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W związku z trudną sytuację pandemii COVID-19, przekazujemy specjalny numer  

Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe informujący o 

aktualnościach, inicjatywach i działaniach rządowych, samorządowych i klastrowych, 

które mają pomóc przetrwać kryzys.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji w mediach i korzystania z pewnych źródeł 

informacji.

Związek Pracodawców „Klastry Polskie” grupujący krajowe klastry w tym kluczowe, 

włączył się wspólnie w prace merytoryczne zgłaszając swoje uwagi do propozycji 

rządowych Tarczy Antykryzysowej,  ale także angażując swoich członków w konkretną 

pomoc, zbierając i przekazując wzajemne oferty i wymieniając się doświadczeniami, w 

kraju i poza granicami. Podczas telekonferencji Związku, także z udziałem naszego 

Klastra zbierane są oferty pomocy dla służby zdrowia i przekazywane konkretne 

informacje potrzebującym a także bezpośrednio do Ministerstwa Rozwoju.

ECCP(European Cluster Collaboration Platform) – europejska platforma współpracy 

klastrów  w  porozumieniu z Komisją Europejską uruchomiła stronę dedykowaną walce z 

COVID -19  . clustercollaboration.eu/coronavirus

I. JAK PRZETRWAĆ W DOBIE KRYZYSU

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i 

firm z naszego regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być 

narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia.
 
https://pomocdlafirm.pomorskie.eu/

Samorząd Województwa Pomorskiego

Deloitte Polska przedstawia odpowiedzi na wybrane pytania zadane przez uczestników 

webcastu "Tarcza Antykryzysowa – Rządowe drogowskazy dla Przedsiębiorców w obliczu 

pandemii. Jak ukierunkować podatkowe i prawne działania biznesu w dobie kryzysu?".

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/webcasty/articles/tarcza-antykryzysowa-rzadowe-

drogowskazy-dla-przedsiebiorcow-QA.html

Deloitte Polska 

http://klasterlogtrans.pl/pub/04-2020/Watersystem_oferta.pdf
http://klasterlogtrans.pl/pub/04-2020/EGA_oferta.pdf


Inkubator Starter Miastem Gdańsk

edu.inkubatorstarter.pl

 wraz z  uruchamia pakiet bezpłatnego wsparcia dla 

edukacji działajMY. W ramach pakietu przygotowano dla nauczycieli, edukatorów i 

dyrektorów placówek oświatowych.

-  tematyczne webinary z ekspertami
- indywidualne sesje doradcze obejmujące wsparcie techniczne, prawne i konsultacje 

psychologiczne
-  warsztaty online prowadzone w małych grupach.

Na stronie  znajdują się  informacje o planowanych wydarzeniach, 

doradcach oraz aktualności dotyczące wsparcia dla edukacji. 

Inkubator Starter i Miasto Gdańsk

II. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

CRUZ GROUP Sp.  z o.o prowadzi innowacyjne badania w zakresie suplementacji diety. 

Głównym obszarem działalności jest opracowanie i komercjalizacja innowacyjnych 

produktów, wprowadzenie ich na rynki europejskie oraz propagowanie prozdrowotnych 

działań w życiu codziennym. Firma prowadzi też szkolenia w zakresie zdrowego 

zbilansowanego odżywiania i umiejętnego korzystania z suplementacji.

CRUZ GROUP Sp.  z o.o 

III. WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Nowe terminy administracyjne

W związku z pandemią koronawirusa wiele terminów administracyjnych wydłużono, by 

ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu.
Dotyczy to m.in. zeznań podatkowych, sprawozdań czy obowiązków związanych z 

zatrudnianiem pracowników.
W jednym miejscu zebraliśmy dla ciebie informacje o tym, które obowiązki i w jaki sposób się 

zmieniają.

Kliknij tutaj i sprawdź nowe terminy

§ Tarcza antykryzysowa - pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma 

ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa

§ Tarcza antykryzysowa 2.0 - Kluczowe zmiany dla przedsiębiorców przyjęte przez Sejm 

16.04.2020

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

https://www.pit.pl/aktualnosci/tarcza-antykryzysowa-2-0-kluczowe-zmiany-dla-

przedsiebiorcow-przyjete-przez-sejm-983195



Benefit Consulting Sp. z o.o , zajmująca się ubezpieczeniami, przekazała Pakiet informacji 

dotyczących nowego grupowego ubezpieczenia Covid – 19,którego celem jest wsparcie 

Państwa Pracowników w sytuacji wystąpienia Covid-19. 

Kontakt ws oferty: 
Marzena Bobrowska,  , tel: 602 217 128marzena.bobrowska@bca.com.pl

Benefit Consulting Sp. z o.o 

IV. OFERTY ANTYKRYZYSOWE FIRM - CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

WATERSYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., zajmująca się uzdatnianiem wody, przekazała ofertę 

automatycznego dozownika do dezynfekcji rąk, który może być stosowania w biurach, 

sklepach czy  restauracjach. W ofercie firmy znajdują się tez inne produkty. Poniżej krótki 

filmik pokazujący działanie dozownika:  

Kontakt ws oferty:
Marek Sobolewski, , tel: (22) 795 77 93,  501 080 718

https://home.mycloud.com/action/share/71ae767b-80d0-4ddf-9c91-7b6932c8c4b5

m.sobolewski@watersystem.pl

WATERSYSTEM Sp. z o.o. Sp. k.

EGA Sp z o. o. , firma produkcyjna przekazała ofertę maseczek, okularów ochronnych i 

płynów do dezynfekcji
Kontakt ws oferty:
Wojciech Dorau, tel 668 118 538

EGA Sp z o. o.

Oferta w pdf

Oferta w pdf

Oferta w pdf

V. AKTUALNOŚCI

6 kwietnia 2020 Klaster LTPP został przyjęty do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Więcej szczegółowych informacji o pracach Rady 

Przedsiębiorców przy Rzeczniku znajduje się na stronie:
 

Zachęcamy do udziału w pracach Zespołów merytorycznych Rady wszystkich chętnych 

członków Klastra LTPP.

https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/

6 kwietnia 2020

http://klasterlogtrans.pl/pub/04-2020/Benefit_Consultin_Oferta_COVID-19.pdf
http://klasterlogtrans.pl/pub/04-2020/Watersystem_oferta.pdf
http://klasterlogtrans.pl/pub/04-2020/EGA_oferta.pdf


16 kwietnia 2020 przedstawiciele Klastra LTPP zostali zaproszeni do udziału w Grupie 

doradczej w ramach projektu dotyczącego wpływu automatyzacji na rynek pracy w obszarze 

transportu , przygotowywanego przez Instytut ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku  w 

ramach programu Horyzont 2020. Grupa ekspercka (Advisory Bard) ma wspierać realizację 

projektu. Podpisano w tej sprawie List intencyjny.

16 kwietnia 2020

16 kwietnia 2020 zostały złożone do Komisji Europejskiej,  w pierwszym etapie 

konkursowym  dwa projekty w udziałem ZNIK sp z o.o.w międzynarodowych partnerstwach,  

„BRAICDENCE” i „SPARKLE” w ramach programu Horyzont 2020.

16 kwietnia 2020

Wszystkie spotkania klastrowe odbywają się jako tele lub wideo konferencje przy 

wykorzystaniu dostępnych komunikatorów. Klaster LTPP reprezentowany przez p. M. 

Świeczkowskiego ,uczestniczył m.in.w kilku spotkaniach dot. bieżącej sytuacji w kraju i za 

granicą oraz roli klastrów w walce z koronawirusem, zorganizowanych przez Związek 

Pracodawców Klastry Polskie. 

Spotkania Klastra

9 kwietnia 2020 odbyło się  tele spotkanie Klastra z udziałem Przewodniczącego Rady p. M. 

Świeczkowskiego oraz Wiceprzewodniczących p. S. Niecko i p. J. Uziębło nt  działalności 

Klastra w okresie pandemii koronawirusa.

9 kwietnia 2020

Odbyły się spotkania zarządu ZNIK Sp. z o.o – Koordynatora Klastra LTPP z udziałem 

Prezesa zarządu p. M.Świeczkowskiego i Wiceprezesa zarządu p. J. Kordasiewicza nt 

strategii funkcjonowania spółki oraz klastra, koniecznych ograniczeń i przedsięwzięć 

niezbędnych dla przetrwania.
Nadal pracujemy zdalnie, jesteśmy do Państwa dyspozycji mailowo i telefonicznie. Staramy 

się reagować na bieżąco na wszystkie potrzeby. 

Spotkania zarządu ZNIK Sp. z o.o

VI. KLASTER W MEDIACH

7 kwietnia 2020  w  cyklicznej audycji Radia Gdańsk "Ludzie i pieniądze", gośćmi 

redaktora Artura Kiełbasińskiego w wersji zdalnej - telefonicznej byli p. Jerzy Czuczman - 

Prezes Polskiego Forum Technologii Morskich i p.Marek Świeczkowski - Przewodniczący 

Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe.

Tematem rozmowy było: Jak zmieni się rynek stoczniowy i transport po epidemii?

7 kwietnia 2020 - Radio Gdańsk

fot. Radio Gdańsk

Audycja dostępna na 

oraz 

https://radiogdansk.pl/audycje-rg/ludzie-i-pieniadze/item/108851-jak-zmieni-sie-rynek-

stoczniowy-i-transport-po-epidemii-znalezlismy-nisze-w-ktorych-jestesmy-

mocni?autoplay=true

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



VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

http://klasterlogtrans.pl/pub/04-2020/Benefit_Consultin_Oferta_COVID-19.pdf
http://klasterlogtrans.pl/pub/04-2020/Benefit_Consultin_Oferta_COVID-19.pdf
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