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Szanowni Klastrowicze,

Pomimo zaistniałej sytuacji związanej ze światową pandemią koronawirusa, 

przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w okrojonej postaci. 
Z przyczyn obiektywnych większość działań Klastra LTPP została czasowo zawieszona.

Rekomendujemy przestrzeganie zaleceń: unikanie uczestniczenia w imprezach 

masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia 

się koronawirusem. W przypadku gorszego samopoczucia, gorączki i innych objawów 

grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z 

innymi osobami. Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o 

koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: 

www.gis.gov.pl, 

I. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Salloytech Sp. z o.o  powstała w 2014 roku i jest firmą technologiczno-konstrukcyjną z 

bogatym zapleczem produkcyjnym. Nadrzędnym celem firmy jest  zapewnienie najwyższej 

jakości wytwarzanych wyrobów. Posiada zespół certyfikowanych specjalistów, głównym 

odbiorcą produktów jest przemysł lotniczy. Działalność firmy obejmuje także usługi 

szybkiego prototypowania, inżynierii odwrotnej, badania NDT, prace nad zleconymi 

projektami badawczo-rozwojowymi, których celem jest usprawnienie procesów 

technologicznych oraz usługi doradcze z zakresu zapewnienia jakości.

Salloytech Sp. z o.o

VIZ-ART  AUTOMATION Adam Aleksandrowicz jest producentem i wykonawcą ekranów 

projekcyjnych charakteryzujących się oryginalnym designem  i funkcjonalnością. Firma 

produkuje ekrany elektryczne, ekrany ramowe, windy do telewizorów plazmowych oraz 

windy sufitowe do projektorów, od kina domowego po najbardziej odważne realizacje. 

Automatyka i ekrany  VIZ-ART cieszą się uznaniem w prestiżowych projektach Audio Video.

VIZ-ART  AUTOMATION Adam Aleksandrowicz 

W Hotelu Scandic odbyła się Konferencja SelectUSA poświęcona promowaniu wymiany 

handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Konferencja organizowana jest przez Departament 

Handlu Ambasady Amerykańskiej na zaproszenie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 

w ramach projektu Pomorskiego Brokera Eksportowego. W wydarzeniu uczestniczył p. M. 

Wozbonowicz- Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Klastra LTPP.

2 marca 2020, Gdańsk

II. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

4 marca 2020  Klaster LTPP gościł przedstawicieli Poleskiego Państwowego Uniwersytetu w 

Pińsku z Rektorem Konstatinem Szebeko na czele. W siedzibie WSAiB w Gdyni odbyło się 

Seminarium  „Platforma współpracy studentów uczelni Trójmiasta i studentów 

zagranicznych” oraz spotkanie międzyuczelniane z udziałem trójmiejskich uczelni 

zgrupowanych w Klastrze LTPP. Podczas spotkania został podpisany list intencyjny o 

4 marca 2020, Gdańsk



W gdyńskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja dedykowana 

wymianie handlowej z krajami Afryki Business Beyond Borders – Destination Africa. W 

konferencji uczestniczyli przedstawiciele klastra LTPP p. Jan Korasiewicz – Wiceprezes 

ZNIK Sp. z o., koordynator projektów UWEi ZEA oraz p. Krzysztof Gliński –koordynator 

projektu AKE.

5 marca 2020, Gdynia

W siedzibie Klastra w GPNT odbyło się spotkanie zarządu ZNIK Sp. z o.o , koordynatora 

Klastra LTPP ws realizacji projektów Klastra  oraz spotkania z firmami uczestniczącymi w 

projekcie UWE.

6 marca 2020, Gdańsk

III. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

Pozostałe wydarzenia zostały odwołane lub przełożone.

W Hotelu Marriott Gdynia Waterfront odbyła się Pomorska Konferencja Eksportowa 

zorganizowana przez Ebury Polska. W konferencji uczestniczył p. J. Uziębło 

–Wiceprzewodniczący Klastra LTPP.

10 marca 2020, Gdynia

Pozostałe spotkania zostały przełożone na późniejsze terminy.

IV. KLASTER W MEDIACH

11 marca 2020 w cyklicznej audycji Radia Gdańsk „Ludzie i pieniądze” gośćmi  redaktor  byli 

p. Wioletta Kakowska-Mehring z trojmiasto.pl i i p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący 

Klastra LTPP. Tematem spotkania były problemy w transporcie  spowodowane 

koronawirusem, znaczna obniżka zamówień w transporcie towarowym i spadek w zamówień 

w transporcie pasażerskim. 

11 marca 2020, Radio Gdańsk - „Ludzie i pieniądze”

fot. Radio Gdańsk

Audycja dostępna na 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/107312-znaczna-obnizka-

zamowien-oraz-zatrwazajacy-spadek-w-transporcie-pasazerskim-koronawirus-zbiera-

zniwo-na-rynkach



W Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbędzie się Transgraniczne Seminarium 

Wymiany Wiedzy Eco-ON. Wydarzenie poświęcone  tematyce wykorzystania zielonych 

technologii w celu zmniejszenia zanieczyszczenia na obszarze Południowego Bałtyku oraz 

wprowadzania nowych rozwiązań ekoefektywnych do przemysłu. Więcej informacji na 

https://allevents.in/gdansk/transgraniczne-seminarium-wymiany-wiedzy-eco-

on/200019272217046

1 kwietnia 2020, Gdańsk

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 

OSE 2020. Temat przewodni spotkania brzmi: "Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla 

energetyki".Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na www.osegdansk.pl 

20-21 kwietnia 2020, Gdańsk

12 maja 2020, Poznań

Przed rozpoczęciem oficjalnego programu szczytu RailFreigh, w dniach 11-13 maja 2020 

w Poznaniu, odbędzie się Śniadanie biznesowe organizowane przez Port of Rotterdam. 

Więcej informacji o wydarzeniach i rejestracja na 

.

https://events.railfreight.com/railfreight-

summit-2020/registration/?gdpr=accept

V. NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wszystkie wydarzenia w GPNT zostały czasowo odwołane. 
O nowych terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.



VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem zaskutkowała 

odwołaniem wielu  imprez targowych, konferencji, seminariów i innych wydarzeń   w kraju 

i poza granicami Polski. Część imprez  została przełożona na późniejsze, nieokreślone 

bliżej  terminy. 10 marca 2020 w  Polsce zostały odwołane wszystkie imprezy masowe. 

Ustawa, którą przyjęto wprowadza szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia wejścia w życie ustawy , czyli od 8 

marca 2020 przez kolejne 180 dni. Więcej informacji na 

11 marca 2020 WHO ogłosiła pandemię związaną z koronawirusem .  W Polsce 

ogłoszono stan epidemiologiczny, 14 marca 2020 zostały czasowo zamknięte dla ruchu 

pasażerskiego granice Polski, wstrzymany został międzynarodowy ruch samolotów, 

pociągów i promów, wprowadzono kontrole osobowe na granicach. W kolejnych dniach 

wstrzymano także loty krajowe. Takie decyzje podejmuje coraz więcej krajów.  

W związku z realizacją przez Klaster LTPP projektów proeksportowych POIR 

Poddziałanie 2.3.3.związanych z wyjazdami, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas 

wszystkich, zaistniała konieczność czasowego ograniczenia i zawieszenia działań 

projektowych – spotkań, konferencji krajowych, a także wyjazdów zagranicznych. Część 

wyjazdów na misje zagraniczne stała się niemożliwa z powodu odwołania imprez lub 

przełożenia terminu. 16.03.2020 Krajowe Klastry Kluczowe wspólnie wystosowały do 

PARP pismo ws wydłużenia okresu realizacji projektów POIR Poddziałanie 2.3.3, 

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o zmianach, nowych terminach  i rozwoju 

sytuacji. Równocześnie prosimy o śledzenie oficjalnych informacji krajowych  na 

,  i światowych na  oraz zachowanie 

ostrożności i odpowiedzialności w kontaktach biznesowych i prywatnych. 

Zespół Koordynatora Klastra LTPP - ZNIK Sp.  z o.o oraz współpracownicy mogą 

pracować zdalnie od 9.03.2020 do 15.04.2020, wszyscy są do Państwa dyspozycji 

telefonicznie oraz mailowo. 

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-

zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid 

19?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=artykul_koronawirus_ko

nto_ceidg

www.gis.gov.pl gov.pl/koronawirus https://www.who.int/

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

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji  na: 
  i  

  
oraz do przesyłania własnych materiałów i korzystania z platform informacyjnych 
http://integrator.klasterlogtrans.pl/

http://www.klasterlogtrans.pl/ https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/
http://www.intermodeleu.eu/

http://kupuj.klasterlogtrans.pl
http://sprzedaj.klasterlogtrans.pl

INFORMACJA ZNIK SP. Z O.O KOORDYNATORA 

KLASTRA LTPP WS COVID-19


