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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer Newslettera Klastra Logistyczno Transportowego Północ - 

Południe informujący o bieżących wydarzeniach i osiągnięciach partnerów.

Z poważaniem
Marek Świeczkowski

Koordynator Klastra/ Przewodniczący Rady Klastra

Oak Park Sp.  z o.o  to firma start-up działająca w sektorze tartaków i ochrony drewna, 

specjalizująca się w badaniach  i analizie dotyczących  właściwości drewna oraz wyrobów z 

drewna i korka,  także innowacyjnych rozwiązaniach wykorzystywanych w produkcji 

wyrobów z drewna.

Oak Park Sp.  z o.o  

I. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

EKO CERAMIKA Janusz Błażejewski to polska rodzinna firma założona w 1991 roku. Jest 

liderem na rynku wyrobów ceramicznych. Produkuje donice, wazony i wyroby dekoracyjne 

wytłaczane  na nowoczesnych, niemieckich maszynach, dzięki temu produkty uzyskują 

jakość porcelany. W ofercie można znaleźć ponad 8.000 wzorów i kolorów.

EKO CERAMIKA Janusz Błażejewski

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp.  z o.o  został powołany w celu 

budowania współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Wyróżnia go kompleksowość, wysoka 

jakość produktów i usług oraz naukowy charakter współpracy. Podejmuje się wyzwań 

niestandardowych i trudnych, oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego 

klienta, o charakterze produkcyjnym , wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej 

Łodzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT prowadzi  szeroką 

działalność szkoleniowo-usługową i doradczą wspomagającą funkcjonowanie podmiotów 

gospodarczych w Polsce.  Dysponuje sprawdzoną merytorycznie, profesjonalną kadrą 

wykładowców, rzeczoznawców, specjalistów, doradców i tłumaczy. Świadczy m.in. 

następujące usługi techniczne: ekspertyzy i opinie techniczne, kosztorysy i nadzory 

budowlane, audyty i świadectwa energetyczne, usługi związane z pozyskiwaniem  funduszy 

unijnych.

Łodzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT

BTM Innovations Sp.  z o o jest akredytowaną Mazowiecką Instytucją Otoczenia Biznesu 

oraz akredytowanym Krajowym Ośrodekiem Innowacji, aktywnie współtworzy mazowiecki  

Klaster BioTechMed Mazovia. Świadczy prorozwojowe i proinnowacyjne usługi doradcze dla 

przedsiębiorców i wynalazców w całej Polsce, buduje trwałe relacje miedzy nauką a 

biznesem.

BTM Innovations Sp.  z o o



SEKWENCJA Sp.  z o.o to działająca od 15 lat ,doświadczona i kompetentna  firma 

doradcza, świadcząca usługi dla przedsiębiorstw bez względu na wielkość i charakter 

działalności .Posiada akredytację Ośrodka Innowacji w ramach usług doradczych w 

zakresie innowacji oraz akredytację Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum 

Innowacji. Ma ponad 0,5mld pozyskanych dotacji.

SEKWENCJA Sp.  z o.o

Turecka Izba Gospodarcza
Turecka Izba Gospodarcza jest dobrowolną, samorządną,mającą osobowość prawną 

organizacją osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od roku 

1999. Prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm wspierając szczególnie mikro 

i małe przedsiębiorstwa. Dysponuje wysoko wykwalifikowanymi pracownikami etatowych, 

ekspertami zewnętrznymi oraz trenerami  W roku 2013  została włączona do Krajowej 

Sieci Innowacji KSU stając się ośrodkiem innowacji. 

Solutions 4 Tomorrow Sp. z o.o
Solutions 4 Tomorrow Sp. z o.o  jest start-upem, którego c celem jest opracowywanie i 

wdrażanie rozwiązań opartych na dronach. Koncentruje się głównie na tworzeniu 

autonomicznych rozwiązań dla multirotorów, dzięki którym drony będą bardziej 

powszechne i dostępne. Współpracuje z Krajowa Strażą Pożarną w celu opracowania 

autonomicznego systemu UAV, jest uczestnikiem programu NCBiR „e-Pionier”. Chce stać 

się światowym liderem autonomicznej technologii dla bezzałogowych statków 

powietrznych.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud to klaster, którego 

głównym celem jest opracowanie wspólnych, nowych i kompleksowych rozwiązań 

technologicznych i organizacyjnych w zakresie technologii prowadzenia projektów z 

wykorzystaniem wysoko-wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów o unikalnych 

kwalifikacji z nastawieniem w fazie początkowej rozwoju Klastra na technologie 

informatyczne ICT.

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human 

Cloud 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców to regionalny związek 

pracodawców działający od 1992 roku w interesie przedsiębiorców, chroniąc ich prawa, 

realnie  wpływa na rozwój firm w regionie kujawsko-pomorskim. Zrzesza  przedsiębiorców 

prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa , zarówno z sektora MŚP 

jak i duże firmy (w tym z kapitałem zagranicznym). Do ZP należą przedsiębiorcy z różnych 

branż i o różnej skali działania.

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

II. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

7 maja 2019 Gdynia, Bałtycki Port Nowych Technologii
7 maja 2019 Gdynia, Bałtycki Port Nowych Technologii. W Gdyńskim Parku Naukowo-

Technologicznym odbyło się spotkanie poświęcone nowym technologiom w sektorze 

offshore i logistyce z udziałem Warstila Corporation – światowego lidera w dziedzinie 

inteligentnych technologii dla rynków morskich i energetycznych. Klaster LTPP 

reprezentowali p. Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra i p. Marcin Wozbonowicz 

Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Gospodarczych Klastra , który przedstawił 

projekt INTERMODEL realizowany z udziałem Klastra LTPP w programie Horyzont 2020



15 maja 2019, Gdańsk, PG. Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki  

Gdańskiej odbyła się II edycja  Wydziałowych  Targów Pracy Transporter 2019 dla branży 

TSL. Stoisko Klastra LTPP reprezentowali p. Zbigniew Deinrych z Polskiej Żeglugi 

Elektrycznej, p. Jerzy Uziębło  Wiceprzewodniczący Klastra LTPP i  p. Marcin 

Wozbonowicz Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Gospodarczych oraz firma 

Unilogistics. Podczas targów była okazja do prezentacji Klastra oraz spotkania z 

Prodziekanem ds. kształcenia Wydziału OiO dr inż. Hosseinem Ghaemi.

15 maja 2019, Gdańsk, PG

30 maja 2019 złożenie wniosku w kolejnej edycji konkursu Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii na odnowienie statusu KKK. Opracowanie wniosku stało 

się udziałem wszystkich członków naszego Klastra oraz pracowników Koordynatora. 

Szczególne podziękowania kierujemy dla firmy KDG i Panów Jana Kordasiewicza oraz 

Łukasza Idziaka.

30 maja 2019

29 maja – 01 czerwca 2019
29 maja – 01 czerwca 2019 na zaproszenie Rektora Poleskiego Uniwersytetu p. 

Konstantina Szebeko, odbyła się kolejna  Misja gospodarcza Klastra LTPP do Pińska na 

Białorusi i spotkanie z partnerami z regionu Polesia. Delegacja Klastra w składzie: 

p.Marek Świeczkowski  Przewodniczący Klastra, p.Jerzy Uziębło Wiceprzewodniczący 

Klastra, p.Jan Kordasiewicz, KDG, Wiceprezes ZNIK, p. Krzysztof Owsianowski  i p. 

Roman Wysocki z firmy Trans Expert, p. Andrzej Durajski z PŻE oraz p. Andrzej 

Borkiewicz z FPHU Borex, wzięła udział w Biznes Forum 2019 i Start-Up 

Day's.Członkowie Klastra LTPP wystąpili tez w roli ekspertów oceniających start-upy, a 

także wzięli udział jako goście w posiedzeniu Rady białoruskiego Klastra.

III. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

9 maja 2019, Warszawa
9 maja 2019 w Warszawie odbyło się  spotkanie robocze z koordynatorką Programu 

Regionalnego p. Martą Zielińską z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu ws promocji firm 

Klastra LTPP na EXPO 2020 w Dubaju . W spotkaniu uczestniczył p. Marek Świeczkowski 

Przewodniczący Klastra.

16 maja 2019, Gdańsk, GPNT
16 maja 2019 w Gdańsku, GPNT  odbyło się Śniadanie Biznesowe  zorganizowane przez 

GPNT we współpracy z KPMG. W trakcie spotkania omówione zostały m.in. formy 

wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora stoczniowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem dedykowanego konkursu INNOship. W spotkaniu uczestniczył p. 

Sławomir Niecko Wiceprzewodniczący Klastra LTPP



16 maja 2019 w Gdańsku, w Centrum Stocznia Gdańska odbyła się Konferencja „Prawo do 

przedsiębiorczości” oraz spotkanie dla przedsiębiorców organizowane przez  Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z 

udziałem p.Jadwigi Emilewicz – Minister PiT . W spotkaniu uczestniczył p. Sławomir Niecko 

Wiceprzewodniczący Klastra ,p. Henryk Barsow członek Zespołu Doradców Klastra, p. 

Tomasz Rawiński członek Komisji Finansowej Klastra.

16 maja 2019, Gdańsk

16 maja 2019 w Warszawa miało miejsce spotkanie robocze w Kancelarii Doradztwa 

Gospodarczego nt kolejnych projektów na internacjonalizację Klastra LTPP – UWE I AKE, z 

udziałem p. Jana Kordasiewicza Wiceprezesa ZNIK, p. Krzysztofa Glińskiego z firmy Dedal 

oraz p. Dayany Napoles Grabek z KDG.  

16 maja 2019, Warszawa

23 maja 2019 w Warszawie miało miejsce  spotkanie robocze w Kancelarii Doradztwa 

Gospodarczego nt zakończenia projektu IME oraz kolejnych projektów na 

internacjonalizację Klastra LTPP – UWE I AKE, z udziałem p. Marka Świeczkowskiego 

Wiceprzewodniczącego Klastra, p. Jana Kordasiewicza Wiceprezesa ZNIK oraz p. Dayany 

Napoles Grabek z KDG.

23 maja 2019, Warszawa

27 maja 2019 w Gdańsku w  GPNT  , Klaster LTPP zorganizował spotkanie informacyjno 

–szkoleniowe z udziałem p. Łukasza Raczkowskiego  z S4T .Zaprezentowany został  

Inkubator klastrowy – koncepcja stworzenia Inkubatora innowacji dla Klastra LTPP. W 

spotkaniu uczestniczyli  p. Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra, p. Tomasz 

Rawiński i p.Henryk Barsow z Gambit –b, p. Jerzy  Uziębło Wiceprzewodniczący Klastra , p. 

Marcin Wozbonowicz Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Gospodarczych, p. 

Anna Domańska z firmy  Oak Park, p. Andrzej Durajski i p. Zbigniew Deinrych z PŻE

27 maja 2019, Gdańsk,  GPNT 

22 maja 2019, w Gdańsku w ramach  Klubu Eksportera zorganizowane zostało spotkanie  

"Rozwiń biznes za oceanem". Wydarzenie zorganizowane przez Regionalną Izbę 

Gospodarcza Pomorza , dedykowane eksporterom, poświęcone specyfice rynku 

amerykańskiego. Uczestniczyli p. Jerzy Uziębło Wiceprzewodniczący Klastra 

22 maja 2019, Gdańsk

IV. NADCHODZĄCE WYDARZENIA

24-25 czerwca 2019,Akademia Marynarki 

Wojennej w Gdyni, II Forum Wizja Rozwoju. 

Jeno z największych wydarzeń gospodarczych 

w północnej Polsce. Udział w konferencji 

umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych 

oraz poszukiwanie wspólnych projektów 

gospodarczych. Klaster LTPP jest Partnerem 

instytucjonalnym II edycji Forum Wizja 

Rozwoju. Eksperci Klastra wezmą udział w 

panelu dyskusyjnym „Gospodarka morska”.

24-25 czerwca 2019,Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni



Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe

Koordynator: Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o

Biuro Międzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej,  
Siedziba/Biuro: 

 Budynek Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 

e-mail: klasterlogtrans@gmail.com 

tel. 510116739

 

 Odwiedź naszą stronę Zobacz więcej  

Na stronie internetowej projektu INTERMODEL EU można znaleźć aktualności związane z

realizacją projektu. Zachęcamy do odwiedzania http://www.intermodeleu.eu

Zapraszamy także do śledzenia bieżących informacji na http://www.klasterlogtrans.pl 
i nasz profil na Facebook

16 maja 2019 TVP3 Gdańsk Panorama. W wieczornym wydaniu gdańskiej Panoramy 

pojawiła się m.in. relacja ze spotkania z przedsiębiorcami w Centrum Stocznia Gdańska , z 

udziałem Minister Przedsiębiorczości i Technologii p. Jadwigi Emilewicz. W spotkaniu z 

przedsiębiorcami i konferencji „Prawo do przedsiębiorczości”, aktywnie uczestniczyła liczna 

reprezentacja członków naszego Klastra, a w gdańskiej Panoramie znalazła się też 

wypowiedź p. Tomasza Rawińskiego. 

V. KLASTER W MEDIACH

16 maja 2019 TVP3 Gdańsk Panorama

Audycja dostępna na 

oraz 
https://gdansk.tvp.pl/42658485/16052019-1830

https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/

31 maja 2019 w lokalnej TV Pińsk ukazała się relacja z Biznes Forum 2019 i Start-up Day's w 

Poleskim Uniwersytecie Państwowym, w którym w uczestniczyli członkowie Klastra LTPP 

podczas Misji Gospodarczej do Pińska

Relacja z Biznes Forum 2019 i Start-up Day's 

Audycja dostępna na 

oraz 
https://www.youtube.com/watch?v=OzKIGOL9w-A

http://tvpinsk.by/экономика/3089-инновации-в-бизнесе-в-полесском-госуниверситете-

прошёл-xii-pinsk-invest-weekend.html

VT. POZOSTAŁE INFORMACJE

- Platforma komunikacyjna  INTEGRATOR służącą do umieszczenie stronie na platformy 

ogłoszeń informacyjnych, reklamowych, folderów, newsletterów informujących o 

działalności firm członkowskich Klastra, relacji filmowych z wydarzeń, zdjęć, a także 

wymianę informacji pomiędzy członkami Klastra. tworzenie wspólnych przedsięwzięć czy 

projektów na etapie wstępnym.
http://integrator.klasterlogtrans.pl/

- Platforma zakupowa umożliwiająca umieszczenie na stronie platformy oferty/ogłoszenia 

dotyczącego zapotrzebowania za zakup usług (np. szkoleniowych), zasobów towarowych 

(np. powierzchni,) oraz zapotrzebowania na zasoby ludzkie(np. stażyści, praktykanci, 

pracownicy)

- Platforma sprzedażowa umożliwiająca umieszczenie na stronie platformy 

oferty/ogłoszenia dotyczącego sprzedaży usług( np.szkoleniowych, doradczych), ekspertyz 

branżowych,opinii, studiów wykonalności i innych (np. powierzchni biurowej,magazynowej, 

warsztatowej,innej) 

http://kupuj.klasterlogtrans.pl

http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl
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