pod odpowiednie stanowisko 
kompletacyjne. Są w stanie 
unieść półkę ważącą 1,3 tony4. 
W południowych Chinach, 
w miejscowości Huiyang, 
roboty Zhu Que wyręczyły 
pracowników w poszukiwa-
niu towarów. Maszyna potrafi 
pracować 8 h bez przerwy, 
podróżować z prędkością do 
1,5 m na sekundę i przenosić 
towar o wadze 500 kg. Przed 
wprowadzeniem robotyza-
cji w azjatyckim magazynie 
podczas zmiany pracownik 
sortował 1500 produktów 
po wykonaniu 27 924 kroków 
– obecnie przy pomocy ma-
szyn w tym samym czasie jest 
w stanie sortować 3000 pro-
duktów, wykonując zaledwie 

2563 kroków5. Z kolei w niemiec-
kiej miejscowości Schweig Puma 
wraz z firmami Magazino, Gigaton 
i ITG planuje otwarcie pierwsze-
go, w pełni zautomatyzowanego 
magazynu, w którym za transport 
towaru będzie odpowiadał robot 
ToRU. Robot podejmie decyzję 
na podstawie danych z licznych 
kamer, czujników i sztucznej inte-
ligencji6. Czy roboty są realnym za-

grożeniem dla naszych miejsc pra-
cy i są w stanie zastąpić człowieka? 
Według raportu ABI Research do 
2025 r. jedna trzecia tradycyjnej siły 
roboczej zostanie zastąpiona przez 
cyfrowych pracowników7.

– Technologia jest rozwinięta, ale 
nie do tego stopnia, aby w stu pro-
centach wyeliminować pracow-
ników i zastąpić ich maszynami. 

Przede wszystkim istotne jest, aby 
ktoś zarządzał procesami i dbał 
o odpowiedni przebieg pracy. Mu-
simy pamiętać, że automatyzacja  
i robotyzacja to nie tylko redukcja 
miejsc pracy, ale również tworze-
nie nowych. Zaawansowane roz-
wiązania automatyczne to przede 
wszystkim usprawnienie na dyna-
micznie rozwijającym się rynku – 
podsumowuje Maciej krawiecki.

Wykorzystanie robotów 
w branży magazynowej 
pomaga usprawnić 
procesy, które kiedyś 
wymagały większych 
nakładów pracy 
i były podatne na błędy 
ludzkie. (…) Przy 
obecnych postępach 
technologicznych 
niebawem 
zapotrzebowanie 
na ingerencję ludzką 
będzie coraz mniejsze.
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TEKST: Elwira Char yga

Idealny magazyn 
typu cross-dock 
to taki, gdzie na małej 
powierzchni znajduje 
się jak największa ilość 
doków. Magazyny tego 
typu charakteryzują 
się niewielką 
powierzchnią, 
minimalną głębokością 
oraz dużą szerokością.

Zapotrzebowanie na magazyny 
typu cross-dock jest coraz większe, 
między innymi ze względu na nie-

zwykle konkurencyjny rynek ope-
ratorów logistycznych, dynamiczny 
rozwój branży e-commerce i nacisk 

na skracanie czasu dostawy, w tym 
zwłaszcza w ramach tzw. last mile, 
oraz rosnące koszty pracy magazy-

ReCePTA NA 

idealny cross-dock
Odpowiednia organizacja przestrzeni magazynowej, rozwiązania 

umożliwiające optymalizację procesów przeładunkowych i dystrybucyjnych 
oraz oprogramowanie WMS dopasowane do specyfiki pracy danego najemcy. 

O czynnikach wpływających na wysoką jakość powierzchni magazynowej 
i dostosowanie jej do operacji przeładunkowych mówią liderzy w branży 

logistycznej – DSV, JAS-FBG, Raben i DPD. 

nów wywołane narastającą presją 
płacową. Decyzja o budowie ma-
gazynu crossdockowego jest deter-
minowana przez coraz większą ilość 
przesyłek do przeładunku, którą 
operator logistyczny musi zrealizo-
wać w trakcie coraz krótszych okien 
czasowych. Z odpowiednio skalku-
lowaną powierzchnią przeładun-
kową zbędny staje się duży, droższy 
w utrzymaniu, magazyn tradycyjny. 

SPRoSTAć WyZWANIU

Przy spełnieniu kilku głównych 
założeń można stworzyć miejsce 
idealne dla operatora logistycz-
nego. istotna jest jak zawsze lo-
kalizacja – bliskość do centrum 
bądź głównych arterii komunika-
cyjnych, ale nie tylko. Deweloper, 
w przypadku magazynu służącego 
przeładunkowi towarów, powinien 
zadbać o ergonomię rozwiązań 
zapewniającą optymalizację kosz-
tów czy dodatkowe wyposażenie, 

takie jak rampy hydrauliczne, na-
jazdy, mostki i kompleksowe sys-
temy przeładunkowe. Ponadto 
w tego typu magazynie istotny 
jest odpowiedniej wielkości plac 

42–48 m, który sprzyja operacjom 
logistycznym, z większym doświe-
tleniem (co najmniej 5% światła 
dziennego). Innymi ważnymi ele-
mentami są systemy sterowania, 
monitorowania i sygnalizacja, 
które bezpośrednio wpływają na 
płynność pracy i bezpieczeństwo 
na placu magazynowym oraz za-
pewnienie optymalnej tempera-
tury na magazynie. jednak priory-
tetem w przypadku cross-docków 
jest odpowiednia ilość bram do 
załadunku i rozładunku.

– idealny magazyn typu cross-dock 
to taki, gdzie na małej powierzch-
ni znajduje się jak największa 
ilość doków. Magazyny tego typu 
charakteryzują się niewielką po-
wierzchnią, minimalną głęboko-
ścią oraz dużą szerokością, dzięki 
czemu istnieje możliwość zamon-
towania dużej ilość doków zloka-
lizowanych naprzeciwko siebie. 
Sprzyja to dużej efektywności ope-
racji poprzez maksymalne skróce-
nie czasu poświęconego na prze-

JAS FBG (7R Park Kraków)

Raben (7R Park Beskid)

manewrowy, znacznie większy 
niż w przypadku standardowego 
obiektu logistycznego, oraz duża 
liczba miejsc postojowych i od-
stawczych. Typowy magazyn typu 
cross-dock to obiekt o głębokości 

mieszczanie towarów – komentuje 
Łukasz Piekarz, dyrektor regionalny 
ds. spedycji krajowej, JAS-FBG SA.
oprócz odpowiedniej ilości i wiel-
kości bram przeładunkowych 
z punktu widzenia logistyka 
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Stworzenie budynku typu 
cross-dock jest na pewno 
dużym wyzwaniem. 
Należy pamiętać o tym, że 
każda realizacja jest indy-
widualna. Nie jest moż-
liwe, aby stworzyć jeden 
magazyn dostosowany 
do potrzeb wszystkich 
klientów.

istotne są również inne czynniki 
usprawniające synchronizację pro-
cesów logistycznych i transporto-
wych. W tego typu obiektach cechą 
charakterystyczną jest intensywność 
bieżącej pracy – należy więc zadbać 
o zapewnienie rozwiązań sprzyjają-
cych wysokiej wydajności.

– Magazyn przeładunkowy powi-
nien zostać wyposażony w wózki 
widłowe odpowiednie do rozła-
dunku, przewożenia, załadunku 
palet, przy czym ilość wózków po-
winna być wystarczająca zarówno 
dla pracowników magazynowych, 
jak i dla kierowców, którzy często 
sami także dokonują rozładunków. 
W takim magazynie powinno być 
dostępne odpowiednie oprogra-
mowanie, dzięki któremu łatwo 
można zintegrować dostawy – 
dodaje Paweł Duda, koordynator 
magazynu raben Logistics Polska.

WSŁUCHAć SIę  
W PoTRZeBy NAJeMCy

W przypadku 7R SA wykorzysta-
nie autorskich rozwiązań i wdra-
żanie dodatkowych udogodnień 
dla najemców logistycznych jest 
kluczem do sukcesu. Nowoczesna 
powierzchnia magazynowa, do-
skonała lokalizacja oraz inwestor 

zapewniający rozwiązania szyte 
na miarę to czynniki, które okaza-
ły się magnesem przyciągającym 
liderów z branży logistycznej.

– Stworzenie budynku typu cros-
s-dock jest na pewno dużym wy-
zwaniem i należy pamiętać o tym, 
że każda realizacja jest indywidual-
na. Nie jest możliwe, aby stworzyć 
jeden magazyn dostosowany do 
potrzeb wszystkich klientów. ela-
styczny deweloper musi być przygo-
towany na to, aby wyjść naprzeciw 
specyficznym wymaganiom najem-
cy. Tak było w przypadku realizacji 
przez 7R SA powierzchni maga-
zynowych dla tak wymagających 
operatorów logistycznych, jak DSV, 
JAS-FBG, Raben czy DPD. W każdej 
z tych realizacji zastosowaliśmy inne 
udogodnienia. każdy projekt wyma-
gał od nas dużego zaangażowania 
i wsłuchania się w potrzeby klien-
tów. Myślę, że to właśnie recepta 
na udaną realizację: słuchać i od-
powiadać na indywidualne potrze-
by najemców – komentuje Maciej 
krawiecki, Leasing Director 7R SA.

Globalny dostawca usług trans-
portowych i logistycznych DSV 
Road oczekiwał rozwiązań szy-
tych na miarę. Ze względu na 
intensywny rozwój i dużą skalę 
działania potrzebował nowocze-

snej powierzchni crossdockowej 
wraz z wdrożeniem systemu IT. 
Dodatkowym wymogiem było 
połączenie cross-dock z magazy-
nem wysokiego składowania, co 
zdeterminowało kształt budyn-
ku wrocławskiego oddziału DSV 
Road na terenie 7R Park Wrocław.

– kluczowe znaczenie podczas 
wyboru powierzchni magazyno-
wej miały dla nas dogodna loka-
lizacja, ilość ramp oraz ergonomia 
budynku. Zapewnienie szerokiego 
wachlarza dodatkowych udogod-
nień nie stanowiło problemu dla 
7R – komentuje Maciej Trójnara, 
dyrektor transportu DSV Road. 

Spółka DPD – dostarczająca obec-
nie około 3 mln paczek dziennie 
na całym świecie – miała zupełnie 
inne zapotrzebowanie. W tym przy-
padku niezbędne były usprawnie-
nia optymalizujące konfekcjonowa-
nie i dostawę przesyłek. Idealnym 
obiektem spełniającym wszystkie 
wymagania firmy okazał się maga-
zyn w 7R Park Beskid, zlokalizowa-
ny w Czechowicach-Dziedzicach, 
który został wybrany przez jednego 
z wiodących operatorów logistycz-
nych na rynku polskim – JAS-FBG. 
Również w tym przypadku dewe-
loper zapewnił niestandardowe 
rozwiązania.

– W rozwiązaniach przygotowa-
nych przez 7R szczególnie doce-
niliśmy koncepcję wewnętrznego 
korytarza służącego do rozładun-
ku i załadunku aut. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu procesy odbywają się 
w sposób uporządkowany i efek-
tywny. Magazyn, o którym mowa, 
będzie naszym oddziałem tereno-
wym, w którym będą sortowane 
przesyłki na trasy kurierskie – ko-
mentuje krzysztof Suchenia, kie-
rownik ds. zarządzania nierucho-
mościami DPD.
– Największe znaczenie dla nas 
miało dostosowanie obiektu 
do naszych indywidualnych po-
trzeb. Mówię tutaj o usytuowaniu 
doków w kształcie litery „L”, co 
wprawdzie nie jest klasycznym 

cross-dockiem, jednak daje pew-
ne dodatkowe możliwości opera-
cyjne. Magazyn, którego jesteśmy 
najemcą, pozwala nam, poza kla-
sycznymi operacjami opartymi na 
cross-docku, także na składowa-
nie, powiększając w ten sposób 
paletę naszych usług – komentuje 
Łukasz Piekarz, kierownik działu 
spedycji krajowej JAS FBG.

Grupa Raben, oferująca komplek-
sowe usługi logistyczne i transpor-
towe, oprócz zastosowania syste-
mu cross-dock oraz zapewnienia 
przez dewelopera 7R dodatko-
wych miejsc parkingowych, zwró-
ciła szczególną uwagę na rozwią-
zania energooszczędne i przyjazne 
środowisku. 

– Cieszy nas to, że, podobnie jak 
Raben, firma 7R stawia na ekolo-
gię. W magazynie zainstalowano 
oświetlenie ledowe oraz świetliki 
dachowe doświetlające wnętrze 
światłem dziennym (co jest nie-
zmiernie ważne dla komfortu pracy 
naszych pracowników), a ogrzewa-
nie zapewnią nam również ekolo-
giczne promienniki gazowe. Dzięki 
takim rozwiązaniom nie tylko bę-
dziemy mogli zapewnić naszym 
klientom wysoki poziom obsługi 
w nowym obiekcie, terminowe 
odbiory i dostawy, ale też same 
koszty eksploatacji magazynu będą 
zdecydowanie mniejsze. Magazyn 
przygotowany przez 7R w Czecho-
wicach-Dziedzicach stanowi jeden 
ze strategicznych punktów przeła-
dunkowych w sieci dystrybucji Ra-
ben Logistics Polska dla południo-
wo-zachodniej części kraju – mówi 
Małgorzata kacyrz, kierownik od-
działu Raben Logistics Polska.

– Aby zapewnić możliwie najlep-
sze rozwiązania, w 7R SA podczas 
każdej realizacji staramy się dosto-
sować budynki do indywidualnych 
potrzeb naszych najemców. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu ro-
zumiemy biznes, a w ślad za tym 
sami szukamy i wprowadzamy 
innowacyjne rozwiązania przekła-
dające się na optymalizację pro-
cesów klientów. Zdajemy sobie 
również sprawę z tego, jak istotna 
jest dbałość o środowisko i z tego 
względu wszystkie nowo powsta-
jące magazyny będą posiadały 
certyfikat BReeAM. Realizacje, 
nad jakimi obecnie pracujemy, 
to zarówno magazyny wielkopo-
wierzchniowe, jak i miejskie ma-
gazyny City Flex – łącznie ponad 
400 000 mkw. na terenie całej 
Polski. To duże wyzwanie, aby 
sprostać zróżnicowanym wymaga-
niom najemców w tak wielu pro-
jektach, ale ich zadowolenie i póź-
niejsze rekomendacje są dla nas 
największym wynagrodzeniem 
i motywacją do kolejnych działań 
– podsumowuje Maciej krawiecki, 
Leasing Director 7R SA.

DPD (7R Park Beskid)

DSV (7R Park Wrocław)
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naniu z analogicznym okresem 
sprzed roku – wzrosły o 20 do na-
wet 30%. Wydłużył się także czas 
oczekiwania na niektóre materia-
ły. Zdaniem Macieja Runkiewicza, 
członka zarządu kajima Poland, 
wzrosty cen i opóźnienia w do-
stawach w największym stopniu 
dotyczą prefabrykatów, konstruk-
cji stalowych i wełny mineralnej 
używanej np. do izolacji hal ma-
gazynowych. To wąskie gardła dla 
całego rynku budowlanego. 
 
PRACA SZUkA 
CZŁoWIekA

rekordowa liczba prowadzo-
nych inwestycji we wszystkich 
sektorach rynku nieruchomości 
wpływa także na zwiększenie za-
potrzebowania na pracowników. 
Sytuacji nie ułatwia rekordowo 
niski poziom bezrobocia w całym 
kraju, które według szacunków 
Głównego Urzędu Statystycznego 
na koniec września wyniosło 5,7%. 
– Niestety, jak chyba każda branża 
w naszym kraju, tak i budownictwo 
odczuwa brak rąk do pracy. Braku-
je zarówno wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników, jak i ludzi mło-
dych, którzy mogliby się przyuczać 
do zawodu. Możliwości ludzkie 
oraz przepisy uniemożliwiają pra-
cę w znacznie wydłużonym czasie, 

a więc praca po godzinach, dwu-
zmianowa czy w weekendy jest 
obecnie prawie niemożliwa. Stało 
się dziś naturalnym zjawiskiem, że 
na budowach pracują obcokrajow-
cy zatrudniani przez naszych pod-
wykonawców. W związku z tym, 
aby zapewnić wszystkim jak naj-
większe bezpieczeństwo, zdecydo-
waliśmy się zwiększyć nieco kon-
trolę w tym zakresie, aby wszystkie 
osoby były zatrudnione legalnie, 

posiadały pozwolenia na pracę, 
aktualne badania zdrowotne oraz 
były odpowiednio przeszkolone 
w zakresie BHP – mówi Łukasz 
Waliszewski, członek zarządu, dy-
rektor ds. akwizycji i przygotowania 
produkcji Trasko-Inwest.
Wszystkie te czynniki, jak rosnące 
koszty materiałów budowlanych, 
ale i konieczność zwiększania wy-
nagrodzeń pracowników, powo-
dują wzrost cen usług general-
nego wykonawstwa. Jednak, jak 
tłumaczą sami zainteresowani, 
jest to w obecnej sytuacji rynkowej 
nieuniknione i nie przekłada się na 
wyższe marże firm budowlanych, 
a jedynie na bezpieczeństwo reali-
zacji kontraktów.

TEKST: Marta Białowąs

Michał
Skowron

Dekpol

ostatnie miesiące na rynku bu-
dowlanym upłynęły pod znakiem 
hossy. Przyśpieszyły długo oczeki-
wane inwestycje infrastrukturalne, 
powstaje coraz więcej mieszkań 
i biur, a hale magazynowe rosną 
jak grzyby po deszczu. Z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego 
wynika, że od początku roku w Pol-
sce utrzymuje się duży wzrost pro-
dukcji budowlano-montażowej. We 
wrześniu 2018 r. była ona prawie 
o 20% wyższa niż w analogicznym 
okresie w 2017 roku.
– od kilku kwartałów otrzymuje-
my zdecydowanie więcej zapytań 
realizacyjnych, niż to miało miej-
sce jeszcze przed dwoma, trzema 
laty. W europie stale rośnie zapo-
trzebowanie na powierzchnie pro-
dukcyjne i magazynowe, a Polska 
jest pod tym względem bardzo 
atrakcyjną lokalizacją. Boom inwe-
stycyjny, którego jesteśmy obecnie 
świadkami, jest ściśle związany 
z możliwościami transportowymi 
regionu. W Polsce mamy coraz 
więcej szybkich połączeń drogo-
wych i dużo projektów infrastruk-
turalnych czekających na realizację. 
kolejnym czynnikiem sprzyjającym 
rozwojowi inwestycji są wciąż rela-
tywnie niskie koszty zatrudniania 
pracowników. Jeżeli dodać do tego 

korzystne położenie geograficzne, 
to lokowanie produkcji i usług lo-
gistycznych w Polsce jest po pro-
stu bardzo opłacalne – ocenia Ma-
ciej Runkiewicz, członek zarządu 
kajima Poland.

NA BUDoWACH  
Praca Wre

Według danych agencji Cush-
man & Wakefield, na koniec pierw-
szej połowy 2018 roku w budowie 
było ponad 2,25 mln mkw. nowo-
czesnych powierzchni magazyno-
wych w 66 projektach w całym 
kraju. To rekordowy wynik w histo-
rii polskiego rynku. Aż trzy czwarte 
tej powierzchni jest zabezpieczo-
nych umowami najmu, co świad-
czy o wciąż utrzymującym się 
bardzo dużym popycie. Prognozy 
na najbliższe miesiące są równie 
optymistyczne, co oznacza jesz-
cze więcej pracy dla deweloperów 
i generalnych wykonawców. Bez 
wątpienia tak dobra kondycja sek-
tora magazynowego daje powody 
do radości, ale jednocześnie jest to 
też duże wyzwanie, z którym mu-
szą się zmierzyć wszyscy uczestni-
cy rynku. ogromny popyt na usługi 
budowlane powoduje między inny-

mi wzrost cen materiałów budow-
lanych oraz kosztów generalnego 
wykonawstwa, a także problemy 
z dostępnością pracowników.

MATeRIAŁy W CeNIe

Na koniec września ceny mate-
riałów budowlanych – w porów-

Rynek pełen 
wyzwań

Dynamiczny rozwój sektora magazynowego wymusza na deweloperach 
i generalnych wykonawcach zmiany w sposobie planowania 

i realizowania inwestycji.

Łukasz
Waliszewski

Trasko-Inwest

– Wzrost cen produkcji budow-
lanej jest procesem naturalnym, 
szczególnie w okresie hossy i po-
wiązanego z nią wzrostu kosztów 
materiałów, pracowników, usług 
i paliw. Te korekty są wymuszane 
przez rynek. Nie możemy nato-
miast mówić o bezpośrednim 
przełożeniu wzrostu cen pro-
dukcji na marże generalnych wy-
konawców – przekonuje Michał 
Skowron, wiceprezes zarządu 
dekpol.

Przed generalnymi wykonawca-
mi stoi wiele wyzwań. Nie omijają 
one także deweloperów, dla któ-
rych realizowane są inwestycje. 
Mimo to stabilna sytuacja na ryn-
ku magazynowym, zarówno jeśli 
chodzi o podaż, jak i popyt, oraz 
próby wzajemnego zrozumienia 
wszystkich stron zaangażowa-
nych w proces inwestycyjny, po-
zwalają z optymizmem patrzeć 
w przyszłość.

Maciej
Runkiewicz

Kajima Poland

Dobra kondycja sektora 
magazynowego daje po-
wody do radości,  
ale jednocześnie jest to też 
duże wyzwanie, z którym 
muszą się zmierzyć wszy-
scy uczestnicy rynku. 



18 19

stycznie i dostosowało budynek do 
naszych potrzeb – mówi Izabela Ma-
tysiak, kierownik administracji, inwe-
stycji i rozliczeń w BBk S.A.
Umowa zawarta między firmami 
dotyczyła wynajęcia 5 000 mkw. 
powie rzchn i  magazy nowe j 
i ok. 1 200 mkw. powierzchni biu-
rowej. Wraz z dynamicznym roz-
wojem swojej działalności, BBk S.A. 
sukcesywnie zwiększało zajmowa-
ną powierzchnię w 7R Park Gdańsk. 
W 2012 r. rozpoczęły się rozmowy 
na temat budowy nowego dedyko-
wanego magazynu, który w całości 
miał zostać przeznaczony pod ro-
snące potrzeby BBk S.A. Dwa lata 
później oddano do użytku obiekt 
liczący ponad 20 000 mkw., przy-
stosowany do oczekiwań BBk S.A.
– Magazyn w Gdańsku był i wciąż 
jest jedynym obiektem dystrybucyj-
nym BBk. To nasz główny magazyn 
centralny, który w tej chwili obsłu-
guje wszystkie salony Home&you 
w Polsce i europie, a także magazyn 
dla produktów marki essex dostęp-
nych w supermarketach. Z nowego 
obiektu BTS obsługiwane są nie tyl-
ko nasze salony, ale także nasz sklep 
internetowy. Miesięcznie magazyn 
opuszcza ponad 1,75 mln sztuk to-
warów, czyli ponad 20 mln rocznie 
– dodaje izabela Matysiak.

WSPóLNy RoZWóJ

Lata współpracy między BBk 
S.A a 7R SA pokazały, w jaki spo-
sób ekspansja działalności najem-
cy wpływa na rozwój dewelopera. 
W tym czasie liczba salonów marki 
Home&you w Polsce wzrosła ponad 
5-krotnie – z 30 do 160. Jednocze-
śnie ponad 4-krokrotnie powiększy-
ła się powierzchnia wynajmowana 
przez BBk w Parku 7R Gdańsk.
– Do kontynuowania współpracy 
z 7R przekonywała nas elastyczność 
dewelopera i partnerskie podej-
ście biznesowe. W ciągu ostatnich 
lat rozwijaliśmy się bardzo dyna-
micznie. Teraz ponownie jesteśmy 
w sytuacji, kiedy dedykowany nam 
obiekt powoli przestaje wystarczać 

i znów rozmawiamy z 7R o kolejnej 
powierzchni. Wierzę, że nasz rozwój 
również przyczynił się do wzrostów, 
które obecnie notuje 7R. W moim 
przekonaniu grupa 7R SA stała się 
obecnie jednym z największych gra-
czy na polskim rynku – podsumowu-
je izabela Matysiak.

koLeJNe  
AMBITNe PRoJekTy

Firma 7R SA od budowy pierwszego 
magazynu w Gdańsku sukcesywnie 
powiększała oferowaną powierzch-
nię. W latach 2012 i 2013 dostarczy-
ła dwa nowoczesne i funkcjonalne 
obiekty biurowo-serwisowe firmie 
MAN Truck & Bus Polska. Dewelo-

per został wybrany po wielomie-
sięcznym i wymagającym procesie 
wyłaniania najlepszej oferty dewelo-
perskiej na polskim rynku.
– Poszukując dewelopera specja-
lizującego się w dostarczaniu po-
wierzchni na długoterminowy wy-
najem, analizowaliśmy wiele ofert. 
Ze względu na specyficzne wyma-
gania związane z naszymi projek-
tami, długo nie mogliśmy znaleźć 
odpowiedniej firmy, która w pełni 
odpowiedziałaby na nasze potrze-
by. Argumentem przemawiającym 
za 7R była większa niż w przypadku 
innych deweloperów elastyczność. 

Zaoferowali nam dostosowanie bu-
dynku do naszych potrzeb i podjęli 
to niełatwe wyzwanie – mówi Bar-
tłomiej Ciemiński, dyrektor ds. serwi-
su w MAN Truck & Bus Polska.

elastyczność, terminowość i wyso-
ka jakość dostarczonych projektów 
spełniły oczekiwania inwestora. 
Centra Biurowo-Serwisowe MAN 
powstały w Małopolu koło Warsza-
wy oraz w Modlnicy koło krakowa. 
W obiektach znajdują się stacje ser-
wisowe oraz biura sprzedaży nowych 
i używanych samochodów ciężaro-
wych i autobusów. 
– Biorąc pod uwagę nasze poprzed-
nie doświadczenie, byliśmy pozy-
tywnie zaskoczeni rekordowym 
tempem, w jakim deweloper zdo-
był wszystkie potrzebne pozwolenia 
i rozpoczął budowę. Doświadczenie 
i wiedza 7R pomagały w sprawnym 
rozwiązywaniu wszystkich praw-
nych aspektów związanych z lokal-
nym budownictwem. Ta niezwykle 
cenna na rynku umiejętność oraz 
indywidualne podejście do klienta 
to niewątpliwe zalety 7R – dodaje 
Bartłomiej Ciemiński.
MAN Truck & Bus Polska działa na te-
renie całego kraju. Siedziba główna 
firmy znajduje się w Wolicy koło War-
szawy, gdzie zlokalizowany jest jeden 
z siedmiu głównych oddziałów, tzw. 
Truck & Bus Center. W samych obiek-
tach w Małopolu i Modlnicy rocznie 
realizowanych jest łącznie ponad  
3 200 obsług i napraw pojazdów 
oraz około 840 transakcji.
Pierwsze prestiżowe inwestycje 
zrealizowane przez 7R były dużym 
wyróżnieniem i otworzyły firmie 
drzwi do kolejnych transakcji i am-
bitnych zadań. Po dziesięciu latach 
funkcjonowania filozofia działania 
pozostaje niezmienna – najważniej-
szy jest klient oraz jego potrzeby, 
i to jest klucz do sukcesu 7R. Firma, 
która startowała od pojedynczych 
klientów w niewielkich magazy-
nach, teraz dysponuje nowoczesną 
powierzchnią magazynową w całej 
Polsce, sięgającą setek tysięcy me-
trów kwadratowych i dziesiątkami 
zadowolonych najemców.

Projekty
szyte na miarę

Działalność 7R SA na rynku rozpoczęła się od pierwszej podpisanej umowy 
na wynajem 5000 mkw. powierzchni w nowo wybudowanym magazynie 

w Kowalach koło Gdańska. 

TEKST: Aleksandra Wojdyła

Prestiżowe inwestycje 7R 
otworzyły firmie drzwi 
do kolejnych ambitnych 
zadań. Po dziesięciu 
latach filozofia działania 
pozostaje niezmienna – 
najważniejszy jest klient 
oraz jego potrzeby, i to jest 
klucz do sukcesu 7R. 

Pierwsza transakcja i zadowolony 
klient pociągnęły za sobą kolej-
ne projekty, a firma z roku na rok 
powiększała swoje magazynowe 
portfolio. Tak rozpoczęła się histo-
ria jednego z największych obec-
nie ogólnopolskich deweloperów 
specjalizujących się w dostarczaniu 
powierzchni magazynowych i logi-
stycznych na wynajem.
Pierwszy projekt magazynowy po-
wstał w 2009 roku z potrzeby wła-
snej. Jedna ze spółek należąca do 
założyciela 7R sprowadzała wów-
czas drogą morską artykuły spo-
żywcze z zagranicy, które, zanim 
trafiły do odbiorców w całym kraju, 
były przechowywane w gdańskich 
magazynach. Wybór nowocze-

snych obiektów magazynowych 
na trójmiejskim rynku był wówczas 
bardzo ograniczony i nie spełniał 
oczekiwań spółki. Wtedy zrodził 
się pomysł, aby samodzielnie wy-
budować obiekt, który zaspokoi 
potrzeby własne, a jednocześnie 
będzie mógł zaoferować nowo-
czesną powierzchnię magazynową 
innym podmiotom, zmagającym 
się z tym samym problemem. Tak 
powstał 7R Park Gdańsk I. Zain-
teresowanie wynajmem wolnej 
powierzchni w nowo powstają-
cym obiekcie pojawiło się jeszcze 
w trakcie jego budowy. 
Pierwszym klientem 7R była fir-
ma BBk S.A. – wiodący impor-
ter i dystrybutor artykułów wy-

posażenia wnętrz, właściciel 
marek Home&you, essex oraz 
àTab. W 2010 r., w konsekwencji 
rozwoju swojej działalności, firma 
rozpoczęła poszukiwania nowego 
obiektu, który odpowiadałby jej ro-
snącym potrzebom.

LICZy SIę 
eLASTyCZNoŚć

– każdego dnia, gdy jechałam do 
pracy, przejeżdżałam obwodnicą 
Gdańska obok budowanego pierw-
szego obiektu 7R Park Gdańsk. 
W tym samym czasie nasza spół-
ka borykała się z problemem zbyt 
małej powierzchni magazynowej, 
rozproszonej po Gdyni i Gdań-
sku. Zarząd firmy podjął decyzję, 
aby poszukać czegoś, co pozwoli 
skupić w jednym miejscu zarów-
no działalność magazynową, jak 
i biurową. Zależało nam na tym, 
aby nasi pracownicy, dojeżdżają-
cy z całego Trójmiasta, mieli łatwy 
i szybki dostęp do nowego obiektu. 
Lokalizacja Parku, a właściwie wtedy 
dopiero pierwszego magazynu bu-
dowanego przez 7R, wydawała nam 
się optymalna. Rozpoczęliśmy roz-
mowy z wiceprezesem 7R, panem 
Ryszardem Gretkowskim. obiekt był 
już praktycznie wybudowany, mimo 
to 7R podeszło do nas bardzo ela-

7R Park Gdańsk
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lat

Waldemar Paszko
Project Management 

Director,  w zespole 7R 
od 2010 r .

Filip Piekarski 
Project Manager, 

w zespole 7R  
od 2012 r .

7R wzbija 
się ponad 
chmury

10 PyTAń  
NA 10-LeCIe 7R

ROZMAWIAŁA: Elwira Char yga

W ciągu 10 lat 7R stało się ważnym graczem na rynku. Firma to ludzie, 
a w przypadku 7R pewne jest jedno – wspólnym mianownikiem jest 
ich energia, uśmiech i to, że lubią nie tylko swoją pracę, ale również 
siebie nawzajem. Zdają sobie sprawę ze skali rozwoju, ale zgodnie 

powtarzają: „Nie chcemy stać się korporacją”. O początkach, momentach 
przełomowych i wizji na kolejne lata mówią:

Cofnijmy się w czasie, mamy rok 
2008. Co było bodźcem do po-
wstania 7R i jak wyglądały po-
czątki firmy? 

Tomasz Lubowiecki: Największą 
motywacją i bodźcem do rozpo-
częcia działalności deweloperskiej 
była chęć tworzenia. Niekoniecznie 
chodzi mi o fizyczne budowanie, ale 
o cały proces – począwszy od pozy-
skania terenu i pomysłu, co na tej 
działce może powstać. Pomagały 
nam na pewno wyobraźnia, pasja 
i zaangażowanie osób, z którymi 
rozpoczynaliśmy tę drogę. Nie by-

liśmy organizacją, która powstała 
w wyniku głębokich analiz. Rozpo-
częliśmy działalność w bardzo ma-
łym gronie, z Ryszardem i z Moni-
ką, ucząc się na własnych błędach. 
Działaliśmy trochę spontanicznie, 
ale w efekcie się to opłaciło. Cza-
sami nuta szaleństwa jest niezbęd-
na. Po ponad 10 latach, widząc,  
co udało nam się stworzyć, te po-
czątki wspominam z łezką w oku. 
Na samym początku podsta-
wą było wzajemne zrozumienie 
i pozostawienie drugiej osobie 
przestrzeni do wyborów, podej-
mowania decyzji. To był proces do-

cierania się, uczenia, poznawania 
i zrozumienia wzajemnych potrzeb,  
co wśród osób o niezwykle moc-
nych charakterach nie było łatwe.

Izabela Gajek: Dla mnie począt-
ki to 2010 rok. Przenosiliśmy się 
z ul. emaus na ul. Ludwinowską. 
Całe krakowskie 7R to był jeden 
pokój, gdzie Waldek (Paszko – 
przyp. red.) zajmował się projekto-
waniem i budowaniem, ja byłam 
odpowiedzialna za komercjalizację, 
a oprócz nas w biurze były jeszcze 
tylko 2 osoby – jedna zajmująca się 
zarządzaniem obiektem i jeden 

Monika Mazur
Członek Zarządu 7R, 
Dyrektor Finansowy

Bartłomiej Krawiecki
Członek Zarządu 7R, 

Head of Development

Izabela Gajek
Property Management 
Director,  w zespole 7R 

od 2010 r .

Katarzyna Litwin
Leasing Manager, 

w zespole 7R  
od 2018 r .

Tomasz Lubowiecki
Założyciel  

i  Prezes Zarządu 7R 

Ryszard Gretkowski
Współzałożyciel 
i  Wiceprezes 7R

Od lewej:  Monika Mazur, 
Ryszard Gretkowski,  Bartłomiej 
Krawiecki,  Tomasz Lubowiecki 
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inżynier. Mieliśmy również biu-
ro w Gdańsku, gdzie pracowały 
3 osoby razem z wiceprezesem 
Gretkowskim. Wtedy zaczęliśmy 
układać to wszystko wewnętrznie. 
Musieliśmy się nauczyć koopera-
cji pomiędzy oddziałami. Rosły 
współpraca i zaufanie. Wybudowa-
liśmy pierwszy magazyn, później 
drugi… Pierwsze umowy to była 
ogromna radość i motywacja. 

Waldemar Paszko: W 2010 roku, 
rozpoczynając pracę w 7R, mia-
łem świadomość, że przechodzę 
do firmy raczkującej w działalno-
ści deweloperskiej – bez większe-
go doświadczenia, kadr, ustalo-
nych procedur, standardów itp., 
i to właśnie podziałało na mnie 
mobilizująco. To, że mogłem 
współtworzyć firmę od początku, 

wykorzystując swoje dotychcza-
sowe doświadczenie i wiedzę.

Dlaczego wybraliście pracę akurat 
w 7R? 

Izabela Gajek: To było dla mnie wy-
zwanie i tak naprawdę praca na róż-
nych płaszczyznach. Urzekła mnie 
też bardzo duża otwartość, energia 
i pasja naszych prezesów. Pamię-
tam, że tuż przed rozpoczęciem 
mojej pracy w 7R pierwszy maga-
zyn w Gdańsku już był oddawany 
do użytku, wprowadzali się najem-
cy i zaproponowano mi wycieczkę 
w to miejsce, abym mogła przeko-
nać się, jak funkcjonuje 7R. Podoba-
ło mi się to, że firma dopiero zaczy-
nała się rozwijać i pracownicy mieli 
duże możliwości wykazania własnej 
inicjatywy. W 2010 roku miałam za-

jąć się leasingiem, ale poproszono 
mnie, żebym dokończyła licencję 
zarządcy, aby w przyszłości przejąć 
odpowiedzialność za zarządzanie 
budynkami. Zarząd zaufał mi i po-
zwolił mi się rozwijać.

Bartłomiej Krawiecki: Przede 
wszystkim ze względu na ludzi, na 
otwartość Tomka, jego podejście do 
biznesu i to, jakim jest człowiekiem. 
W pracy podstawą dla mnie są re-
lacje z ludźmi i według mnie to oni 
tworzą 7R. Cenię również w naszej 
firmie tę „niekorporacyjność” i brak 
nastawienia wyłącznie na „robienie 
biznesu”. Szybka ścieżka decyzyjna 
to duża wartość dodana, ułatwiają-
ca codzienną pracę.

Katarzyna Litwin: W moim przy-
padku zdecydował zespół – wie-

działam, że się tu odnajdę, bo 
część osób znałam już wcześniej. 
Spodobała mi się również formuła 
sieci City Flex i możliwość udziału 
w realizacji takiego projektu bardzo 
mnie zainteresowała. Pamiętam, 
że podczas rozmowy rekrutacyjnej 
zwróciłam też uwagę na niestan-
dardowe podejście do specyfikacji 
technicznej, innej niż u większości 
deweloperów, i nacisk na jakość, 
którą 7R chce się wyróżniać.

Pamiętacie swój pierwszy dzień 
pracy?

Katarzyna Litwin: Pierwszego dnia 
miałam wyjazd z Maćkiem (Ma-
ciej krawiecki – Leasing director 
– przyp. red.) i z Gosią (Małgorzata 
czepel – Leasing Manager – przyp. 
red.) do Wrocławia. Drugi dzień 
też był wyjazdowy, tym razem do 
Szczecina. Więc pierwsze dwa dni 
spędziłam w samochodach i w sa-
molotach, a dopiero trzeciego dnia 
poznałam zespół.

Monika Mazur: Pamiętam, że mój 
pierwszy dzień to było spotkanie 
z dużym bankiem związane z finan-
sowaniem obiektu. Więc od razu na 
głęboką wodę.

Izabela Gajek: Pierwszy dzień 
w pracy jest ważny i zawsze zapada 
w pamięć. oczywiście, że przypomi-
nam sobie mój – jeszcze w siedzi-
bie przy ul. emaus. Spotkałam się 
z Moniką Mazur – śmiałyśmy się, że 
jestem drugą dziewczyną w 7R. Te-
raz to się zmieniło i kobiet w naszej 
firmie jest zdecydowanie więcej.

Po 10 latach zdecydowanie wi-
dać efekty rozwoju – jak możemy 
podsumować te wszystkie lata?

Tomasz Lubowiecki: 7R mogę 
porównać do samolotu. Pierwsze 
6 lat było dla nas okresem edu-
kacji wewnętrznej, sprawdzania 
procedur bezpieczeństwa i przy-
gotowań do startu. Na początku 
nie byliśmy wyszkolonymi w tej 
dziedzinie biznesu specjalistami 

– wszystkiego sami się uczyliśmy. 
Pierwsza sprzedaż obiektu sprawi-
ła, że nabraliśmy ogromnej pręd-
kości, która pozwoliła nam odbić 
się od ziemi. Teraz wzbijamy się 
ponad chmury i osiągamy wyso-
kość przelotową.

Izabela Gajek: Na przestrzeni 
8 lat pracy mogłam obserwować, 
jak firma się rozrasta, jak byliśmy 
postrzegani na rynku i jak to się 
zmieniło. To coś, co daje dużo sa-
tysfakcji. To trochę tak, jak byśmy 
przebyli drogę z Ziemi na księżyc. 

Rozpoczęcie inwestycji 
7R Park Beskid.  Od lewej: 
Ryszard Gretkowski, 
Tomasz Lubowiecki.

Rozpoczęcie inwestycji  7R Park Beskid.  Od lewej:  Zuzanna 
Sołtysik (Project Coordinator) ,  Rafał Żurawik (Project Manager) , 
Maria Br yk (architekt) .

Z nieznanego dewelopera staliśmy 
się deweloperem rozpoznawal-
nym i liczącym się na rynku. 

Bartłomiej Krawiecki: Można 
powiedzieć, że w ciągu zaledwie 
kilku lat rozwoju przebyliśmy lata 
świetlne. o poziomie, na którym 
jesteśmy obecnie, najlepiej świad-
czą liczby: przez 10 lat wybudo-
waliśmy 320 tys. mkw., a tylko 
w tym roku w realizacji jest około 
400 tys. mkw. Mamy nowe loka-
lizacje, program City Flex, biuro 
w Warszawie, coraz większy ze-
spół – to całkowicie inna firma. 
Ruszyliśmy do przodu z nową 
strategią i efekty widać już także 
na zewnątrz organizacji – w tym 
momencie jesteśmy uważani za 
jednego z trzech najbardziej dy-
namicznych graczy na rynku ma-
gazynowym w Polsce.

Samolot 7R oderwał 
się od ziemi – jest dużo 
szumu, turbulencje, 
ale w pewnym 
momencie, jak osiągnie 
odpowiednią wysokość 
przelotową – nastanie 
większy spokój… 
i stewardessy zaczną 
roznosić drinki na 
pokładzie.
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Co obecnie jest dla Was najwięk-
szym wyzwaniem i motywacją? 

Tomasz Lubowiecki: Motywacja? 
Po prostu lubię tę pracę. Podoba-
ją mi się dynamika, zmiany – czy 
w projektach, które realizujemy, 
czy w organizacji. I to, że nie grozi 
nam monotonia – każdy projekt 
jest inny. A teraz, na obecnym eta-
pie rozwoju, największym wyzwa-
niem jest dla mnie ustrukturyzo-
wanie komunikacji wewnętrznej 
– tak, aby mimo rozwoju pozostać 
daleko od struktury korporacyjnej. 
Chciałbym, żeby 7R miało zawsze 
charakter firmy rodzinnej.

Ryszard Gretkowski: Motywuje 
rynek, który ma obecnie ogromny 
potencjał. Wyzwaniem jest odpo-
wiadać na jego potrzeby, nie stać 
w miejscu. Równocześnie jest to też 
motywacja – wraz z rozwojem rynku 
rośnie nasza konkurencja. Ważne, 
aby zachować nad nią przewagę.

Izabela Gajek: Firma się rozro-
sła, jesteśmy podzieleni na ze-
społy, więc mamy motywację, 
żeby rozwijać się w ich ramach, 
współpracować z innymi działami 
i wykorzystywać wnioski związane 
z eksploatacją budynków do eli-
minowania błędów. Mogę powie-
dzieć, że 7R tworzą ludzie, z który-
mi można podjąć każde wyzwanie. 

Waldemar Paszko: Największą 
motywacją jest satysfakcja ze 
zrealizowanych inwestycji – tym 
większa, im trudniejsze wyzwanie. 
A wyzwań jest mnóstwo: organiza-
cyjnych, inwestycyjnych, ludzkich. 
W tej chwili moim największym 
wyzwaniem jest dopracowanie 
takich procedur organizacyjnych, 
aby móc z zespołem realizować 
postawione przed nami cele jak 
najbardziej sprawnie, i by wszyscy 
mieli czas i chęci na rozwijanie 
swoich zainteresowań.
Bartłomiej Krawiecki: dodatkowa 

motywacja nie jest mi potrzebna – 
uwielbiam tę robotę i codziennie 
rano wstaję i mówię: „Jaką planetę 
dzisiaj zdobędziemy?”.
Wyzwaniem jest, aby sprostać temu 
dynamicznemu rozwojowi i dostar-
czyć nasze produkty w jak najlep-
szej jakości.

Monika Mazur: Czuję się odpowie-
dzialna za firmę. Nie wiem nawet, 
jak wyrazić moją motywację – to nie 
jest tylko chęć dostarczenia nowego 
magazynu, jakiegoś sukcesu. Ja po 
prostu wsiąkłam w tę firmę. Trak-
tuję ją jak własne dziecko, więc nie 
potrzebuję żadnej dodatkowej mo-
tywacji. A praca w 7R to jedno wiel-
kie wyzwanie. apetyt na inwestycje 
jest duży, możliwości ogromne, po-
dobnie jak zainteresowanie inwe-
storów i kontrahentów naszą firmą. 
Natomiast kapitał jest ograniczony, 
a żeby temu sprostać – niezbędny. 
Wyzwaniem jest również sam pro-
ces – to, czym się zajmujemy, czyli, 

dostarczenie gotowego, w pełni 
skomercjalizowanego, najlepszej 
jakości produktu na rynek.

Jak wygląda work-life balance 
w 7R?

Tomasz Lubowiecki: obecnie dą-
żymy do tego, żeby go osiągnąć. To 
jest bardzo fajny, motywujący, ale 
też niezwykle trudny dla nas okres. 
W moim przypadku oznacza to 
brak czasu na sport, który zawsze 
był dla mnie jednym z priorytetów. 

Monika Mazur: Życie jest sztuką 
wyborów. Generalnie, jeśli jeste-
śmy w fazie ogromnego wzrostu, 
rozwoju – jesteśmy w tej rzeczy-
wistości wszyscy. Więc jak się 
powiedziało „A”, to mówi się „B” 
i brnie się w to dalej, cieszy z tych 
małych sukcesów, które wszyscy 
odnosimy. Firma zrobiła duży 
postęp i wykonała kawał dobrej 
roboty na przestrzeni tych lat. Na 

te osiągnięcia składa się nie tyl-
ko praca zarządu czy osób, które 
widać w mediach, odbierających 
nagrody, ale tak naprawdę każdej 
„mróweczki”, która tutaj zasuwa 
w firmie. I myślę, że każdemu jest 
coraz ciężej złapać równowagę 
pomiędzy pracą a życiem pry-
watnym. 

Największe plusy pracy w 7R ?

Ryszard Gretkowski: Nowe wyzwa-
nia, które stawia przed nami rozwi-
jający się rynek, coraz to nowsze 
zapytania, nie tylko o powierzchnie 
magazynowe, ale też o przemysło-
we, farmaceutyczne. Wciąż zdoby-
wamy doświadczenie. Jest to praca 
ciekawa i różnorodna.

Izabela Gajek: Zespół. 7R tworzą 
przede wszystkim ludzie z pasją. Do-
datkowo wciąż zmieniające się wy-
zwania i dużo ciekawych projektów. 

Bartłomiej Krawiecki: autonomia 
– możliwość podejmowania wła-
snych decyzji i kreowania. Czynne-
go, efektywnego wpływu na rozwój 
firmy. 

Filip Piekarski: Możliwość rozwoju. 
Mogę to powiedzieć z własnej per-
spektywy – bardzo rozwinąłem się 
podczas pracy w 7R. 

Monika Mazur: Współpraca z Tom-
kiem Lubowieckim – przefanta-
styczny człowiek z otwartym podej-
ściem, bardzo wyrozumiały i ufający 
ludziom. Cóż może być lepszego 
niż zaufanie szefa?

Katarzyna Litwin: To, że jesteśmy 
w stanie zrobić wszystko – nie ma 
dla nas rzeczy niemożliwych. Za-
wsze staramy się znaleźć rozwiąza-
nia optymalne dla klienta. No i ta 
atmosfera!

A minusy? 

Tomasz Lubowiecki: Sukces ma 
swoją cenę i to też jest naszym 
udziałem. Szczególnie w ostat-

Nowe wyzwania, 
które stawia przed 
nami rozwijający 
się rynek, coraz 
to nowsze 
zapytania, nie tylko 
o powierzchnie 
magazynowe, ale 
też o przemysłowe, 
farmaceutyczne. 
Wciąż zdobywamy 
doświadczenie. Jest 
to praca ciekawa, 
różnorodna. 
 

Dział Project Management

Eurobuild Awards 2016, 
Warehouse Manager of 
the Year,  od lewej:  Michał 
Skorupski,  Izabela Gajek.
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nim intensywnym okresie mu-
simy tej pracy poświęcać wiele 
czasu i to powoduje większy 
stres. Głęboko wierzę, że zmie-
rzamy w dobrym kierunku, aby 
go zredukować. Na razie samo-
lot 7R oderwał się od ziemi – 
jest dużo szumu, turbulencje, 
ale w pewnym momencie, 
jak osiągnie odpowiednią wy-
sokość przelotową – nastanie 
większy spokój… i stewardessy 
zaczną roznosić drinki na po-
kładzie.

Ryszard Gretkowski: Brak cza-
su na pogodzenie pracy, pasji 
i życia rodzinnego.

Izabela Gajek: Tempo pracy. Ale 
chyba cały świat przyspiesza.

Waldemar Paszko: czas biegnie 
za szybko i ciągle go brakuje…
Monika Mazur: Gdyby zrobić 

daż. To było zakończenie pewnego 
procesu deweloperskiego i mo-
ment przyspieszenia. Dzięki temu 
dostaliśmy środki na kolejne inwe-
stycje i wrzuciliśmy kolejny bieg. 

Ryszard Gretkowski: Moment, kie-
dy zaczęliśmy realizować więcej niż 
3–4 inwestycje w ciągu roku i uro-
śliśmy do rangi dewelopera ogól-
nopolskiego – to zmienia sposób 
myślenia, działania, zarządzania.

Izabela Gajek: Na początku naszej 
drogi pamiętam radość z tego, że 
firma MAN zdecydowała się na 
współpracę z nami. Później prze-
łomem i ważnym momentem 
była umowa z firmą BBk na bu-
dynek numer 3 w Gdańsku – to 
był dla nas pierwszy duży BTS, 
z dobrze znanym już klientem, 
który był zadowolony. I pamiętam 
oczywiście pierwszą sprzedaż – to 
była bardzo ważna chwila dla ca-

łego zespołu. To nas motywowa-
ło. kolejnym istotnym wydarze-
niem było otwarcie nowego biura 
w Warszawie. a ponadto – nagro-
dy, wyjątkowymi wyróżnieniami 
były te dla budynku, jak i zarządcy, 
przyznawane przez „eurobuild”.

Waldemar Paszko: Wybór koko-
towa-Brzegów (7R Park kraków – 
przyp. red.) na miejsce organizacji 
Światowych Dni Młodzieży – by-
łem w to mocno zaangażowany. 
Miałem świadomość, że ta decyzja 
może nam otworzyć nowe ogrom-
ne możliwości inwestycyjne i być 
dużym skokiem w rozwoju spółki 
– czas pokazał, że się nie myliłem.

Filip Piekarski: Myślę, że współ-
praca z Hillwoodem, która wpro-
wadziła nas na rynek dewelope-
rów rozpoznawalnych w Polsce. To 
był dla nas duży kredyt zaufania ze 
strony tak dużego funduszu inwe-
stycyjnego.

Jak będzie wyglądać 7R za 10 lat 
– w 2029 roku? 

Katarzyna Litwin: Myślę, że dalej 
będziemy się równie mocno roz-
wijać. Tak naprawdę już wyszliśmy 
poza dobrze nam znane rynki, 
czyli Gdańsk i kraków, już opa-
nowaliśmy Szczecin, jesteśmy we 
Wrocławiu, za chwilę zaczniemy 
budowę w Poznaniu i mam wra-
żenie, że… sky is the limit!

Izabela Gajek: Najbliższe 3 lata 
pozwolą na to, abyśmy byli wi-
doczni w całej Polsce. Natomiast 
za 10 lat myślę, że wyjdziemy poza 
obszar naszego kraju.

Filip Piekarski: Biorąc pod uwagę 
tempo naszego rozwoju, za 10 lat 
7R zdecydowanie może wyglądać-
tylko lepiej!

Ryszard Gretkowski: Będziemy 
nadal firmą działającą aktywnie 
na terenie całej Polski, a może na-
wet poza jej granicami, ale chciał-
bym uniknąć korporacyjności. 

chcemy tego zatracić.

Monika Mazur:  Wiem, gdzie 
chciałabym, żeby było 7R w 2019 
roku, ale niech to zostanie moją 
słodką tajemnicą. Myślę, że gdyby-

Otwarcie 7R Park Kraków, 
2017 rok.  Od lewej:  Tomasz 
Lubowiecki,  Monika Mazur, 
Ryszard Gretkowski. 

W 7R staramy się zawsze poznać 
historię klienta i traktować go in-
dywidualnie, a nie machinalnie re-
alizować inwestycję za inwestycją. 
Zależy nam na dobrej atmosferze 
i czerpaniu satysfakcji z pracy – nie 

Światowe Dni Młodzieży, 
2016 rok,  spotkanie 
z papieżem Franciszkiem.

Wyjątkowe były dla 
mnie Światowe Dni 
Młodzieży. Mimo 
że nie braliśmy 
w nich udziału 
bezpośrednio, 
muszę powiedzieć, 
że to było dla nas 
coś niesamowitego. 
Uczestniczyliśmy 
w wydarzeniu, które 
rzadko jest udziałem 
firmy logistycznej 
i już się nie powtórzy 
w takim wymiarze.

śmy wiedzieli, gdzie firma będzie 
za 10 lat, to byłoby nam łatwiej 
podjąć pewne decyzje. Jest tak 
wiele zmiennych i różnych czyn-
ników, które będą to determino-
wać, że nie jesteśmy w stanie tego 
stuprocentowo przewidzieć. 

Bartłomiej Krawiecki: Wierzę, że 
firma za 10 lat będzie na podium 
deweloperów w Polsce i będzie 
rozwijać się w kolejnych krajach 
w europie. 

Tomasz Lubowiecki: Za 10 lat 
będziemy stabilną, dużą firmą. 
Wydaje mi się, że będziemy dzia-
łali nie tylko na terenie Polski, ale 
też poza jej granicami – będziemy 
mieli doświadczenie i kapitał, i to 
jest dla nas naturalny kierunek. 

Dziękuję za rozmowę.

taki bilans – nasza firma jest pełna 
fantastycznych ludzi, którzy robią 
genialną robotę. Tym, co nam do-
skwiera cały czas, jest to, że mamy 
więcej pomysłów i możliwości niż 
pozwala nasz kapitał.

Katarzyna Litwin: Nie jestem w sta-
nie na ten moment znaleźć żadne-
go minusa. 

Moment przełomowy w 7R to… 

Tomasz Lubowiecki: Wyjątkowe 
były dla mnie Światowe Dni Mło-
dzieży. Mimo że nie braliśmy w nich 
udziału bezpośrednio, muszę po-
wiedzieć, że to było dla nas coś 
niesamowitego. Uczestniczyliśmy 
w wydarzeniu, które rzadko jest 
udziałem firmy logistycznej i już 
się nie powtórzy w takim wymiarze. 
kolejnym ważnym wydarzeniem, 
które było dla mnie zdecydowanie 
przełomowe, była pierwsza sprze-
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Żółta flota 
Do ZADAń 

SPeCJALNyCH

TEKST: Marta Białowąs

Trudno dziś wyobrazić sobie jakikolwiek magazyn – niezależnie 
od tego, czy składowane są w nim książki, sprzęt elektroniczny 
czy słodycze – bez pracującego w nim wózka widłowego. A jeśli 

taki wózek ma charakterystyczny żółty kolor, to możecie być niemal 
pewni, że to jeden z pojazdów Jungheinrich.

Z Rąk Do Rąk

W nowoczesnym obiekcie maga-
zynowym zrealizowanym przez 
7R SA Jungheinrich wynajmu-
je ponad 3 000 mkw. Prawie 
2280 mkw. zajmuje magazyn, 
w tym aż 400 mkw. przypada 
na warsztat, a kolejne 740 mkw. 
przeznaczonych jest na biura. 
Z oddziału w Siemianowicach 
prowadzona jest zarówno sprze-
daż, jak i wynajem wózków widło-
wych. Na powierzchni zajmowa-
nej przez Jungheinrich stacjonuje 
600 wózków widłowych różnego 
typu. Są wśród nich m.in.: aku-
mulatorowe wózki do wysokiego 
składowania eTV, akumulatorowe 
czołowe wózki widłowe eFG, aku-
mulatorowe wózki podnośnikowe 
typu eJC czy unoszące eJe. Te 
najpopularniejsze stanowią bazę, 
która jest uzupełniana kolejnymi 
modelami, chociażby ciągnikami, 
a nawet wózkami do komisjono-
wania czy systemowymi. W Sie-
mianowicach dostępny jest także 
najnowocześniejszy model wózka 
wysokiego składowania eTV216i, 
który w tym roku miał swoją 
światową premierę. To pierw-
szy na świecie wózek wysokiego 
składowania z wbudowanym 

akumulatorem litowo-jonowym. 
Wózek ma zdolność podnoszenia 
ładunków o wadze do 1600 kg do 
wysokości 10,7 metra.

Jednym z celów, które przyświecały 
zmianie lokalizacji przez Junghein-
rich, było zwiększenie przepusto-
wości warsztatu, który zajmuje się 
naprawą wózków. Wraz z przepro-
wadzką wzrosła ona dwukrotnie 
– z 200 do 400 mkw. Warsztat zo-
stał wyposażony w profesjonalną 
myjnię wózków widłowych, dużą 
akumulatorownię, nowe stanowi-
ska robocze oraz specjalną strefę 
napraw akumulatorów litowo-jono-
wych. Dzięki temu wózki, które tra-
fiają do Siemianowic po zakończo-
nym okresie wynajmu, po przejściu 
restrykcyjnej kontroli jakości i wymia-
nie zużytych komponentów, mogą 
szybko znaleźć kolejnych klientów 
zainteresowanych ich wynajmem.

– obiekt przygotowany przez 7R 
pozwolił nam na organizację pracy 
w magazynie w sposób odmienny 
od naszych pozostałych lokaliza-
cji. Wózki „wjeżdżają” na magazyn 
jednym wejściem, a opuszczają go 
drugim, po przeciwległej stronie. 
Taka struktura obiektu odzwiercie-
dla liniowość procesu, który prze-
chodzą wózki widłowe po zakoń-

czonej usłudze wynajmu, zanim 
trafią do kolejnego klienta – od 
określenia bieżącego stanu wózka, 
poprzez wykonanie niezbędnych 
prac renowacyjnych w warsztacie, 
po kontrolę jakości – wyjaśnia Ra-
dosław Steczko.

– Zawsze staramy się wsłuchi-
wać w potrzeby naszych klien-
tów niezależnie od tego, w jakiej 
branży działają i jakich udogod-
nień oczekują. Zaplanowanie po-
wierzchni dla Jungheinrich było 
interesującym wyzwaniem, które 
wymagało od nas niestandardo-
wego podejścia i któremu, jak 
sądzę, udało się sprostać – pod-
kreśla Maciej krawiecki.

JAZDA PRóBNA

klienci z południowo–wschodniej 
Polski mogą w Siemianowicach 
Śląskich nie tylko wypożyczyć, ale 
także kupić nowe i używane wózki 
widłowe Jungheinrich, które trafią 
do nich za pośrednictwem kato-
wickiego oddziału prosto z fabryk 
w Niemczech. Używane pojazdy 
są poddawane kompleksowej re-
generacji w centrum regeneracji 
Wózków Używanych w Dreźnie, 
skąd następnie trafiają do odbior-
ców w całej europie. W showro-
omie stworzonym w siemianowic-
kim obiekcie można je obejrzeć 
i przekonać się o ich jakości.

Żółte wózki Jungheinrich widocz-
ne są w magazynach i halach 
produkcyjnych w praktycznie 
każdej branży – spożywczej, che-
micznej, farmaceutycznej, mo-
toryzacyjnej, meblarskiej, odzie-
żowej, a także w wielu centrach 
dystrybucyjnych.

– Z produktów Jungheinrich ko-
rzystają zarówno firmy posiadające 
duże magazyny, jak i te, które nie 
posiadają ich wcale, ale potrzebu-
ją wózków widłowych okazjonalnie 
 – na przykład do obsługi eventu 
– dodaje Radosław Steczko.

Jungheinrich znany jest na całym 
świecie jako producent i dostawca 
wózków widłowych oraz systemów 
zabudowy magazynów. Na polskim 
rynku firma działa od 1994 r. i od sa-
mego początku jest obecna również 
na południu kraju.

– W przyszłym roku upłynie 25 lat, 
odkąd bezpośrednio wspieramy 
naszych klientów w tej części Polski. 
W samych katowicach działamy od 
2013 roku. obecna lokalizacja jest 
naszą czwartą w aglomeracji śląskiej 
i drugą w rejonie katowic – mówi 
Radosław Steczko, dyrektor Regio-
nu Południe w Jungheinrich Polska.

obiekt dotychczas zajmowany 
przez Jungheinrich okazał się zbyt 
mały na potrzeby dynamicznie 
rozwijającego się przedsiębior-
stwa. Dlatego, wyprzedzając nieco 
świętowanie ćwierćwiecza na pol-
skim rynku, firma sprawiła sobie 
prezent i przeniosła katowicki od-

dział do nowoczesnego obiektu 
w 7R Park Siemianowice Śląskie. 

– 7R Park Siemianowice Śląskie 
to magazyn klasy A o powierzch-
ni 12,5 tys. mkw., położony bez-
pośrednio przy drodze krajowej 
nr 94, z doskonałym dojazdem 
do autostrady a1 oraz dróg eks-
presowych S86 i S1. W budynku 
zastosowaliśmy energooszczędne 
oświetlenie LeD, a jego obciąże-
nie ogniowe zostało podniesione 
powyżej 4000 MJ/mkw. – mówi 

Maciej krawiecki, Leasing Director 
w 7R SA.

– Położenie obiektu, zapewniające 
komfortowy dojazd, jest niewątpli-
wym atutem tej inwestycji. Na naszą 
decyzję o wyborze lokalizacji wpły-
nęła również elastyczność dewelo-
pera i możliwość rozbudowy maga-
zynu i biura w przyszłości. Ma to dla 
nas duże znaczenie ze względu na 
niezwykle dynamiczny rozwój firmy 
w Polsce i regionie – podkreśla Ra-
dosław Steczko.
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ROHLIG SUUS Logistics uruchomił pierwszy w Małopolsce obiekt 
łączący funkcję magazynu logistycznego oraz nowoczesnego terminala 

przeładunkowego typu cross-dock do obsługi operacji logistyki kontraktowej 
pod jednym dachem. Nowa inwestycja położona jest na terenie 7R Park 

Kraków w obrębie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Za nami VIII edycja Property Forum – konferencji, która od lat 
przyciąga przedstawicieli branży nieruchomości. W wydarzeniu wzięło 

udział ponad 130 panelistów i tysiąc gości.

rynku nieruchomości komercyj-
nych. eksperci dyskutowali nie tylko 
o kolejnych rekordach ustanawia-
nych przez deweloperów i najem-
ców powierzchni magazynowych, 
ale także o tym, co czeka rynek 
w najbliższej przyszłości. Pod-
czas panelu „Magazyny w służbie 
e-commerce. Przyszłość to usługa 
dostawy jednego dnia” swoją wie-
dzą z uczestnikami forum podzielił 
się Tomasz Lubowiecki, Prezes Za-
rządu 7R SA. Przyznał, że ze wzglę-
du na bardzo dynamiczny rozwój 
handlu internetowego rynek bę-
dzie musiał się rozwijać tak, aby 
sprostać zmieniającym się oczeki-
waniom klientów, którzy zamówio-
ne produkty chcą otrzymywać jak 

najszybciej. Taka sytuacja wymaga 
nie tylko dużych hubów magazy-
nowych poza miastami, ale także 
mniejszych obiektów położonych 
w granicach administracyjnych 
aglomeracji – jak najbliżej centrów 
miast.
– Dostawy produktów i obsługa 
ich zwrotów to bardzo ważny 
element kultury zakupowej, dla-
tego coraz więcej przedsiębiorstw 
zdaje sobie sprawę, jak istotne 
jest posiadanie magazynów bli-
sko potencjalnego odbiorcy. To 
bardzo ważne także dla firm lo-
gistycznych, które są potencjalny-
mi najemcami naszych magazy-
nów City Flex – tłumaczy Tomasz 
Lubowiecki. 

W GRoNIe ekSPeRTóW

Dwudniowe spotkanie, które odby-
ło się w Warszawie w dniach 17–18 
września 2018 roku, wypełnione 
było dyskusjami i prezentacjami 
w gronie największych graczy re-
prezentujących wszystkie sektory 

Małopolska Nagroda Gospodar-
cza przyznawana jest nieprzerwa-
nie od 2009 r. W jubileuszowej 
edycji wydarzenia kapituła kon-
kursu uhonorowała nagrodą spe-
cjalną Tomasza Lubowieckiego, 
założyciela i prezesa zarządu 7R, 

za wybitne osiągnięcia gospodar-
cze w regionie. 
Poza nagrodą specjalną, wyróż-
nienia przyznawane są w trzech 
kategoriach: mały, średni i duży 
przedsiębiorca. W tym roku nagro-
dy otrzymali odpowiednio: Noble 

Group, Fabryka kart Trefl-kraków 
oraz amplus. 
celem nagrody jest promowanie 
najlepszych przedsiębiorców, in-
spirowanie ich do dalszego roz-
woju oraz wspieranie postaw pro-
inwestycyjnych. 

Nagroda specjalna 
DLA ToMASZA LUBoWIeCkIeGo

4 października 2018 r., już po raz dziesiąty, 
marszałek województwa małopolskiego nagrodził 

najlepszych przedsiębiorców z Małopolski. 
Laureatem nagrody specjalnej został Tomasz 

Lubowiecki, Prezes Zarządu 7R SA. Źródło: Biuro Prasowe UMWM, www.malopolska.pl

– Integracja funkcji terminala 
przeładunkowego oraz maga-
zynu logistycznego umożliwia 
zmniejszenie liczby operacji han-
dlingowych, co przekłada się na 
bezpieczeństwo przesyłek i skraca 
czas realizacji zleceń – mówi Artur 
Malarski, dyrektor produktu logi-
styki kontraktowej RoHLIG SUUS 
Logistics. – Co więcej, możemy 
efektywniej zarządzać zasobami 
ludzkimi, dzięki czemu jesteśmy 
bardziej elastyczni dla naszych 
klientów – dodaje. 
Nowa inwestycja zajmuje 15 
tys. mkw. i jest pierwszym obiek-

tem RoHLIG SUUS Logistics o wy-
sokości 11,5 m. Nowoczesne roz-
wiązania architektoniczne oraz 
zastosowanie wózków systemo-
wych VNA, dedykowanych do ma-
gazynów wysokiego składowania, 
pozwoliły na optymalne zagospo-
darowanie powierzchni. 
– Na terenie Małopolski działa-
my już od 18 lat. obecny obiekt 
jest ponad dwukrotnie większy 
od poprzedniego, dzięki czemu 
zyskaliśmy możliwość obsługi 
zupełnie nowych, referencyjnych 
projektów. Był nam niezbędny, 
by zwiększyć satysfakcję naszych 
klientów – mówi Łukasz kuliński, 
dyrektor oddziału kraków RoH-
LIG SUUS Logistics.
Doskonałe położenie w pobliżu 
autostrady A4 ułatwia prowadze-
nie dystrybucji produktów na cały 
kraj, a także do państw sąsiadują-
cych. To strategiczna lokalizacja, 
w szczególności dla firm współ-
pracujących z partnerami w Cze-
chach, na Słowacji, czy dalej – na 
południu europy. Duże znaczenie 
ma też bliskość wschodniej ob-

wodnicy krakowa, dzięki której 
można szybko dotrzeć do miasta.
– 7R Park kraków dynamicznie 
się rozwija. W ciągu 3 lat wybu-
dowaliśmy na jego terenie sześć 
nowoczesnych magazynów. Dwa 
kolejne są w budowie. Docelowo 
podkrakowski park będzie ofe-
rował około 180 tys. mkw. i ma 
szansę stać się największym hu-
bem logistycznym w Małopolsce – 
mówi Tomasz Lubowiecki, prezes 
zarządu 7R.
Logistyka kontraktowa to najdy-
namiczniej rozwijający się ob-
szar działalności RoHLIG SUUS 
Logistics. W 2018 roku dynamika 
wzrostu powierzchni magazyno-
wej operatora przekroczyła 30%, 
by osiągnąć ponad 200 tys. mkw. 
Aż 29,8 tys. mkw. znajduje się 
w Małopolsce. Drugi obiekt ope-
ratora na terenie krakowa to no-
woczesny magazyn dedykowany 
do obsługi wiodącego producen-
ta branży automotive.
W nowym magazynie rOHLiG 
SUUS Logistics pracę znalazło 
ponad sto osób. 

Pierwszy magazyn  
Z FUNkCJą CRoSS-DoCk  

W MAŁoPoLSCe
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Podsumowanie 
sezonu 

CST 7R MTB TeAM
Sezon 2018 był bardzo długi i wyczerpujący, ale obroniony tytuł 

mistrzowski Dariusza Batka oraz wiele innych sukcesów zawodników  
CST 7R wynagrodziły wszystko z nawiązką.

4,5 minuty. Tym samym zdobył 
drugie z rzędu i czwarte w swojej 
karierze mistrzostwo w tej konku-
rencji.
– Stało się to, na co czekałem, 
do czego dążyłem i na co ciężko 
pracowałem przez ostatni czas, 
pomimo wielu trudności. obro-
niłem tytuł mistrza Polski w ma-
ratonie MTB z ubiegłego roku! To 
kolejna moja koszulka mistrzow-
ska, a cieszy tak samo, jak pierw-
sza. Ciążyła na mnie duża presja, 
bo zdecydowanie trudniej bronić 
tytułu, niż go zdobywać – komen-
tował swój sukces Darek.

NASZ MARAToN

kolejną ważną datą w kalendarzu 
był drugi wrześniowy weekend, 
kiedy to odbył się XIII 7R CST MTB 
Gdynia Maraton. Od tego roku je-
den z największych wyścigów ro-
werowych na Pomorzu jest „na-
szym” maratonem. Firmy 7R i CST 
Poland dołączyły do miasta Gdy-
nia i wspólnie zorganizowały im-
prezę, na której rola gospodarza 
przypadła naszej drużynie. Mimo 
że byliśmy gospodarzami, druży-
na CST 7R MTB Team nie oddała 
pola gościom, bowiem Rita Ma-
linkiewicz i Darek Batek zdystan-
sowali, wygrywając rywalizację na 
najdłuższym dystansie.

Grupa kolarska CST zamknęła 
drugi już sezon, o tyle inny, że 
w nowym formacie – jako CST 7R 
MTB Team. Pozyskanie sponsora 
tytularnego w postaci firmy 7R SA 
– dewelopera działającego na ryn-
ku nieruchomości komercyjnych 
– było kluczowe w kontekście roz-
woju drużyny. Był to ogromny krok 

do przodu, który umocnił pozycję 
grupy CST 7R MTB Team w czo-
łówce drużyn MTB w kraju. 

TyTUŁ oBRoNIoNy!

Najważniejszym startowym dniem 
sezonu był 18 sierpnia 2018 r. Wła-

śnie wtedy odbył się w Wiśle Bike 
Maraton, który miał wyłonić mi-
strzów Polski w maratonie MTB 
w kategorii elita. Swoją domina-
cję udowodnił obrońca tytułu – 
Dariusz Batek! Nie pozostawił on 
swoim rywalom żadnych złudzeń, 
wygrywając z drugim na mecie 
krzysztofem Łukasikiem o ponad 

SeZoN W PIGUŁCe

Te dwa wydarzenia spowodowa-
ły, że sezon 2018 oceniamy zde-
cydowanie na plus. jednak czy 
to wszystko? oczywiście nie. Ilość 
wartościowych występów, zwy-
cięstw i miejsc na podium, które 
zajmowali kolarze CST 7R, jest nie-
zliczona.
Dariusz Batek, Rita Malinkiewicz, 
Michał Neumann, Jakub Najs, Mi-
chał kucewicz, karol kucięba, Ma-
ciej Pitach i Michał kwiatek – to 
wszyscy członkowie drużyny, któ-
rzy w sezonie 2018 wielokrotnie 
pokazywali swoją wartość. o suk-
cesach każdego z osobna można 
by napisać wiele. oczywiście nie 
zapominamy, że swój udział we 
wszystkich osiągnięciach miał 
również mechanik ekipy, Alek 
kwiatek.
Grupa CST 7R startowała we 
wszystkich najważniejszych ma-
ratonach w kraju: Vienna Life 
Lang Team Maratony Rowerowe, 
Bike Atelier MTB Maraton, Bike 
Maraton, Cyklokarpaty, Marato-
ny kresowe, kaczmarek electric 
MTB, Beskidy MTB Trophy – wszę-
dzie pokazując się z jak najlep-
szej strony.

To był naprawdę bardzo udany 
rok, więc z nadzieją patrzymy 

w przyszłość. Już dziś zaczyna-
my kreślić plany na kolejny sezon, 
w którym z pewnością nie zabrak-
nie ambitnych celów. Nasze zało-
żenia zweryfikuje sezon 2019, ale 
nie mamy wątpliwości, że drużyna 
CST 7R MTB Team nadal będzie 
się rozwijać i sięgać coraz wyżej. 

– To był wspaniały sezon. Chcia-
łem podziękować drużynie 
za cały rok. Biorąc pod uwagę 
różne momenty, przeciwności 
etc., wszyscy spisali się napraw-
dę świetnie, i to nie tylko pod 
względem sportowym. Teraz 
czas na odpoczynek i powoli 
trzeba będzie myśleć o kolej-
nym sezonie. Już widać, jak nie-
których rozpiera energia i en-
tuzjazm, więc z optymizmem 
patrzymy w przyszłość – podsu-
mowuje Dariusz Batek, lider te-
amu CST 7R.

Pamiętajmy, że nasze starty 
i zwycięstwa nie byłyby możliwe 
bez wsparcia wielu firm, którym 
należą się serdeczne podzięko-
wania: CST Poland, 7R, Merida 
Polska, Miasto Ustroń, Uvex Pol-
ska, Viking, hotel kolejarz Best 
For you, Lemonbike.eu – Sta-
n’s NoTubes, optimum BoRN, 
Brunox, kMC, SIDI, Spider Su-
spensions, Bike Atelier, Bikehelp, 
BatekLife, Velonews.pl.
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7R PARk kIeLCe 
– NoWA INWeSTyCJA 7R SA
7R SA planuje inwestycję wartą 
ponad 150 milionów złotych, któ-
ra zlokalizowana będzie na ponad 
15-hektarowej działce w Chęci-
nach. 7R Park Kielce powstanie 
przy drodze ekspresowej S7, tuż 
przy węźle Chęciny.

W kompleksie obiektów magazyno-
wych klasy A+ zatrudnienie znajdzie 
ok. 200–300 osób. Sama inwestycja, 
dzięki planowanym w niej rozwią-
zaniom ekologicznym, wpływają-
cym m.in. na wzrost efektywności 
energetycznej, będzie przyjazna dla 
środowiska naturalnego i objęta cer-
tyfikacją BReeAM. 

Powstanie Parku idealnie wpisu-
je się w kierunek rozwoju gminy 
Chęciny, jednocześnie podnosząc 
jej atrakcyjność. Inwestycja, przycią-
gając nowe firmy, sprzyja rozwojowi 
biznesu na tym terenie, a co za tym 
idzie – tworzeniu wielu dodatko-
wych miejsc pracy. Na generalne-
go wykonawcę inwestycji wybrana 
została firma kajima Poland. Uro-
czyste podpisanie umowy z firmą 
kajima odbyło się 14 listopada 2018 
r. w kieleckim Parku Technologicz-
nym, podczas Światowego Tygo-
dnia Przedsiębiorczości.

7R koNTyNUUJe ekSPANSJę NA PoMoRZU
7R Park Tczew to kolejny projekt 
spółki na północy kraju. To wła-
śnie tutaj, 10 lat temu, od budowy 
7R Park Gdańsk rozpoczęła się hi-
storia firmy. Wieloletnie doświad-
czenie i doskonała znajomość 
lokalnego rynku zaowocowały 
dynamicznym rozwojem firmy 
na Pomorzu.

realizacja projektów w tym regio-
nie obejmuje obiekty wchodzące 
w skład sieci miejskich magazynów 
7R City Flex Last Mile Logistics, a tak-
że dużych parków logistycznych – 
jednym z nich jest 7R Park Tczew. 
Park położony jest zaledwie 40 km 
od centrum Gdańska, bezpośrednio 
przy węźle Swarożyn na autostradzie 
A1, łączącej północ kraju z czeską 
granicą w Gorzyczkach.
W 7R Park Tczew zostaną zrealizo-
wane obiekty klasy A o łącznej po-
wierzchni 46 700 mkw. Pierwszy 
z nich, liczący ponad 26 000 mkw., 
został w całości wynajęty jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy. Głów-
nym najemcą w tym obiekcie jest 
firma DoVISTA Polska – największy 

producent i eksporter okien i drzwi 
drewnianych w kraju – która wynaję-
ła 20 500 mkw. powierzchni maga-
zynowej. To rekordowa od początku 
roku, pod względem wynajętej po-
wierzchni, umowa najmu magazy-
nów w województwie pomorskim.
– Decyzja o wynajęciu powierzchni 
magazynowej na terenie obiektu 
7R Park Tczew była podyktowana 
doskonałą lokalizacją (zaledwie 5 km 
od naszego zakładu produkcyjnego), 
dostępem do wykwalifikowanych 
pracowników oraz dogodnymi wa-
runkami, jakie zaproponował nam 
deweloper. Mamy nadzieję, że to 
dopiero początek długofalowej 
współpracy – komentuje Wojciech 
Baszkowski, prezes DoVISTA Polska.

– Rozwój i potencjał regionu po-
morskiego przekładają się na nie-
słabnące od wielu lat zaintereso-
wanie najemców powierzchniami 
magazynowymi w tej okolicy. Ze 
względu na to postanowiliśmy 
kontynuować rozwój projektów 7R 
na północy kraju. Jeszcze w tym 
roku planujemy zarówno realizacje 
magazynów wielkopowierzchnio-
wych, jak i rozwój nowego koncep-
tu 7R City Flex Last Mile Logistics 
w województwie pomorskim – ko-
mentuje Ryszard Gretkowski, wice-
prezes 7R SA. 
drugi magazyn budowany jest 
w systemie spekulacyjnym. Odda-
nie obiektów do użytku planowane 
jest na I kwartał 2019 roku.

RUSZyŁA BUDoWA 7R PARk WRoCŁAW
Prace będą przebiegały etapami. 
W pierwszym, już rozpoczętym, 
powstanie około 10 000 mkw. 
nowoczesnej powierzchni maga-
zynowej. Zakończenie tego eta-
pu zaplanowane jest na luty 2019 
roku. Firma 7R SA powierzyła re-
alizację inwestycji firmie Kajima. 
Kolejny etap budowy rozpocz-
nie się po uzyskaniu wszystkich 
niezbędnych pozwoleń i będzie 
realizowany przez tego samego 
wykonawcę. 

Magazyn zyskał już pierwszego 
najemcę. Firma DSV Road zajmie 

5000 mkw. powierzchni parku. 
W ramach 7R Park Wrocław po-
wstanie obiekt magazynowy kla-
sy A o powierzchni 23 000 mkw. 
Budowę wraz z wykonaniem 
całej infrastruktury towarzyszą-
cej deweloper zdecydował się 
zlecić firmie kajima. To pierwszy 
projekt, przy którym firmy mają 
okazję współpracować.

7R Park Wrocław zlokalizowany 
jest w Biskupicach Podgórnych 
pod Wrocławiem, w bliskim są-
siedztwie węzła Wrocław Połu-
dnie, łączącego autostrady A4 

i A8. Ta strategiczna lokalizacja 
oraz dodatkowe udogodnienia, 
które inwestor zaplanował dla 
najemców, przyciągają klientów 
z różnych branż. Powierzchnię wy-
najął już globalny dostawca usług 
transportowych i logistycznych – 
firma DSV Road, która zajmie aż 
połowę powierzchni pierwsze-
go etapu inwestycji. Nowa po-
wierzchnia magazynowa na te-
renie 7R Park Wrocław zostanie 
przystosowana do potrzeb ope-
racji crossdockowych DSV Road.

7R FIRMą „RZeTeLNą DLA BIZNeSU”

7R SA została uhonorowana na-
grodą „Rzetelni dla biznesu” pod-
czas gali Sylwetki i Marki Polskiej 
Gospodarki, która odbyła się 
23 listopada 2018 roku w Warsza-
wie. Statuetkę i dyplom uznania 

w imieniu firmy odebrał Ryszard 
Gretkowski, wiceprezes zarządu. 

– To nasza wspólna nagroda, dla-
tego dziękuję całemu zespołowi 
7R, którego rzetelna praca jest do-
strzegana i wyróżniana na rynku 
– powiedział Ryszard Gretkowski.

celem Ogólnopolskiego Progra-
mu Umacniania Wiarygodności, 
w ramach którego przyznawane 
są nagrody, jest tworzenie silnych 
i pozytywnych skojarzeń z marką 
laureata.
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Patronat honorowy i współpraca Organizatorzy:

Warszawa, dn. 23.11.2018

Decyzją Rady Programowej i Organizatorów

Nr certyfi katu: 10/2018   Okres ważności certyfi katu: 23.11.2018 – 22.11.2019

otrzymuje

7R S.A.
Małopolski Certyfi kat Rzetelni dla Biznesu

„Za dynamiczny rozwój na rynku nieruchomości komercyjnych polskiego dewelopera, specjalizującego się 
w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni logistycznych będących magnesem przyciągającym wielu inwestorów”

NIRP
NARODOWY INSTYTUT  ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Tomasz Waźbiński

Prezes Mazowieckiego 
Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług

Robert Składowski

Prezes Ogólnopolskiej Federacji 
Przedsiębiorców i Pracodawców

- Przedsiębiorcy.pl

Jacek Sułek
Przewodniczący Rady Programowej

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przewodniczący Rady Programowej

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
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