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Szanowni Klastrowicze, 
Przekazujemy kolejny numer   Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ - Południe 
informujący o bieżących wydarzeniach i  osiągnięciach partnerów.  
 

1. Miło nam powitać  nowych  członków  Klastra : 
 

 Instytut Technologiczny Wojsk Lotniczych z Warszawy jest instytutem badawczym 
nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej, którego misją jest naukowo-badawcze 
wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej. Prowadzi działalność innowacyjną w zakresie 
m.in.: badań naziemnych i w locie, systemów diagnostycznych dla techniki lotniczej , 
wspomagania sterowania eksploatacją, symulacji i modelowania, awioniki i bezzałogowych 
statków powietrznych 

 Unitest Marine Simulator Sp. z o.o z Gdyni zajmuje się produkcją symulatorów siłowni o 
niskiej i średniej prędkości. Jest światowym liderem w tworzeniu oprogramowania do 
interaktywnych symulatorów pomieszczeń silnikowych z wizualizacją 3D przestrzeni 
maszynowni. Symulatory UNITEST wykorzystują najnowocześniejsze zastrzeżone, 
zintegrowane listy kontrolne oraz zautomatyzowaną ocenę kompetencji szkoleniowych.  

 Uni- logistics Sp. z o.o z Gdyni jest firmą z branży logistyczno-transportowej 
świadczącą kompleksowe usługi w zakresie spedycji morskiej, lotniczej i drogowej. Oferuje 
przewozy intermodalne, transport specjalny (Project Cargo) oraz obsługę celną, sprzedaż i 
wynajem kontenerów, kompleksową obsługę magazynową. Działa w relacjach krajowych i 
międzynarodowych 

 Bills Protection Sp.z o.o z Bydgoszczy zajmuje się doradztwem gospodarczym, ściśle 
współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów wspierając program FairPay promujący 
rzetelnych  przedsiębiorców i konsumentów, którzy terminowo regulują swoje płatności  

 Innovex Polska Sp. z o.o z Gdańska zajmuje się promocją eksportu sektora logistycznego 
na rynkach europejskich i pozaeuropejskich, organizuje sympozja, konferencje i wystawy dla 
polskich firm, start-upów, instytutów naukowych. Zajmuje się komercjalizacją prac B+R , 
promocją innowacji i wynalazczości. 

 Nuadu Sp. z o.o z Gdyni to firma , która stworzyła system NUADU – nowatorskie i 
funkcjonalne narzędzie poprawiające jakość edukacji, wspierające edukację w zakresie 
ewaluacji wiedzy. Partnerem  firmy jest Microsoft. 

 PPHU Chemmax z Gdańska działa w sektorze chemii przemysłowej oferując  wysokiej 
jakości ekologiczne produkty, przeznaczone  do likwidacji zanieczyszczeń, ropopochodnych, 
przemysłowych i gospodarczych, tłuszczy roślinnych, zwierzęcych oraz innych 
zanieczyszczeń. Uzupełnieniem oferty są SORBENTY –najbardziej powszechne to: maty 
sorbentowe, poduszki, rękawy, zapory, sorbent sypki. 

 Polish Forwarding Company Sp. z o.o z Warszawy to w całości polski, prężnie rozwijający 
się operator logistyczny. Siedzibą główną firmy jest Warszawa jednakże produkcją i obsługą 
kontrahentów zajmuje się trójmiejskie biuro operacyjne. Firma jest członkiem World Cargo 
Network Association. Oferuje globalne rozwiązania transportowe i logistyczne zabezpieczając 
każdą część łańcucha dostaw. 

 Willson&Brown-WB Sp. z o.o Sp. K z Warszawy to lider w branży POS w Polsce oraz w 
Europie. Od ponad 20 lat projektuje i produkuje materiały POS wspierające sprzedaż marek 
w punktach handlowych. Tworzy rozwiązania oparte o zrozumienie impulsów zakupowych, 
znajomość potrzeb sektora retail, a także umiejętne połączenie 
unikalnego designu i zaawansowanych technologii. 
 

2.   Ważne wydarzenia i współpraca międzynarodowa 
 



 10 stycznia 2018 Noworoczna Lampka Szampana Pracodawców Pomorza z udziałem 
przedstawicieli władz samorządowych Pomorza, świata nauki, kultury, polityki, biznesu, 
mediów, sportu oraz członków  Klastra LTPP – p.M. Świeczkowskiego ,p.Z. Deinrycha, p. T. 
Kundzicza,p. S.Niecko 

   

 11 stycznia 2018 Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, Konferencja dla Start-upów 
zorganizowana przez Tech brainers oraz PARP - p.J. Kordasiewicz i p. M. Świeczkowski 

 18 stycznia 2018 Gdańsk, GPNT ,spotkanie informacyjne projektu IME 

 25 stycznia 2018 Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności, spotkanie dla przedsiębiorców 
Pomorza organizowane przez Bank Gospodarki Krajowej i Urząd Marszałkowski „Pomorze 
Przyszłości – pożyczka na innowacje dla pomorskich przedsiębiorstw” – p. S. Niecko 

 20-28 stycznia 2018 Dusseldorf Międzynarodowe Targi BOOT  z udziałem Pętli Żuławskiej. 
Promocja  Pętli  i południowego  Bałtyku w ramach projektu UE South Coast Baltic./hala14/ 

 31 stycznia 2018 złożenie przez Klaster LTPP do PARP drugiego  wniosku konkursowego o 
dofinansowanie projektu „Akcelerator Eksportu” w ramach POIR 2014-2020,oś priorytetowa 2 
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I ,działanie 
2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie 
Krajowych Klastrów Kluczowych. Wniosek został zarejestrowany pod numerem 
POIR.02.03.03-22-0001/18. Składamy podziękowania za wkład pracy w przygotowanie 
aplikacji Panu Janowi Kordasiewiczowi i Łukaszowi Idziakowi  z KDG - firmy 
członkowskiej naszego Klastra, a także wszystkim 15 firmom biorącym udział w projekcie.  

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Klastra 

 5 stycznia 2018 spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Białorusi Pracodawców Pomorza p. 
Andrzejem Gawrychowskim ws organizacji misji wyjazdowej –p.M. Świeczkowski 

 8 stycznia 2018 Gdańsk, spotkanie robocze w siedzibie Klastra LTPP z udziałem firm Pałasz 
Marine, Stocznia Nauta i Engeneering Sp z o.o. 

 11 stycznia 2018 Warszawa, spotkanie robocze z Klastrem Luxtorpeda; spotkanie robocze z 
Izbą Polsko – Chińską –p. M. Świeczkowski, p.J.Kordasiewicz  

 17 stycznia 2018 Gdynia, spotkanie robocze z firma PFC na temat przystąpienia do projektu 
IME i do Klastra LTPP 

 19 stycznia 2018 Warszawa, spotkanie robocze z firmą Bama  Logistics – p. J. Kordasiewicz , 
p. M. Świeczkowski 

 31 stycznia 2018 Gdańsk, Gdański Park Naukowo Technologiczny, spotkanie z 
przedstawicielami Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gdyni nt punktu 
wsparcia dla podatników – p. M. Świeczkowski, p. S. Niecko 

4. Nadchodzące wydarzenia 

W nadchodzących miesiącach planowane sa dwa klastrowe wyjazdy: 



 15-16 lutego 2018 wyjazd studyjny do Bilbao, największego miasta 
Kraju Basków w Hiszpanii 

 11-15 marca 2018 Misja gospodarcza Klastra LTPP do Pińska na 
Białorusi 

5. Klaster LTPP  w mediach 

 W dniu 24 stycznia 2018 w cyklicznej audycji radia Gdańsk „Ludzie i pieniądze” 
o perspektywach rozwoju transportu promowego na Bałtyku  i naszych szansach  w tej 
branży, planowanej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski rozmawiali zaproszeni 
goście: p.Marek Świeczkowski  Przewodniczący Klastra LTPP, p. Krzysztof Szymborski 
Prezes BTC i p.Piotr Stareńczak PortalMorski.pl, Audycja dostępna na : 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/71468-perspektywy-rozwoju-transportu-
promowego-na-baltyku-czy-uda-sie-nam-powtorzyc-sukces-z-finlandii 
 

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

Serdecznie dziękujemy wszystkim za nadesłane drogą mailową oraz tradycyjną pocztą 
życzenia świąteczne i noworoczne. 

  

Z   pozdrowieniami,  

 Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -  Koordynator Klastra LTPP                                                                     
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