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Szanowni Klastrowicze ! 
Przekazujemy kolejny numer   Newslettera  Klastra Logistyczno – Transportowego Północ- 
Południe informujący o bieżących wydarzeniach i  osiągnięciach partnerów.     
Pomimo okresu wakacyjnego Klaster LTPP stara si ę ciągle doskonali ć jakość  usług 
dla swoich Członków i Partnerów . W  dniu 7 lipca b r Klaster  otrzymał   

Certyfikat Jako ści Zarz ądzania ISO 9001:2015 nr FS 657240 
wystawiony przez  BSI Assurance UK Ltd Wielka Bryta nia – Certyfikacja BSI, 
Akredytacja ANAAB 

 

 
1. Miło nam powita ć 12 nowych   członków  Klastra :  
 
• IMPEL  Clearing Sp. z o.o to firma zajmująca się kompleksową obsługą nieruchomości w 

zakresie  sprzątania, sprzątania po remontach i budowach,  cateringu. Oferuje też dostawę 
produktów BHP  i środków czystości oraz wynajem i serwis odzieży. Prowadzi serwis 
techniczny budynków oraz rekrutację do pracy tymczasowej  i stałej.  

 
•  ITMORE Sp. z o.o   to spółka oferująca kompleksowe wsparcie informatyczne dla firm m.in. 

analizę aktualnego stanu IT, doradztwo dot rozwiązań, projektowanie i realizacja aplikacji 
web, mobilnych i dedykowanych systemów informatycznych 

. 
• CS QANDA.Sp. z o.o należy do krajowej sieci producentów i dystrybutorów wysokiej jakości 

blach trapezowych i blachodachówki oraz szerokiej gamy wyrobów hutniczych. Zakres 
działalności obejmuje: sprzedaż metali, prętów zbrojeniowych, pokryć dachowych z blach , 
trapezowanie blach, blachodachówka oraz usługi transportowe. 

 
• GEECS  S.A to firma consultingowa będąca  doradcą dla biznesu, jednostek samorządu 

terytorialnego, urzędów oraz osób fizycznych prowadzących działalność gosp. w zakresie 
efektywności energetycznej z możliwością pozyskiwania środków finansowych na realizację 
projektów. 

• GINGER Sp. z o.o - firma  działa na rynku e-usług służących zarządzaniu restauracjami. 
Usługa kierowana jest do osób zarządzających restauracjami w Polsce, służy zwiększaniu 
rentowności restauracji poprzez dopasowanie ich oferty do gustów konsumentów  

• XELLECT Tomasz Krzemi ński to firma doradczo – szkoleniowa specjalizująca się w  
konsultingu strategicznym oraz szkoleniach menedżerskich, dopasowując programy 
rozwojowe do typu organizacji i jej środowiska biznesowego 

• MISTER Sp. zo.o – agencja badawcza. MISTER to Miejski Indywidualny System Transportu 
Elektryczno Rolkowego. MISTER to nowatorski system publicznego transportu miejskiego, 
składający się z małych automatycznych pojazdów, zasilanych z sieci trakcyjnej. 



• CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. jest nowoczesnym, multidyscyplinarnym 
ośrodkiem badawczym i projektowym dla sektorów przemysłów morskich i lądowych. 
Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, produkcja i dostawa wyrobów należących 
do grupy zaawansowanych technologii, takich jak: kompletnie wyposażone laboratoria 
badawcze, urządzenia badawcze i aparatura pomiarowa. 

• MIDAR Michał Sierodzki jest producentem i dostawcą oprogramowania, wspomagającego 
zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem. Systemy z dziedziny informatyki, rachunkowość i 
ekonomii. są dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw  

• CENTRUM AKREDYTACJI Sp z o.o  oferuje szeroki zakres usług doradczych, od dotacji i 
kredytów przez biznes plany i analizy finansowe, po doradztwo strategiczne i operacyjne. 
Firma prowadzi też szkolenia w tych zakresach.  

• SOLLUS Sp z o.o to producent wydarzeń teatralno-koncertowych, który od pięciu lat 
umożliwia widzom kontakt z rozrywką z najwyższej półki. Nasza oferta to nie tylko gotowe 
wydarzenia teatralne, ale również unikalne wydarzenia koncertowe produkowane na 
zamówienie. 

• LIMET  Zakład Produkcyjno-Handlowy   produkuje uszczelki, uszczelki aluminiowe, 
uszczelki miedziane, uszczelki fibrowe. Oferta obejmuje również: wykrawanie, wytłaczanie na 
prasach, obróbkę skrawaniem. 

2. Ważne wydarzenia  

• Misja gospodarcza do Norwegii     

W dniach 23-24 maja 2016 odbyła  się Misja Gospodarcza  do Norwegii i spotkania branży 
morskiej/offshore, a także ze spotkanie z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dud ą i JKM Królem 
Norwegii Haraldem V, w Polskiej Ambasadzie w Oslo. Klaster LTPP reprezentowali w Norwegii 
Sławomir Niecko, Zbigniew Deinrych i Stefan Olszewski. 

• Polsko – Chi ńska Rada Biznesu 

11 lipca 2016 w Warszawie w  Polsko – Chińska Radzie  Biznesu uczestniczył Wiceprzewodniczący 
Rady Klastra LTPP - Sławomir Niecko. 

• Biuro  Mi ędzynarodowych Programów Współpracy Gospodarczej . 

      

W dniu 20 lipca 2016 Klaster LTPP uruchomił nowe, dodatkowe miejsce działalności. Biurowiec KOGA 
mieści się przy ul. Profesora Andruszkiewicza 5 w Gdańsku. Jak wiadomo śp. prof. Witold 
Andruszkiewicz był aktywnym współtwórcą strategii Klastra i jest wciąż naszym Honorowym 
Przewodniczącym. 

 



3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Kla stra  

• 30 maja 2016 spotkanie w firmie DRUTEX 

 

• 1 czerwca 2016 spotkanie biznesowe w Porcie Lotniczym pod hasłem "ROZWÓJ 
TRANSPORTU KOLEJOWEGO ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ 
KLUCZEM DO SUKCESU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (Gateway region). 

               

•  6 czerwca 2016 Spotkanie z Misją Gospodarczą ChRL z miasta Dalian w Urzędzie 
Marszałkowskim z udziałem reprezentantów Klastra LTPP. 

• 8 czerwca 2016 Przedstawiciele Klastra LTPP wraz z Wiceprzewodniczącym p.Sławomirem 
Niecko i Krzysztofem Chętnikiem wzięli w Polsko-Niemieckim Dniu Logistyki w Erkner pod 
Berlinem.  

• 4 lipca 2016 Akademia Morska Szczecin spotkanie z Rektorem AM 

        

• 7 lipca  2016 Błotnik spotkanie Grupy Roboczej ds. jednostek elektrycznej na Pętli Żuławskiej 

Zapraszamy także do korzystania z platformy internetowej http://www.klasterlogtrans-integrator.pl/ , 
gdzie można umieszczać swoje materiały,reklamę itp. oraz do śledzenia bieżących informacji  na  
http://www.klasterlogtrans.pl/  i https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/  

 

Z letnimi gor ącymi pozdrowieniami   

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -   Koordynator Klastra LTPP                                                             


