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Szanowni Klastrowicze,

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

IMS MODULAR Sp. z o.o

KADUL Sp. z o.o w Gdyni to firma oferująca 

innowacy jne ,  przy jazne d la  środowiska   

rozwiązania w nowoczesnym budownictwie, 

pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. Dbanie o 

środowisko, możliwie najwyższa jakość wykonania i 

nadzór nad terminowością realizacji inwestycji to 

codzienność dla przedsiębiorców w branży. 

Produkty z oferty spełniają najwyższe standardy 

jakości, zapewniają poprawę bezpieczeństwa, 

zmniejszają koszty eksploatacji i  zużycie 

materiałów. Indywidualne podejście do potrzeb  

kl ientów pozwala  proponować bardziej 

dopasowane rozwiązania, również z zakresu 

obsługi inwestycji i doradztwa budowlanego.

KADUL Sp. z o.o Public Transport Service Sp.z o.o

Public Transport Service Sp.z o.o w Warszawie 

powstała w roku 2016, swoją działalnością 

obejmuje obszar całego kraju. Oferuje usługi dla 

użytkowników taboru szynowego w zakresie 

utrzymania i modernizacji i napraw - lokomotyw, 

floty tramwajowej oraz elektrycznych i spalinowych 

zespołów trakcyjnych. Posiada zaplecza techniczne 

na potrzeby serwisu i napraw taboru ,stałe punkty 

serwisowe w Warszawie oraz Katowicach i  w  pełni 

wyposażone brygady serwisowe, gotowe do reakcji 

na terenie całego kraju.

IMS MODULAR Sp. z o.o

LDT – Lublinensis Dron Transport Sp. z o.o w 

Lublinie to start-up, którego celem jest wdrożenie 

na rynek nowej, dostępnej dla każdego usługi 

przyśpieszającej proces dostaw. Bezzałogowe 

Statki Powietrzne (BSP/Drony), przenoszące 

ł a d u n e k  d o  8 k g . ,  o m i n ą  p r z e s z k o d y  

charakterystyczne dla przestrzeni miejskiej i 

dostarczą towar w ekspresowym tempie we 

wskazanym miejscu i czasie. CEL LDT to działalność 

w przestrzeni miejskiej:transport miedzy 

przedsiębiorstwami / sklepami a klientami, 

dostawy na rzecz klientów indywidualnych, 

transport dokumentów, towarów między 

instytucjami oraz urzędami,usługi na rzecz 

instytucji wykonujących zadania w rejonach trudno 

d o s t ę p n y c h , w y k o n y w a n i e  z l e c e ń  

niestandardowych / zgodne ze specjalnym 

życzeniem klienta.

LDT – Lublinensis Dron Transport Sp. z o.o

CENZIN Sp. z o.o

CENZIN Sp. z o.o w Warszawie to znana i ceniona 

p o l s k a  f i r m a  h a n d l ow a ,  d z i a ł a j ą c a  n a  

międzynarodowym rynku obrotu  sprzętem 

specjalnym. Specjalizuje się też w dostawach części 

zamiennych, usług serwisowych oraz transferze 

specjalistycznych technologii i „know-how”. Jest 

spółką Skarbu Państwa .Firma współpracuje z 

renomowanymi polskimi przedsiębiorstwami 

sektora obronnego, jest czołowym eksporterem 

wysokiej klasy sprzętu specjalnego oraz usług 

modernizacyjnych dla sił zbrojnych i służb 

mundurowych wielu krajów świata. Spółka realizuje 

również eksport oraz import specjalistycznych 

wyrobów i usług dla odbiorców sektora kolejowego i 

przemysłowego.  
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2. WAŻNE WYDARZENIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/SZKOLENIA

T-Master Sp. z o.o

T-Master Sp. z o.o w Warszawie opracowała 

nowatorski system indywidualnej segregacji 

odpadów. To rewolucyjne rozwiązanie pozwalające 

przypisać ilość i rodzaj generowanych odpadów do 

konkretnego gospodarstwa domowego. Jeden 

system dedykowany wielu uczestnikom procesu 

gospodarki odpadami w gminie tj. władzom gmin, 

firmom odpadowym, zarządcom i administratorom 

osiedli mieszkaniowych oraz samym mieszkańcom. 

System monitoruje ilość i jakość wytwarzanych 

odpadów. Nagrodzony Złotym Medalem  

Międzynarodowych Targów POL-ECO SYSTEM 2019.

AS PRODUKT Sebastian Pasturek

AS PRODUKT Sebastian Pasturek w Małej 

Nieszawce to firma zajmująca się  profesjonalnym 

projektowaniem i wykonawstwem basenów oraz 

stref SPA & Wellness. Swoje cenne doświadczenie i 

zaufanie  klientów firma budowała i zdobywała 

przez wiele lat.. Oferuje  usługi wykonywane  na 

bazie innowacyjnych technologii uzdatniania wody 

basenowej z wykorzystaniem najlepszych 

jakościowo materiałów, które gwarantują 

bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez 

długie lata. Firma ma na swoim koncie ponad 100 

zrealizowanych projektów.

VERSATILEX Sp. z o.o w Krakowie oferuje nowoczesne i ekologiczne rozwiązania dla odbiorców 

indywidualnych zastosowane w produktach codziennego użytkowania -  inteligentne meble zasilane 

odnawialnymi źródłami energii oraz dla miast zmieniające infrastrukturę miejską,takie jak solarne ławki czy 

wiaty, solarne infokioski, dozowniki miejskie w miejscach publicznych, inteligentne kosze. Współpracuje z 

firmą SEEDiA.

VERSATILEX Sp. z o.o

27 maja 2021 w nowo otwartym terenowym Biurze Rzecznika MŚP w Gdańsku odbyło się spotkanie 

przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP poświęcone planowi Nowy Ład. W spotkaniu uczestniczył p. Jerzy 

Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, który zainicjował powołanie Sekcji  gospodarki morskiej przy 

Rzeczniku MŚP.

27 maja 2021

CP Green Energy Sp. z o.o

CP Green Energy Sp. z o.o Sp.k w Pruszczu 

Gdańsk im to  grupa profes jonal is tów z  

sześcioletnim doświadczeniem zajmuje się 

usługami w zakresie instalacji fotowoltaicznych, 

pomp ciepła i elektrowni wiatrowych. Oferuje 

najwyższej jakości komponenty: sprawdzone, 

przetestowane i lokujące się w czołówkach 

światowych rankingów. Dzięki temu instalacja 

zaprojektowana na dziesiątki lat służy przez 

dziesiątki lat! Temu samemu służy dobór i szkolenie 

ekip monterskich, a także monitoring ich pracy oraz 

najwyższe standardy projektowania i wykonania.

Sunvest Sp. z o.o

Sunvest Sp. z o.o w Tczewie oferuje profesjonalne i 

kompleksowe usługi  świadczone w celu 

maksymalizacji zwrotu z inwestycji w sektorze OZE. 

Oferta obejmuje projekty na różnych etapach 

rozwoju o łącznej wartości ponad 90 MWh. Celem 

firmy na pierwszy kwartał 2021 roku jest 

zgromadzenie ok. 200 lokalizacji, które zostaną 

podzielone na strefy dla farm fotowoltaicznych. 

Firma świadczy usługi w ramach czterech 

sprawdzonych modeli biznesowych - audyt, 

doradztwo biznesowe, prawne i energetyczne.



31 maja -02 czerwca 2021 w Dubaju odbyły się targi The Hotel Show Dubai , największe wydarzenie w branży 

hotelarskiej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Middle East and North Africa – MENA). W tym 

roku w szczególnych warunkach bezpieczeństwa sanitarnego z powodu COVID-19.  W targach uczestniczyły 

firmy członkowskie Klastra LTPP - VizArt Automation, IMS Modular, TSS Tomasz Marek, Medium i AS Produkt.

31 maja -02 czerwca 2021

fot Medium fot. Hotel Show Dubai

4 czerwca 2021

4 czerwca 2021 odbyła się  kolejna edycja Biznes Forum i Start-up Day w Pińsku na Białorusi. Na zaproszenie 

władz Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w Pińsku w  wydarzeniu uczestniczył zdalnie p. H.Barsow 

reprezentując Klaster LTPP, także jako jeden z ekspertów  oceniających projekty strat-upów podczas PINSK 

INVEST WEEKEND-16. W konkursie zaprezentowano 12 projektów, 8 prac studentów uniwersytetu z Pińska

Fot.  Poleski Uniwersytet Państwowy



6-9 czerwca 2021 odbyła się Misja Gospodarcza do Egiptu zorganizowana przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie 

Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorzem Piechowiakiem przeprowadził konsultacje polityczne w egipskim 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych  Podczas misji została podpisana umowa ramowej pomiędzy Strefą 

Ekonomiczną Kanału Sueskiego (SCZone) i jej polskim odpowiednikiem w Katowicach. W biznesowej części 

misji oraz w Forum Biznesu „Egyptian – Polish HiTech”   uczestniczyły firmy członkowskie Klastra LTPP w 

ramach realizowanego przez Klaster projektu „Czas na Afrykę”. Cele misji to nawiązanie kontaktów 

biznesowych,umożliwienie bezpośredniego kontaktu kontrahentów zagranicznych z polskimi firmami 

,pogłębienie wiedzy o rynku egipskim oraz szansach na rozwinięcie działalności inwestycyjnej i eksportowej. 

Więcej o misji na http://www.klasterlogtrans.pl/

6-9 czerwca 2021

24 czerwca 2021 w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Platformę Przemysłu Przyszłości 

pn ,,Okrągły Stół Klastrów”-wsparcie klastrów w zakresie cyfryzacji, przemysłu 4.0 i Europejskiego Zielonego 

Ładu. W konferencji uczestniczył p. M. Wozbonowicz- Kierownik Biura Międzynarodowych Programów 

Gospodarczych Klastra LTPP.

3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

9 czerwca 2021 odbyło się spotkanie online zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego poświęcone osiągnięciom i potrzebom pomorskich klastrów. oraz wsparciu rozwoju klastrów 

na szczeblu samorządowym. Dyskusja dotyczyła wsparcia dla kalstrów zalążkowych oraz klastrów 

wzrostowych – Krajowych Klastrów Kluczowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu – p. 

Karolina Lipińska -Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz klastrów:p. M. Świeczkowskiego – 

Przewodniczącego Klastra LTPP, Klastra Fundacja  INTERIZON reprezentowanego przez  Jarosława 

Parzuchowskiego – Prezesa Zarządu

9 czerwca 2021 

24 czerwca 2021



18 czerwca 2021

18 czerwca 2021odbyło się spotkanie online nt 

współpracy międzyklastrowej z p. Piotrem 

Maksysiem Dyrektorem Klastra Wodorowego. W 

spotkaniu uczestniczył p.M. Świeczkowski – 

Przewodniczący Klastra LTPP

7, 14, 21 czerwca 

7, 14, 21 czerwca odbyły się cykliczne zdalne 

spotkania zespołów projektowych Klastra LTPP

23 czerwca 2021

23 czerwca 2021 w siedzibie Klastra LTPP odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu 

Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie p. Małgorzatą 

Kędzior – Laskowską i  p. Dominiką Kuberską nt 

działalności Klastra, kształcenia dualnego i 

doktoratów wdrożeniowych oraz możliwych 

obszarów współpracy. W spotkaniu uczestniczyli p. 

M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP, p. 

S. Niecko – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP i p.M. 

Wozbonowicz- Kierownik Biura Międzynarodowych 

Programów Gospodarczych Klastra LTPP.

4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA

29-30 czerwca 2021 w Łodzi odbędzie się VII Kongres Rozwoju Transportu  pt.”Kolej w obliczu nowych 

wyzwań”,ważne  wydarzenie w branży kolejowej

Rejestracja na http://kolejnazmiany.pl/ 

29-30 czerwca 2021

1-2 lipca 2021 w Berlinie odbędzie się kongres polskich producentów, dystrybutorów i usługodawców MADE 

IN POLAND. Kongres ma na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny 

wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu. Rejestracja  

https://kongresmip.pl/index.php/rejestracja/

1-2 lipca 2021 

5. POZOSTAŁE INFORMACJE / OFERTY CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

Miło nam poinformować,że projekt Koordynatora Klastra LTPP złożony w ramach POIR Działanie 

2.3.Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów 

Krajowych Klastrów Kluczowych  pn. „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno 

Transportowego Północ – Południe w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków 

Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0”, 

spełnił kryteria wyboru, otrzymał wymaganą liczbę punktów i uzyskał dofinansowanie. Dziękujemy 

wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosku za wkład pracy i poświęcony czas.

18 czerwca 2021

18 czerwca 2021 Klaster LTPP  reprezentowany przez S. Niecko – Wiceprzewodniczącego Klastra LTPP,  

uczestniczył  w wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Wyższej Szkole Społeczno -Ekonomicznej w 

Gdańsku. Celem wizytacji była ocena działalności programowej uczelni zgodnie z wyznaczonymi przez PKA 

kryteriami.



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!


