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1. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer Newslettera Klastra Logistyczno 

Transportowego Północ - Południe informujący o bieżących 

wydarzeniach. Sytuacja wciąż nie pozwala na pełną aktywność, 

mimo to zaczynamy się powoli spotykać w normalnej 

rzeczywistości.

Od 24 czerwca obowiązują nowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej. 

Dotyczą one m.in. organizacji pracy i relacji pracodawca-pracownik.

Na  można sprawdzić najważniejsze kwestie związane z 

zasadami wykonywania pracy zdalnej, udzielaniem zaległego urlopu 

wypoczynkowego czy dofinansowaniem wynagrodzenia twoich 

pracowników.

Biznes.gov.pl

29 maja 2020 16 czerwca 2020 

29 maja 2020 odbyło się kolejne spotkanie online 

Krajowych Klastrów Kluczowych zorganizowane 

przez Związek Pracodawców Klastry Polskie w 

sprawach organizacyjnych dotyczących działalności 

i  funkcjonowania klastrów w kontekście 

dedykowanych KKK programów. Omówiono też   

pisma z uwagami dot programów kierowane do 

Ministerstwa Rozwoju i PARP prze ZPKP w imieniu 

klastrów. W spotkaniu uczestniczył p. J .  

Kordasiewicz – Wiceprezes ZNIK Sp. z o .o, 

Koordynatora Klastra LTPP.

16 czerwca 2020 w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się 

Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Polskich 

Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-

Adriatyk. Ze względu na istniejącą sytuację 

związana z koronawirusem spotkanie odbyło się 

przy wykorzystaniu środków komunikacji  

elektronicznej.  Na zaproszenie władz SPRKTB-A w  

spotkaniu uczestniczy l i  p .  J .  Uz iębło  –  

Wiceprzewodniczący Klastra im p. M. Wozbonowicz 

– Kierownik Biura  Międzynarodowych Projektów 

Klastra LTPP



2. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

17 czerwca 2020 

od 17 czerwca 2020 został udostępniony cyfrowy 

program szkoleniowy dla klastrów  GLOBAL 

CLUSTER LEADERSHIP PROGRAM (2.0), bezpłatny 

dla pierwszych 50 zarejestrowanych uczestników. 

Druga edycja (pierwsza odbyła się w roku 2019)  

zorganizowana przez międzynarodową platformę 

społecznościową STRATEGY TOOLS umożliwiła 

dostęp do platformy szkoleniowej ze studiami 

przypadków(Kanada, Norwegia), modelami 

biznesowymi dla innowacyjnych klastrów, nowymi 

narzędziami strategicznymi do wykorzystania , 

ćwiczeniami interaktywnymi. Szkolenie online 

odbywało się  z udziałem gości i ekspertów. W 

szkoleniu wziął udział p. M. Wozbonowicz – 

Kierownik Biura  Międzynarodowych Projektów 

Klastra LTPP

17 czerwca 2020

24 czerwca 2020

17 czerwca 2020 w Gdyni odbyło się posiedzenie 

Loży Krajowej Izby Gospodarki Morskiej – zespołu 

doradczego KIGM.Loża KIGM działająca na 

podstawie przepisów prawa oraz Statutu KIGM 

reaktywowała swoją działalność w ubiegłym roku 

po czterech latach przerwy. Członkami Loży mogą 

zostać osoby, których doświadczenie, zasługi oraz 

uznany autorytet w pracy związanej z gospodarką 

morską mogą służyć KIGM.Głównym tematem 

tegorocznego spotkania była dyskusja nad  

Projektem  Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego. Członkowie Loży zgodzili się, że 

najważniejsze kierunki Strategii to zdrowie, 

cyfryzacja i ekologia. W spotkaniu uczestniczył 

Wiceprzewodniczącego Klastra LTPP p. J. Uziębło, 

Przewodniczący  Loży KIGM.

24 czerwca 2020 w Gdańsku odbyło się spotkanie 

zarządu ZNIK Sp. z o.o, koordynatora Klastra LTPP 

nt sprawozdania z działalności spółki za rok 2019 

oraz kierunków działania  i strategii na lata 

2020/2021. W spotkaniu uczestniczyli p. M. 

Świeczkowski – Prezes Zarządu ZNIK i p. J . 

Kordasiewicz – Wiceprezes Zarządu ZNIK

28 maja 2020; 4, 10 i 17 czerwca 202

28 maja 2020;4 czerwca 2020; 10 czerwca 2020;17 

czerwca 2020 odbyły się cykliczne zdalne spotkania 

robocze  zespołów projektowych Klastra LTPP dot. 

internacjonalizacj i ,  poświęcone sprawom 

bieżącym,  realizowaniu możliwych zadań 

projektowych, zmianom i dostosowaniu projektów 

do obecnej sytuacji. W spotkaniach uczestniczyli p. 

M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra, Prezes 

ZNIK Sp. z o.o, p. J. Kordasiewicz – Wiceprezes ZNIK 

Sp.  z o.o, p. M. Wozbonowicz – Kierownik Biura ds. 

Programów Międzynarodowych, p. W. Klembowski 

– Kierownik projektów oraz p. D. Napoles Grabek 



5. NADCHODZĄCE WYDARZENIA

BIZtalk Pracodawców Pomorza

3. OFERTY FIRM – CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Global – Lab Sp. z o.o

Jako Polski Producent Maseczek Ochronnych i 

członek Klastra LTPP Global – Lab Sp. z o.o 

przygotowała dla Członków Klastra propozycję 

zakupu maseczek higienicznych

Standardowe opakowanie  to  fo l io -pack  

50szt/istnieje możliwość dopasowania innych 

rozmiarów pakowania oraz personalizacji 

opakowań/ . Jednostkowe wysyłki będą realizowane 

od min 250zł – koszt przesyłki to 20zł. Darmowa 

dostawa od 1000zł

Kontakt ws oferty: Przemysław Sitnik, 

Global-Lab Sp. z o.o

p.sitnik@global-lab.pl

maseczki@medi-safe.pl

tel: 531531456

4. KLASTER W MEDIACH

BIZtalk Pracodawców Pomorza

Gościem drugiego sezonu BIZtalk Pracodawców 

Pomorza - branża transport & logistyka w świetle 

pandemii był p. Jerzy Uziębło - Wiceprzewodniczący 

Klastra LTPP, kapitan żeglugi wielkiej.

Program dostępny na:

oraz

https://www.youtube.com/watch?v=s3cWxGye85I

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

Specjalna cena dla Klastrowiczów to: 0,69zł/szt 34,50zł/paczka - tylko na hasło: KLASTER LTPP

Wszystkie powyższe kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT (23%)

Forum Wiz ja  Rozwoju -  NOWY TERMIN 

WYDARZENIA! Z uwagi na bezpieczeństwo 

uczestników, planowana w dniach 22-23 czerwca 

2020 w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni III 

edycja Forum Wizja Rozwoju, została przeniesiona 

przez organizatorów na 24-25 sierpnia 2020. 

Wszystkie panele i wydarzenia towarzyszące 

odbędą się zgodnie z wcześniejszymi planami. O 

aktualnej  agendzie  będziemy Państwa 

i n f o r m o w a ć .  W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  

www.wizjarozwoju.pl

Organizatorzy zaplanowali panele poruszające 

wiele kluczowych zagadnień z punktu widzenia 

rozwoju gospodarki oraz wyzwań, przed jakimi 

staniemy w obl iczu sytuacj i  kryzysowej  

spowodowanej pandemią, a także liczne 

wydarzenia towarzyszące. Do udziału w dyskusji 

zaproszono członków  Klastra LTPP. 



5. NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na: 

http://www.klasterlogtrans.pl/

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

http://www.intermodeleu.eu/

http://integrator.klasterlogtrans.pl/

http://kupuj.klasterlogtrans.pl

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

informacyjnych 




