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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

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

telefonicznie i mailowo, a także w szczególnych wypadkach osobiście. O wszystkich 

aktualnościach dotyczących zaplanowanych wydarzeń oraz nowych inicjatywach będziemy 

Państwa informować na bieżąco. Dbajmy o siebie  i szczepmy się jak tylko będzie to możliwe!

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

IMS MODULAR Sp. z o.o

OMNI DEVELOPMENT Sp. z o.o Sp.k we Wrocławiu 

z a j m u j e  s i ę  w y n a j m e m  p o w i e r z c h n i  

magazynowych oraz innowacyjnymi systemami 

sprzedaży , w tym  w strefie przemysłowej Gorzków 

obsługą produktów ,pakowaniem i wysyłką, 

logistyką, zarządzaniem zwrotami.  Poza tym 

spółka OMNIcorp od kilkunastu lat zajmuje się 

projektowaniem i produkcją stolarki otworowej/ 

okna, drzwi, bramy itp./ dla klienta indywidualnego i 

hurtowego na terenie całej Europy.

 OMNI DEVELOPMENT FRIZO

FRIZO Sp. z o.o w Warszawie to  firma z blisko 30 

letnim doświadczeniem. Działalność firmy jest  

uzupełnieniem oferty GRUPY BUDOWLANEJ GI 

POLSKA, będącej spółką łączącą działalność na 

rynku chłodniczym i budowlanym. Firma posiada 

specjalistyczne zaplecze w postaci kadry 

technicznej z branży budowlanej i chłodnictwa 

przemysłowego oraz kadry menadżerskiej. Oferta 

obejmuje m.in. chłodnictwo przemysłowe, 

instalacje grzewcze, wentylacje i klimatyzację oraz 

izolacje termiczne.

IMS MODULAR Sp. z o.o

Profit Group Sp. z o.o w Falentach Dużych  to 

Agencja Pracy zajmująca się doborem kadr 

pasujących do profilu i wymagań każdej firmy. 

Specjalizuje się w rekrutacji, outsourcingu oraz 

leasingu pracowników - fachowców z wielu krajów, 

w branżach takich jak: logistyka, produkcja i 

motoryzacja.  Agencja posiada naj lepsze 

rozwiązania dla dużych centrów logistycznych oraz 

firm wysyłkowych. Zajmuje się także prowadzeniem 

dokumentacji. Realizując projekty rekrutacyjne, 

działa w oparciu o opracowany przez specjalistów 

wieloetapowy system rekrutacji i selekcji, co 

pozwala na skuteczne wyłonienie kandydatów.

PROFIT GROUP
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach  to 

renomowany Instytut badawczy o strukturze 

organizacyjno-własnościowej przystosowanej do  

działalności rynkowej w europejskiej przestrzeni 

badawczej ,  tworzy przyjazny kl imat dla 

generowania nowych pomysłów i realizacji działań 

innowacyjnych, czyli przekształcania nowych 

pomysłów w nowe produkty. Oferuje działania w 

zakresie prac badawczo -rozwojowych, badań 

laboratoryjnych, certyfikacji i oceny zgodności i 

oceny wyrobu, działalności eksperckiej i wynajmu 

pomieszczeń.



3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

12 ,14,15 i 16 kwietnia 2021

12 ,14,15 i 16 kwietnia 2021 odbyły się zdalne 

spotkania robocze zespołu ws uzupełnień projektu 

2.3.7. W spotkaniu uczestniczyli  p. M. Świeczkowski 

– Przewodniczący Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp.  z 

o.o, p. J. Kordasiewicz -Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o, M. 

W o z b o n o w i c z  –  K i e r o w n i k  B i u r a  

Międzynarodowych Programów Gospodarczych 

Klastra LTPP.

7 kwietnia 2021

7 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie robocze 

online zespołu Klastra LTPP dotyczące bieżącej 

realizacji projektów. W spotkani uczestniczyli p. M. 

Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP, 

Prezes ZNIK Sp.  z o.o, p. J. Kordasiewicz -Wiceprezes 

ZNIK Sp. z o.o, M. Wozbonowicz – Kierownik Biura 

Międzynarodowych Programów Gospodarczych 

Klastra LTPP, p. H. Wiligórski i p. Ł. Cekała – CKSP Sp. 

z o.o

20 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online Zarządu ZNIK Sp. z o.o , koordynatora Klastra LTPP z 

przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady RP w Kairze nt misji do Egiptu oraz 

dalszej współpracy międzynarodowej.

20 kwietnia 2021

15 kwietnia 2021

15 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online z 

Krajową Izbą Gospodarczą  nt współpracy i 

promowania produktów Klastra w ramach 

realizowanych przez Klaster LTPP projektów 

proeksportowych. W spotkaniu uczestniczył p.  p. J. 

Kordasiewicz -Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o oraz  z 

ramienia KIG p.A. Salomończyk i p. E Wojtas z Biura 

Współpracy z Zagranicą KIG.

12 kwietnia 2021

12 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie robocze z 

firmą PROFIT GROUP nt przystąpienia do Klastra 

oraz współpracy. W spotkaniu uczestniczyły p. 

Katarzyna Korobko i p. Magdalena Raczkowska z 

Profit Group oraz p. M. Świeczkowski – 

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

p. J. Kordasiewicz -Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o, M. 

W o z b o n o w i c z  –  K i e r o w n i k  B i u r a  

Międzynarodowych Programów Gospodarczych 

Klastra LTPP.

20 kwietnia 2021

20-22  kwietnia 2021 odbyła się konferencja online 

w ramach projektu ELMAR. W wydarzeniu w dniu 20 

.04.2021 pn InterMare uczestniczył p.M. 

W o z b o n o w i c z  –  K i e r o w n i k  B i u r a  

Międzynarodowych Programów Gospodarczych 

Klastra LTPP.

16 kwietnia 2021

16 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online 

zorganizowane przez Związek Pracodawców Klastry 

Polskie dotyczące powołania grup roboczych w 

ramach ZPKP i delegowania reprezentantów 

klastrów do poszczególnych grup. Klaster LTPP 

zgłosi ł  swoich przedstawiciel i  do grupy 

internacjonalizacji oraz komunikacji i marketingu. 

W spotkaniu uczestniczył p. M. Świeczkowski – 

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

9 i 20 kwietnia 2021

9 i 20 kwietnia 2021 odbyły się zdalne spotkania 

grupy roboczej Klastra LTPP ds  technologii 

wodorowych. W spotkaniach uczestniczyli p. M. 

Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP, 

Prezes ZNIK Sp.  z o.o. p. J. Uziębło – 

Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, p.S. Niecko - 

Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, p. T. Rawiński - 

doradca Klastra LTPP oraz p. H. Barsow



2 kwietnia 2021 odbył się webinar zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pt  

„Sieciowanie współpracy w środowisku międzynarodowym”, w ramach II cyklu pn. „Paliwo dla innowacji – 

czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację!” .Ekspert – Pan Bartosz Lipnicki omówił m.in.  czego oczekiwać 

od partnera międzynarodowego oraz w jaki sposób nawiązać trwałe relacje międzynarodowe. W spotkaniu 

uczestniczył p. M. Wozbonowicz – Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra 

LTPP.

2 kwietnia 2021

2. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/SZKOLENIA

2 kwietnia 2021

20 kwietnia 2021 odbyła się europejska konferencja GREENMARE poświęcona „zielonym” technologiom, 

obniżającym emisje zanieczyszczeń ze statków, zgodnie z celami nowej światowej polityki klimatycznej. Jej 

organizatorem był Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. oraz 

 Sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczyli p.J. Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP i p. M. 

Wozbonowicz – Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra LTPP.

PORTALMORSKI.PL



20-21 maja 2021 w niderlandzkim Den Helder 

odbędzie się tegoroczna edycja Europejskiego Dnia 

Morza. W jej ramach zaplanowano m.in.:

-trzy sesje plenarne (A green recovery for the blue 

economy; Marine and freshwater Research & 

Innovation; The sustainable seafood sector and the 

EU's Green Deal);

-prezentację EU Blue Economy Report 2021: How 

blue is Europe's economy in 2021 – supporting the 

green;

- l i c zne  ses je  warsz ta towe,  poświęcone  

zagadnieniom: zmian klimatycznych, energii mórz i 

oceanów, klastrów morskich na rzecz zielonej 

transformacji, kluczowych kompetencji na rynku 

pracy czy zrównoważonej turystyki.

W programie konferencj i  zostaną także 

uwzględnione informacje o programach nowej 

perspektywy finansowej (EMFF, Horyzont Europa).

20-21 maja 2021

18-19 maja 2021 Polski Kongres Drogowy wraz z PIARC i GDDKiA organizuje konferencję on-line „ 

Zrównoważone drogi i eko-infrastruktura: nowe wyzwania”. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy i 

praktycy z różnych krajów, a przede wszystkim z państw członkowskich PIARC. Będzie ono okazją do 

podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wpływu dróg i ruchu drogowego na środowisko, metod i 

urządzeń chroniących człowieka i środowisko naturalne, wpływu zmian klimatu na odporność dróg i 

zrównoważony rozwój, nowych technologii, materiałów i trendów oraz wpływu pandemii COVID-19 na 

człowieka i środowisko naturalne.

Link do rejestracji

18-19 maja 2021

21 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online z Instytutem  Techniki Górniczej KOMAG nt udziału w 

projektach Klastra oraz współpracy. W spotkaniu uczestniczyli  dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG 

KOMAG, dr inż. Bartosz Polnik z-ca Dyrektora ds Rozwojowych, p. Liliana Stańczak – Kierownik Działu 

Organizacji i PR,  p. M.Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp.  z o.o i p. M. 

Wozbonowicz – Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra LTPP.

21 kwietnia 2021 

4. NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Data konferencji: 20-21 maja

Rejestracja: do 14 maja

Format: online

Program konferencji: 

 (także załączniki)

Informacje o prelegentach: 

 https://european-maritime-

day-2021.b2match.io/signup

https://european-maritime-

day-2021.b2match.io/agenda

https://european-

maritime-day-2021.b2match.io/speakers



6-9 czerwca 2021 planowana jest wyjazdowa Misja 

Gospodarcza do Egiptu w związku z wizytą 

wiceministrów Spraw Zagranicznych oraz Rozwoju, 

Pracy i Technologii w tym kraju. Organizatorzy MSZ i 

MRPiT.Potencjalni kontrahenci z Egiptu wyrażają 

szczególne zainteresowanie zapoznaniem się z 

polską ofertą z sektorów CyberSec, FinTech oraz 

SmartCity. O szczegółach uczestnictwa w misji i 

możliwości dofinansowania dla członków Klastra 

LTPP informowaliśmy Państwa mailowo.

6-9 czerwca 2021

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

23 marca 2021

23 marca 2021 Klaster LTPP podpisał Porozumienie o współpracy z Polskim Klastrem 

Cyberbezpieczeństwa CyberMadeinPoland w Krakowie w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw 

merytorycznych. Klaster LTPP uzyskał tytuł Partnera Instytucjonalnego #CyberMadeinPoland.

JUBILEUSZ -25 lat OSK POLDEK

Członek Klastra LTPP -Ośrodek Szkolenia Kierowców 

POLDEK z Gdańska obchodzi 25 -lecie działalności. 

Firmę założyła i szefuje do dziś p. Dagmara 

Romanowicz  Szkolenie to sposób życia, a nie 

zarabiania pieniędzy. Pasja i zaangażowanie w prace 

pozwalają efektywnie wykorzystać możliwości 

kursantów. Wykładowcy i Instruktorzy pracujący w OSK 

POLDEK traktują pracę jako misje. W ofercie są  

najnowocześniejsze metody nauki jak e-learning. 

Kursy prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D. 

POLDEK szkoli też w zakresie przewozu osób i rzeczy- 

kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, szkolenia 

okresowego kierowców zawodowych. Gratulujemy 

wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów! 

https://poldek.pl/

JUBILEUSZ -15 lat Real Logistics

Członek Klastra – firma Real Logistics z Wrocławia 

świętuje piętnastolecie. W 2006 roku była to mała, 

dwuosobowa  firma  świadcząca usługi spedycji 

morskiej i lotniczej. Dziś zatrudnia dziesiątki osób, 

ma kilka oddziałów w Polsce i zagranicą (w tym w 

Chinach) a w ofercie pełen wachlarz usług 

spedycyjnych (przewozy morskie, lotnicze, 

drogowe i kolejowe). Specjalizacją firmy jest 

obsługa przewozów kolejowych na trasie Chiny-

Europa-Chiny. Real Logistics ma też własną 

agencję celną. Serdecznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów! 

www.real-logistics.pl



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 życzeniami dobrego zdrowia!


