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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

Liczymy że to już ostatnie chwile gdy pracujemy zdalnie, a pandemia odejdzie w niebyt. 

Pracownicy i współpracownicy Klastra LTPP są do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo, a 

także w szczególnych wypadkach osobiście, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

O wszystkich aktualnościach dotyczących zaplanowanych wydarzeń oraz nowych inicjatywach 

będziemy Państwa informować na bieżąco.

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

IMS MODULAR Sp. z o.o

JAKUSZ Sp. z o.o w Kościerzynie zajmuje się  

wdrażaniem  nowoczesnych technologii oferując 

kompletne i dostosowane do potrzeb klienta 

rozwiązania zakresie gospodarowania materiałami 

niebezpiecznymi, przy zapewnieniu najwyższych 

standardów ochrony środowiska naturalnego. 

Proponowane rozwiązania przyczyniają  się do 

zwiększenia bezpieczeństwa publicznego. 

Działalność firmy obejmuje m.in. ochronę przed 

skutkami wybuchu (pojemniki przeciwwybuchowe) 

,konstrukcje magazynowe do przechowywania 

materiałów niebezpiecznych, ochronę informacji i 

obiektów infrastruktury krytycznej, utylizację 

środków bojowych. Celem firmy jest  uzyskanie 

wiodącej pozycji na międzynarodowym rynku 

demilitaryzacji.

JAKUSZ Sp. z o.o TMSS Tomasz Marek Stage Service

TMSS Tomasz Marek Stage Service to firma z 

Pruszcza Gdańskiego zajmująca się obsługą 

techniczną imprez artystycznych w zakresie 

szeroko pojętej techniki scenicznej. Oferuje usługi 

takie jak: nagłośnienie, oświetlenie, sceny, podesty, 

konstrukcje specjalne, wizualizacje projektów, 

realizuje  pokazy mody , konferencje, dni miast, 

wizualizacje, koncerty. W swojej działalności firma  

stosuje najnowsze rozwiązania techniczne. 

Posiadane zaplecze sprzętowe, oraz wieloletnie 

doświadczenie pozwala  na pracę z czołowymi 

artystami z POLSKI i ZAGRANICY.

IMS MODULAR Sp. z o.o

Spectre Solutions Sp. z o.o w Warszawie  to firma , 

której zespół  tworzą konstruktorzy, specjaliści i 

managerowie o długim stażu aktywności na rynku, 

mający za sobą doświadczenie w projektowaniu i 

prowadzeniu projektów oraz innowacyjnych 

produktów z zakresu informatyki, automatyki i 

robotyki. Swoje doświadczenie zdobywali zarówno 

na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. 

Oferta Spectre Solutions obejmuje dwa rozwiązania 

w zakresie dronów dedykowanych do różnych 

zastosowań.

Spectre Solutions Sp. z o.o

RANDS Sp.z o.o Sp.k

RANDS Sp.z o.o Sp.k w Poznaniu to firma założona 

w roku 1992. Oferuje precyzyjne obrabiarki CNC 

Star Micronics, obrabiarki Fuji oraz podajniki FMB, 

które sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu 

m.in. w przemyśle lotniczym, samochodowym, 

medycznym, energetycznym, konstrukcyjnym. 

Firma wielokrotnie potwierdziła swoją pozycję na 

rynku zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na 

krajowych i międzynarodowych imprezach 

wystawienniczych. W swoim showroomie firma 

organizuje także  specjalistyczne szkolenia 

branżowe.
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2. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/SZKOLENIA

PROGET  Sp. z o.o 

PROGET  Sp. z o.o w Bielsku -Białej to firma 

specjalizująca się w zabezpieczeniu i ochronie  

urządzeń mobilnych – Apple, Samsung Knox, 

Android Enterprise. System Proget pozwala w 

bezpieczny sposób dostarczyć skonfigurowane 

aplikacje, zarządzać urządzeniami  przy 

wykorzystan iu  zaawansowanych pol i tyk  

bezpieczeństwa, skatalogowanie wszystkich 

urządzeń, które są podłączone do systemu, 

dodawanie własnych informacji czy raportowanie. 

Proget jest w stanie stworzyć na urządzeniach 

dedykowaną strefę służbową.

DIGITRONIC Autogas Sp. z o. o Sp.k 

DIGITRONIC Autogas Sp. z o. o Sp.k w Białymstoku  

działa od 1995 roku, jest polskim dystrybutorem 

idealnie dopasowanych systemów auto gazowych. 

Dostarcza instalacje gazowe do ponad 40 krajów na 

całym świecie. Oferta  firmy  odpowiada na 

światowe zapotrzebowania rynkowe w zakresie 

instalacji LPG oraz CNG. Oferuje najwyższej jakości 

sterowniki, reduktory, wtryskiwacze, filtry, zawory, 

wielozawory i wiele innych części niezbędnych do 

konwersji pojazdów. Nadrzędne wartości firmy to  

partnerstwo, rzetelność i zaufanie.

FARADA Sp. z o.o z Lubartowa zajmuje się  produkcją i dostarczaniem unikalnego w skali światowej systemu 

transportu medycznego drogą powietrzną, który pozwala zachować łańcuch chłodniczy. Transportem 

realizowane są w szczególności próbki krwi, worki z krwią, szczepionki, interferon, insulina, leki 

anafilaktyczne oraz niewielkie narządy takie jak np. nerka. FARADA to system bezzałogowy umożliwiający 

pionowy start i lądowanie (VTOL) W zależności od potrzeb klienta napęd główny bezzałogowca stanowi 

ekonomiczny i ekologiczny silnik elektryczny lub hybrydowy silnik spalinowo-elektryczny pozwalający 

osiągać zasięg ogólnopolski

FARADA Sp. z o.o

23 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online z Panem 

Enrico Ciullo – Koordynatorem Civil & Military 

Aeromixer   nt wpólpracy i partnerstwa w ramach  

drugiej edycji Civil & Military Aeromixer 2021 oraz 

drugiej edycji Energy Industry Mixer (digital edition) 

zaplanowanej  na 8 czerwca 2021 r.  

23 kwietnia 2021

11 maja 2021 odbyło się szkolenie online nt możliwości dofinansowania wyjazdu dla firm biorących udział w 

Misji do Egiptu zorganizowane przez Klaster LTPP we współpracy z Klastrem Luxtorpeda i Ministerstwem 

Spraw Zagranicznych. Szkolenie prowadził p.J. Kordasiewicz-Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o i p. M. Wozbonowicz- 

Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych Klastra LTPP

11 maja 2021

19 maja 2021 odbyło się seminarium online – Ameryka 

Łacińska: ¡Vamos a Argentina y Uruguay! poświęcone 

przybliżeniu polskim przedsiębiorcom rynków argentyńskiego i 

urugwajskiego. Organizatorami wydarzenia byli Regionalna 

Izba Gospodarcza Pomorza, Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko 

- Latynoamerykańska Rada Biznesu.  Organizatorzy - przy 

współpracy z MRPiT, MSZ i PAIH - zaprezentowali możliwości 

tych rynków, szanse i zagrożenia, różnice prawne i taryfowe 

kulturowe. Prelegentami byli: przedstawiciel ZBH w Buenos 

19 maja 2021

W spotkaniu uczestniczyli p.M. Świeczkowski- Przewodniczacy Klastra LTPP,Prezes Zarządu ZNIK Sp. z o.o, p. 

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

Aires, przedstawiciel Polsko - Latynoamerykańskiej Rady Biznesu i reprezentanci Santander Bank.  

W spotkaniu uczestniczył p .M.Świeczkowski- Przewodniczący Klastra LTPP,Prezes Zarządu ZNIK Sp. z o.o



3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

23 i 28 kwietnia 2021

23 i 28 kwietnia 2021 odbyły się robocze spotkania 

online z Polską Techniką Górniczą S.A nt współpracy 

w ramach projektów Klastra. Z ramienia PTG 

uczestniczyli p. Iwona Gramatyka – Prezes Zarządu, 

p. Daria Kusztelak- Dyrektor Zarządzająca, p. 

Henryk Majcher – Dyrektor Działu Sprzedaży. 

Klaster LTPP reprezentowali p .M.Świeczkowski- 

Przewodniczący Klastra LTPP,Prezes Zarządu ZNIK 

Sp. z o.o, p. J. Kordasiewicz-Wiceprezes Zarządu 

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

Międzynarodowych Programów Gospodarczych 

Klastra LTPP, p. H. Wiligórski i p. Ł Cekałą z CKSP Sp. z 

o.o

23 kwietnia 2021 

23 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online 

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

dyr A. Dewódzkim z PARP ws działań projektowych, 

wzajemnej współpracy i koordynacji działań.

14 maja 2021 odbyło się  spotkanie online klastrów zorganizowane przez Związek Pracodawców Klastry 

Polskie. Gośćmi specjalnymi był lider Klastra Grupa Bezpieczny Bałtyk oraz przedstawiciel Klastra 

Technologii Wodorowych. W spotkaniu uczestniczył  p .M.Świeczkowski- Przewodniczący Klastra 

LTPP,Prezes Zarządu ZNIK Sp. z o.o

14 maja 2021

26.kwietnia, 4,17,24 maja 2021

26.kwietnia, 4,17,24 maja 2021 odbyły się cykliczne 

spotkania robocze zespołu koordynatora Klastra 

LTPP dotyczące spraw bieżących i realizacji 

projektów. W spotkaniach uczestniczyli : p 

.M.Świeczkowski- Przewodniczący Klastra 

LTPP,Prezes Zarządu ZNIK Sp. z o.o, p. J. 

Kordasiewicz-Wiceprezes Zarządu ZNIK Sp. z o.o, 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, p. H. Wiligórski i p. Ł Cekałą z CKSP Sp. z 

o.o

28 kwietnia 2021

28 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie online z 

firmą EGA. W spotkaniu uczestniczyli – p.Adam 

Gudalewski  -Prezes Zarządu EGA Sp. z o.o i p. Alicja  

Dąbrowska – Dyrektor Działu Eksportu oraz p 

.M.Świeczkowski- Przewodniczący Klastra 

LTPP,Prezes Zarządu ZNIK Sp. z o.o, p. J. 

Kordasiewicz-Wiceprezes Zarządu ZNIK Sp. z o.o

11 maja 2021

11 maja 2021 odbyło się  online Posiedzenie Rady 

Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, którego 

tematem by ło  automatyzac ja  roz l i czeń  

przedsiębiorców z ZUS z udziałem Prezes ZUS prof. 

dr hab. Gertrudy Uścińskiej. W spotkaniu 

uczestniczył p. J.Uziębło – Wiceprzewodniczący 

Klastra LTPP



15 czerwca 2021 odbędzie się Konferencja w trybie online „Nowe oblicze ukraińskiej migracji w Polsce" 

.Inicjatorem wydarzenia jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Honorowy patronat nad konferencją objął 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Patronat medialny: Polsko-Ukraiński Portal Gospodarczy 

. Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja https://nowe-oblicze-

ukrainskiej-migracji-w-polsce.konfeo.com/pl/groups  . Więcej informacji na 

eDIALOG.media

https://www.pol-

ukr.com/konferencja-nowe-oblicze-ukrainskiej-migracji-w-polsce/

15 czerwca 2021

4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA

21-22 czerwca 2021 

21-22 czerwca 2021 w  Muzeum II Wojny Światowej Gdańsku, odbędzie się IX Ogólnopolski Szczyt 

Energetyczny OSE w formule hybrydowej. Tematem przewodnim będzie ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – 

GOSPODARKA DLA ENERGETYKI. Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2021 jest ponowne zebranie 

przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze 

kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji 

ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki. Więcej informacji, program i rejestracja  na 

http://osegdansk.pl/

UWAGA ZMIANA TERMINU WYDARZENIA!

Planowane w dniach 24-25 czerwca 2021 Forum Wizja Rozwoju odbędzie się nowym terminie 26-27 

sierpnia 2021. Wydarzenie odbędzie się w obiektach Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte w Gdyni.  Forum koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską 

gospodarką, m.in. takich jak: energetyka, gospodarka, inwestycje, technologie innowacyjne,  zdrowie, 

transport oraz rolnictwo. Patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, 

który będzie również uczestniczył w pracach Forum.



5. POZOSTAŁE INFORMACJE / OFERTY CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Firma Profit Group Agencja Pracy Tymczasowej

F i r m a  P r o f i t  G r o u p  A g e n c j a  P r a c y  

Tymczasowej,zajmuje się rekrutacją pracowników 

f i z y c z n y c h  w  b r a n ż a c h  t a k i c h  j a k :  

przetwórstwo,produkcja,logistyka,co-packing. 

Zatrudnia pracowników ze wschodu -  Ukraina, 

Białoruś oraz Mołdawia. Agencja współpracuje z 

Firmami  i osobami fizycznymi, Kadra specjalistów 

stworzona została stworzona z myślą o wszystkich 

pracodawcach, którzy borykają się na co dzień z 

brakami i problemami personalnymi. 

Stabilność zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania firmy bez względu 

na branżę. Dlatego Agencja Profit Group daje  swoim klientom rozwiązania szyte na miarę ich potrzeb. 

Wyróżnia ich profesjonalizm oraz perfekcja w zarządzaniu personelem. Profit Group zatrudnia 

pracowników z najwyższą starannością. Dba o to by dostarczyć gotowe rozwiązania dla każdej z branż z 

którą współpracuje. Do każdego projektu dedykuje personalnego koordynatora, który dba o każdy aspekt 

rekrutacji. Dział Legalizacji zajmuje się  wszystkimi sprawami związanymi z dokumentacją,pobytem w 

Polsce oraz zezwoleniem na pracę. Każdy klient otrzymuje również indywidualnego opiekuna który na co 

dzień służy pomocą. Na życzenie klienta organizowane są zakwaterowania dla pracowników . Koszty 

umowy z pracownikiem leży po stronie Agencji. Agencja Pracy Profit Group jest  Liderem na rynku któremu 

zaufały setki firm w całej Polsce.

Firmy zainteresowane pozyskaniem pracowników prosimy o kontakt z biurem Klastra LTPPP 

marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl

Real Logistics  Sp. z o.o

 Agencja współpracuje z Firmami  i osobami fizycznymi, Kadra specjalistów stworzona została stworzona z 

myślą o wszystkich pracodawcach, którzy borykają się na co dzień z brakami i problemami personalnymi. 

F i r m a  P r o f i t  G r o u p  A g e n c j a  P r a c y  

Tymczasowej,zajmuje się rekrutacją pracowników 

f i z y c z n y c h  w  b r a n ż a c h  t a k i c h  j a k :  

przetwórstwo,produkcja,logistyka,co-packing. 

Zatrudnia pracowników ze wschodu -  Ukraina, 

Białoruś oraz Mołdawia.

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!


