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Szanowni Klastrowicze,

Nadchodzą Święta! Postarajmy się żeby były wyjątkowe w tych trudnych czasach.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim  zdrowia, nadziei, 

wytrwałości, zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie  spokój, wytchnienie i radość,

a Nowy - 2021 Rok będzie początkiem stabilizacji na świecie i w naszym kraju  a także  

obdaruje nas wszystkich  dobrym zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW

Pracujemy zdalnie, pracownicy i współpracownicy Klastra LTPP są do Państwa dyspozycji telefonicznie i 

mailowo. Reagujemy w miarę możliwości  na  dynamicznie zachodzące zmiany. O wszystkich aktualnościach 

dotyczących zaplanowanych wydarzeń oraz nowych inicjatywach będziemy Państwa informować na 

bieżąco. Dbajmy o siebie nawzajem!

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe w 

Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

VMS MEDIA Sp z o.o 

VMS MEDIA Sp z o.o z Warszawy specjalizuje się w 

kampaniach marketingowych z wykorzystaniem 

Augmented, Mixed oraz Virtual Reality. Dla klientów 

tworzy dedykowane projekty przy użyciu autorskiej 

aplikacji Viuu, która wykorzystuje technologię 

ro z p o z n a w a n i a  o b ra z ów,  ro z s z e r z o n e j  

rzeczywistość oraz wizualizację komputerową. 

Aplikacja jest praktycznym rozwiązaniem dla 

biznesu, edukacji, marketingu, a także dla osób 

niewidomych. VMS MEDIA to połączenie 

kompetencji strategicznych, kreatywnych i 

developerskich.

Instytut Oceanologii  (IO 

PAN)  z Sopotu został powołany w roku 1983 jako 

następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 

1953 roku. Misją Instytutu jest prowadzenie badań 

podstawowych środowiska morskiego oraz 

pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w 

nim zachodzących. Instytut Oceanologii prowadzi 

badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki 

Europejskiej.

Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanologii PAN



6-10 grudnia 2020 w Dubaju / ZEA / odbyły się największe targi  na Bliskim Wschodzie – GITEX GLOBAL 2020, 

40 Gitex Technology Week. To także największa impreza targowa w tym roku odbywająca się realnie na żywo. 

Na targach w ramach misji gospodarczej zorganizowanej we współpracy Klastra LTPP z MK Business Link , 

zaprezentowały się firmy członkowskie. W polskim pawilonie uczestniczyli przedstawiciele Klastra, C&K KDG 

oraz VIZ- ART Automation. W misji biznesowej wzięły udział  dwie kolejne firmy VMS MEDIA i Blue 

Technology. Zaprezentowano także materiały reklamowe firm klastrowych.

Relacje z wydarzenia na  https://www.gitex.com/,    oraz 

na    

https://www.facebook.com/GitexTechnologyWeek

https://www.facebook.com/

Real Logistics Sp. z o.o Sp.k

Real Logistics Sp. z o.o Sp.k z Wrocławia istnieje na 

rynku od 2006 roku, posiada odziały w Gdyni, 

Warszawie i  Bolesławców oraz biuro w 

Chinach(Chengdu) . Firma oferuje całościowe usługi 

transportowe na świecie. Otrzymała od Służby 

Celnej prestiżowe świadectwo AEO, świadczące o 

najwyższej staranności usług   Real Logistics należy 

do kilku międzynarodowych, prestiżowych sieci 

spedycyjnych, jak: Marco Polo Line, JC Trans, WCA, 

OLO, AILA i Wiffa.

UNIPIEK M.Kwaśniak Sp.k z Kwidzyna  to 

nowoczesna piekarnia poszukująca innowacyjnych 

rozwiązań w piekarnictwie oraz usługach 

powiązanych. Głównym rodzajem działalności 

firmy jest produkcja piekarniczo – cukiernicza. 

Nadrzędnym celem jest jakość produktu. Zakład 

stale się rozwija i rozbudowuje, produkcja jest 

zautomatyzowana, wdrożono nowe technologie 

produkcji . Interesuje się zastosowaniem 

praktycznym nowoczesnych rozwiązań takich jak 

robotyzacja i wykorzystanie robotów w firmie.

UNIPIEK M.Kwaśniak Sp.k 

2. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/SZKOLENIA

6-10 grudnia 2020 



24 listopada i 3 grudnia 2020 odbyły się zdalne 

spotkania poświęcone  targom GITEX 2020. W 

spotkaniach uczestniczyli p. Arianna  Aglietti – 

Project Manager MK Business Link  LL, Małgorzata 

Kasińska – CEO MK Business Link oraz 

reprezentujący Klaster LTPP 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 Międzynarodowych 

Programów Gospodarczych Klastra LTPP .p. W. 

Klembowski – Kierownik projektu. Rozmowy 

dotyczyły ostatnich szczegółów związanych z 

wyjazdem na targi firm klastrowych.

24 listopada i 3 grudnia 2020

26 listopada ,2,8,9 i 16 grudnia 2020 odbyły się 

robocze spotkanie online zespołu  projektowego ds 

konkursu PARP „Proinnowacyjne usługi dla 

przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.7, „Rozwój 

potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów 

K l u c z ow y c h”  p o ś w i ę c o n e  f i n a l i z ow a n i u  

opracowywanego wniosku. W spotkaniach 

u c z e s t n i c z y l i : p .  M a re k  Ś w i e c z kow s k i  –  

Przewodniczący Klastra LTPP, p.Jan Kordasiewicz – 

Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o, p.Marcin Wozbonowicz - 

Kierownik Biura Międzynarodowych Programów 

Gospodarczych Klastra LTPP ,p. Michał Wachel i  p. 

Bogusław Czerwiński  z  C&K Kancelar ia  

odpowiedzialni za przygotowanie wniosku.

26 listopada ,2,8,9 i 16 grudnia 2020

1 grudnia 2020 odbyło się webinarium 

zorganizowane przez AKCENTA CZ a.s wraz  z 

Klastrem LTPP pn "Druga fala osłabienia złotówki? 

Jak rynek walutowy reaguje na wzrost zachorowań 

na COVID-19". O sytuacji na rynkach walutowych, 

kursach złotówki i innych walut w dobie pandemii 

koronawirusa opowiadali przedstawiciele AKCENTA 

– p. Radosław  Jarema – Dyrektor zarządzający na 

rynek polski i p. Malwina Krakus -analityk. W 

webinarium uczestniczył p.Marek Świeczkowskim-

Przewodniczący Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp. z o.o , 

p.Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP 

oraz inni członkowie i partnerzy Klastra.

10-11 grudnia 2020 w Pińsku w formule hybrydowej odbyła się kolejna edycja Biznes Forum i Invest Week 

zorganizowane przez Poleski Uniwersytet Państwowy z Pińska, z udziałem przedstawicieli z Polski, Niemiec, 

Rosjii, Ukrainy i Białorusi. Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu – Konstantina Szebeko, w wydarzeniu 

uczestniczyli przedstawiciele Klastra LTPP –  p. J. Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP i p. Henryk 

Barsow – Gambit-b, który zaprezentował online prezentację „Statki na paliwie wodorowym”.  Reprezentanci 

Klastra wzięli też udział jako jurorzy w Invest Week, na którym prezentowały się start -upy studentów 

Poleskiego Uniwersytetu.

6-10 grudnia 2020 

Fot. Poleski Uniwersytet Państwowy Fot. Poleski Uniwersytet Państwowy

3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

6-10 grudnia 2020 



4. NADCHODZĄCE WYDARZENIA

22-23 lutego 2021

14 grudnia 2020

14 grudnia 2020 obyło się wirtualne wydarzenie 

zorganizowane przez  World Ocean Initiative The 

Economist Group  pn „World Ocean Innovation 

Insight Hour webinar: Wspieranie talentów dla 

gospodarki oceanicznej”. Celem spotkania było 

zachęcanie do wywierania pozytywnego wpływu na 

gospodarkę oceaniczną.  Ocean zajmuje ponad 

70% powierzchni Ziemi i  jest ważnym źródłem 

pożywienia, energii, wypoczynku i działalności 

gospodarczej krajów na całym świecie. OECD 

oszacowała, że światowa gospodarka oceaniczna 

będzie warta 3 biliony dolarów do roku 2030  

Prelegenci omówili praktyczne rozwiązania dla  

firm, instytucji akademickich i rządów, które można 

wdrożyć by chronić zasoby morskie. W wydarzeniu 

uczestniczył p.M. Wozbonowicz - Kierownik Biura 

Międzynarodowych Programów Gospodarczych 

Klastra LTPP  

8 i 16 grudnia  2020 odbyły się webinaria online 

.Budowa demonstratorów przemysłu 4.0 Podczas 

spotkań omówione zostały możliwości wsparcia 

koordynatorów klastrów w zakresie opracowania 

koncepcji demonstratorów technologicznych, które 

w przyszłości mogą być przedmiotem świadczenia 

usług na rzecz członków klastrów. Eksperci 

branżowi Platformy Przemysłu Przyszłości wspólnie 

z uczestnikami  opracowywali koncepcje i ocenę 

biznesowej atrakcyjności  zastosowanych 

rozwiązań. W spotkaniach uczestniczył p.M. 

Wozbonowicz - Kierownik Biura Międzynarodowych 

Programów Gospodarczych Klastra LTPP

8 i 16 grudnia  2020

22-23 lutego 2021 planowana jest 21 edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego 

POWERPOL. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2021 r. w Hotelu Sofitel Victoria w  Warszawie. 

Tematem przewodnim Kongresu jest "Rok 2020: Przełom w polskiej energetyce". Więcej szczegółów, agenda 

oraz promocyjny formularz rejestracyjny obowiązujący do 22.12.2020 znajduje się na http://powerpol.pl/



5. POZOSTAŁE INFORMACJE / OFERTY CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Oferta biura tłumaczeń PAB

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

  i  

  

oraz do przesyłania własnych materiałów i korzystania z platform informacyjnych 

Z pozdrowieniami i najlepszymi świątecznymi życzeniami dobrego zdrowia oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Stowarzyszenie na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów COP im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

w Radomiu  przekazał ofertę biura tłumaczeń PAB, które od 2009 roku zajmuje profesjonalnymi i 

terminowymi rozwiązania językowe dla firm, oferując klientom tłumaczenia najwyższej jakości w ponad 

200 językach. Więcej informacji na

https://pabtlumaczenia.pl/


