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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

MOSTOSTAL Chojnice Sp.  z o.o , Sp.k  to spółka produkcyjna, która wchodzi w skład Grupy 

Zamet - producenta wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla 

przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, 

budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali 

nieżelaznych oraz metalurgii.

MOSTOSTAL Chojnice Sp.  z o.o , Sp.k

I. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

AZ FLOWERS Jacek Kuliński to firma działająca w branży produkcji i hodowli kwiatów , 

prowadzi sprzedaż w hurcie i detalu.

AZ FLOWERS Jacek Kuliński 

Connectiva Sp.  z o.o jest firmą powstałą w odpowiedzi na potrzeby współczesnego biznesu, 

wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich firm, zgodnie z  hasłem: „W biznesie liczą się relacje”. 

Specjalizuje się w organizowaniu konferencji biznesowych, eventów oraz spotkań 

networkingowych. W ofercie ma również obsługę PR, organizację szkoleń, pozyskiwanie 

funduszy unijnych, współpracę z Aniołami Biznesu oraz rozwój inwestycji.

Connectiva Sp.  z o.o

PROMET Sp. z o.o, Sp.k firma rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku. Głównym celem 

powstania firmy było zaspokojenie potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, które 

poszukiwały opakowań oraz zamknięć do swoich produktów. Dziś odbiorcami są m.in., 

rozlewnie wód mineralnych, browary regionalne i rzemieślnicze, producenci soków i 

napojów, przetwórnie, tłocznie oleju, gospodarstwa pszczelarskie.

PROMET Sp. z o.o, Sp.k

Stowarzyszenie POLSKI KONGRES DROGOWY jest inicjatywą społeczną, które chce 

zapewnić kierowcom jednolite standardy na całej sieci dróg publicznych. To platforma dla  

wszystkich, którzy działają i chcą działać na rzecz rozwoju  dróg kołowych w Polsce - sieci 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych na wsi i w miastach oraz wielkich 

metropoliach.

Stowarzyszenie POLSKI KONGRES DROGOWY

T-33 ARCHITEKCI Skrobun i Wspólnicy Sp.J  to pracownia powstała w 2004 roku. Celem 

firmy jest tworzenie architektury najwyższej jakości z poszanowaniem założeń i potrzeb 

klienta, a także  środowiska naturalnego. Na stałe współpracują z firmami inżynieryjnymi i 

konsultingowymi dbając o najwyższą jakość rozwiązań technicznych i projektowych.

T-33 ARCHITEKCI Skrobun i Wspólnicy Sp.J

INTEGROSTYL Sp.  z o.o to firma zajmująca się wyposażeniem wnętrz i kreowaniem 

przyjaznego miejsca pracy od podstaw. W ofercie znajdują się meble biurowe i hotelowe, 

wykładziny kontraktowe, okleiny ścienne oraz dodatki w zindywidualizowanych wzorach i 

kolorach.

INTEGROSTYL Sp.  z o.o



MAZOVIA GARDEN Sp.  z o.o to Grupa Producentów Owoców i Warzyw. Członkami 

Grupy są najlepsi producenci owoców z  rejonu, którzy przy swoich uprawach 

wykorzystują innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne. Firma  posiada też 

idealne  warunki magazynowe  oraz logistyczne, które stwarzają możliwość idealnego 

przechowywania towarów przed wysyłka do klienta.

MAZOVIA GARDEN Sp.  z o.o

II. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Klaster LTPP został zaproszony do udziału w ostatnim etapie konkursu Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii na odnowienie statusu Krajowego  Klastra Kluczowego . W 

prezentacji naszego Klastra podczas Panelu Ekspertów uczestniczyli kpt.ż.w Jerzy Uziębło 

Wiceprzewodniczący Klastra ,p. Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra, Prezes ZNIK 

Sp.  z o.o , p. Jan Kordasiewicz Wiceprezes ZNIK Sp.  z o.o, p, Dayana Napoles Grabek z 

firmy C&K  Kancelaria Doradztwa Gospodarczego.

6 sierpnia 2019, Warszawa

STALKONE Sp. z o.o.  to firma , która zajmuje się konstrukcjami stalowymi, posiada dział   

konstrukcji stalowych. Ma dostęp do nabrzeża, wielkogabarytową halę oraz profesjonalny 

sprzęt, co umożliwia wykonywanie zróżnicowanych zleceń  klientów, m.in.: rampy, 

pokrywy, fundamenty, prefabrykacje  sekcji okrętowych, konstrukcje off-shore, elementy 

wyposażenia stalowego dla przemysłu okrętowego i innych.

STALKONE Sp. z o.o.

Wydarzeniem towarzyszącym Szczytowi Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej był V 

Kongres Klastrów Polskich. Podczas kongresu zostały wręczone dyplomy potwierdzające 

nadanie i odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego. W imieniu Klastra LTPP 

certyfikat z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odebrał 

Przewodniczący Klastra p. Marek Świeczkowski. 

Do konkursu złożono 21 wniosków. Do finałowego  przeszło 15 wniosków. Członkami Komisji 

Oceniającej byli przedstawiciele MPiT, MIiR i PARP oraz eksperci zewnętrzni.

10 września 2019, Warszawa



Lista klastrów, które otrzymały status KKK:

1.    Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia

2.    Klaster Zrównoważona Infrastruktura.

3.    Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

4.    Pomorski Klaster ICT Interizon.

5.    Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

6.    Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe

7.    Klaster "Polska Grupa Motoryzacyjna"

8.    Bydgoski Klaster Przemysłowy

9.    Wschodni Klaster ICT

10.  Śląski Klaster Lotniczy

11.  Klaster LifeScience Kraków 
W obu wydarzeniach uczestniczyli także przedstawiciele naszego Klastra: p. Jerzy 

Uziębło - Wiceprzewodniczący Klastra p. Jan Kordasiewicz – Wiceprezes ZNIK Sp.  z o.o, 

p. Marcin Wozbonowicz – Kierownik Biura Programów Współpracy Międzynarodowej 

Klastra , p. Krzysztof Gliński  z firmy DEDAL, p. Witosław Klembowski - Kierownik 

Projektu UWE z C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego.

Więcej na  https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szczyt-dyplomacji-

samorzadowej-i-ekonomicznej-polska-arena-debaty-o-nowej-jakosci-dyplomacji-

ekonomicznej

17 września 2019, Łódź
17 września 2019 w Łodzi odbyło się  XII  Europejskie Forum Gospodarcze z udziałem 

Przewodniczącego Klastra LTPP p. M. Świeczkowskiego w panelu „Rozwój korytarzy 

transportowych i punktów intermodalnych”.



24-26 września 2019,Gdańsk
W  gdańskim AmberExpo odbyły się kolejne Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 

2019 - największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie 

branży transportu szynowego, z udziałem ponad 700 wystawców . Pokazano m.in. 

hybrydową lokomotywę - z silnikiem spalinowym i elektrycznym. Na targach spotkali się 

także klastrowicze, zarówno jako wystawcy jak i goście. Wydarzeniem towarzyszącym był  

Polsko – Niemiecki Wieczór Techniki Kolejowej w Dworze Artusa, w którym uczestniczyli 

członkowie naszego Klastra.

3 września 2019, Gdańsk
W GPNT w  siedzibie Klastra odbyło się spotkanie z p. Tomaszem Mania z Uniwersytetu 

w Bydgoszczy ws zaproszenia uczelni do Klastra W spotkaniu uczestniczyli p. M. 

Świeczkowski – Przewodniczący Klastra

4 września 2019, Gdańsk GPNT
W siedzibie Klastra gościliśmy przedstawicieli nowego członka – firmy BUNASTA p. 

Jurgisa Adomavičiusa, założyciela firmy Bunasta oraz p. Agnieszką Ożarowską 

Dyrektorem Operacyjnym w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli p. M. Świeczkowski – 

Przewodniczący Klastra i p. J. Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra.

III. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

26-27 września 2019, Siedlce
Na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach , odbył się V Ogólnopolski 

Szczyt Gospodarczy OSG 2019 . w szczycie uczestniczył Wiceprzewodniczący Klastra 

LTPP p. J. Uziębło

12 września 2019, Gdańsk
W GPNT odbyło się spotkanie nt współpracy międzynarodowej z p. Agnieszką Klimczak  - 

Pełnomocnikiem  ds. Współpracy z Państwami Bliskiego Wschodu i Afryki Płn. 

Pracodawców Pomorza. W spotkaniu uczestniczyli p. M. Świeczkowski – Przewodniczący 

Klastra i p. Krzysztof Gliński z firmy DEDAL.

19 września 2019, Gdańsk
W  GPNT odbyło się spotkanie z p. Łukaszem Raczkowskim ws organizacji Inkubatora dla 

start-upów. W spotkaniu uczestniczyli p. M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra.

25 września 2019, Gdańsk
Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe 

Klastra LTPP „NOWE FIRMY, NOWE MOŻLIWOŚCI, NOWE HORYZONTY”. 

Gospodarzami spotkania byli  p. Marek Świeczkowski Przewodniczący Klastra LTPP oraz 

dr inż. Marcin Forkiewicz z Politechniki Gdańskiej. Podczas spotkania zaprezentowane 

zostały  projekty Klastra: AKE -  Akcelerator Eksportu  oraz  ZEA - Wsparcie eksportu dla 

członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich . Projekty przedstawili 

p.J.Kordasiewicz Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o, p.K.Gliński Manager Projektu.



25 września 2019
25 września 2019 w cyklicznej audycji Radio Gdańsk „Ludzie i pieniądze” gośćmi 

redaktora Artura Kiełbasińskiego byli p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra 

LTPP oraz p. Marcin Osowski - Wiceprezes Zarządu Portu Gdańsk, którzy skomentowali 

wyniki raportów i indeksów:„Polska wyżej w rankingach rozwoju gospodarczego. Eksperci: 

Odczuwa się to w firmach, ale wciąż brakuje innowacji”.

Zaprezentowały się także firmy Benefit Consulting / branża ubezpieczeń i programów 

emerytalnych /, AYMING / optymalizacja kosztów pracy / oraz Easy Send  / transfery 

walutowe / ze swoimi propozycjami usług dla przedsiębiorców.

  Była też okazja do przedstawienia nowych firm członkowskich oraz wręczenia 

Certyfikatów przynależności do Klastra LTPP. Do członków Klastra LTPP dołączył  także 

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy z Bydgoszczy.

IV. KLASTER W MEDIACH

Fot. Radio Gdańsk

Audycja dostępna na 

oraz 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/99913-polska-wyzej-w-

rankingach-rozwoju-gospodarczego-eksperci-odczuwa-sie-to-w-firmach-ale-wciaz-

brakuje-innowacji

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

V. NADCHODZĄCE WYDARZENIA



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

V. 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

24-25 października 2019 Olsztyn
VII Polski Kongres Przedsiębiorczości. Zakres tematyczny Kongresu to blisko 30 paneli 

dyskusyjnych, które obejmą najistotniejsze kwestie dla polskiej oraz europejskiej 

gospodarki. M.in. takie tematy, jak innowacyjność, rozwój samorządów regionalnych oraz 

lokalnych, nowoczesne usługi dla biznesu, ekspansję zagraniczną, szkolnictwo wyższe, 

energetykę, medycynę czy przemysł 4.0.


