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Szanowni Klastrowicze,

Jubileusz Klastra LTPP

Przekazujemy kolejny numer  Newslettera  Klastra Logistyczno Transportowego Północ – 

Południe w Gdańsku  informujący o bieżących wydarzeniach.

1. MIŁO NAM POWITAĆ NOWYCH CZŁONKÓW KLASTRA LTPP

ALTRINIS Sp. z o.o. w Gdańsku rozwija  warsztat 

maszynowy, projektowy oraz informatyczny, 

umożliwiający tworzenie i wykonywanie złożonych 

struktur w technologii robotycznej ekstruzji 

3D.Współpracuje z firmami produkującymi 

najwyższej jakości osprzęt. Dąży do optymalizacji 

parametrów tworzonych struktur poprzez 

p row a d z e n i e  b a d a ń  z  w y ko r z y s t a n i e m  

n a j n o w o c z e ś n i e j s z y c h  m a t e r i a ł ó w  

kompozytowych, we współpracy z wiodącymi 

producentami polimerów.

ALTRINIS Sp. z o.o.

PELIXAR S.A w  Gdyni dostarcza kompleksowe 

rozwiązania robotyki lotniczej dla firm, przemysłu i 

instytucji. Oferuje  drony lotnicze i systemy do 

zadań: poszukiwanie i ratownictwo, pomiary i 

detekcja, dozór techniczny i inspekcje oraz systemy 

monitoringu.z Spółka zajmuje się produkcją 

autorskich rozwiązań komponentów i dronów 

dedykowanych do indywidualnych wymagań 

użytkownika

PELIXAR S.A.

CLIMA GOLD Sp. z o.o w Rumii jest jednym z 

czołowych polskich  producentów i dostawców 

nowoczesnych, energooszczędnych central 

wentylacyjnych. To zespół zdolnych i ambitnych 

specjalistów, którzy tworzą i wdrażają innowacyjne 

rozwiązania z zakresu wentylacji, klimatyzacji i 

automatyki. Oferuje  urządzenia w wersjach 

standardowych oraz pod indywidualny projekt i 

oczekiwania klienta. Centrale wyposażamy w 

kompletną automatykę sterującą

CLIMA GOLD Sp. z o.o
Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie 

powstała w roku 1971. Oferuje szeroki wachlarz 

k s z t a ł c e n i a  p o n a d g i m n a z j a l n e g o  i  

ponadpodstawowego w szkołach dziennych i 

wieczorowych. Szkoła cały czas się rozwija, aby 

zapewnić uczniom jak najwyższy poziom 

ksz ta łcen ia  zawodowego dz ięku i  s ta łe j  

wykwalifikowanej kadrze

Zespół Szkół Technicznych CKZ
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BZ CONSULTING Kancelaria Prawno-Podatkowa w 

Gdańsku to przede wszystkim zaangażowany 

zespół księgowych i kadrowych, który zadba o 

firmowe  finanse i pozwoli  skupić się na rozwoju 

firmy. To także zespól doradców, który dzięki 20 

letniemu doświadczeniu, rozwiąże każdy problem

BZ CONSULTING 

EKOKOMES Sp.z  o.o w Kolniku oferuje ekologiczne  

środki stosowane  między innymi do neutralizacji i 

usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych 

(również z powierzchni akwenów wodnych), 

p r z e m y s ł o w e g o  m y c i a ,  o d t ł u s z c z a n i a ,  

odkamieniania, antypiany i środki odpieniające. 

Posiada wieloletnie doświadczenia w zakresie 

wdrażania różnorodnych technologii dotyczących 

usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych i mycia 

przemysłowego

EKOKOMES Sp. z o.o.



AIRBORN Sp. z o.o. w Gdyni oferuje profesjonalne 

szkolenia dronowe oraz usługi dronowe w zakresie 

monitoringu np. lasów i pól, wideofimowania z lotu 

ptaka, tworzenia dokumentacji ,  inspekcji 

np.poszukiwanie osób oraz wykorzystania dronów 

w fotowaltaice czy budowlance.Ośrodek Airborn 

dysponuje też nowoczesnym systemem do 

samodzielnej nauki. Materiały szkoleniowe zawarte 

na platformie do doskonała alternatywa dla osób 

ceniących elastyczność czasową.

AIRBORN Sp. z o.o.

EUROINWEST CONSULTING P. Ulaniuk  działa w  

branży pozaszkolnych form edukacji. Oferuje też 

szeroko pojęte usługi reklamowe

EUROINWEST CONSULTING

Piotr Janicki w  Nowym Świecie zajmuje się 

zarządzaniem systemowym, rozwiązywaniem 

problemów zarządczych, risk management - w 

sferze jakości, środowiska, bezpieczeństwa, 

poprawy funkcjonowania organizacji i jej 

efektywności. Klienci to firmy zatrudniające od 1 do 

kilkuset osób.  

Piotr Janicki

Pomorski Koncept Projektowy Sp.z o.o w Baninie 

działa w w obszarze badań naukowych, i prac 

rozwojowych rozwojowych w dziedzinie nauk 

przyrodniczych i technicznych oraz wydawnictw

Pomorski Koncept Projektowy 

NETINTERACTIVE Sp. z o.o w  Warszawie jest firmą 

informatyczną tworzącą nowoczesne rozwiązania, 

działa od 2012 roku, dostarczając klientom 

dedykowane rozwiązania informatyczne, które 

mają za zadanie wspierać i ułatwiać im prowadzenie 

ich biznesów. Specjalizuje się w nowoczesnym PHP, 

React i React Native, preferowanym  frameworkiem 

jest Symfony oraz  Laravel

NETINTERACTIVE Sp. z o.o.

DIRECT VISION Sp. z o.o w Kajkowie działa od roku 

2016, Oferuje usługi z zakresu reklamy. Działalność 

firmy charakteryzuje się kreatywnym podejściem i 

solidnie wykonanymi zadaniami. Dba o satysfakcję 

klientów, pomaga im w reklamie, służy pomocą i 

doradztwem na każdym etapie. Każdego Klienta 

taktuje indywidualnie

DIRECT VISION Sp. z o.o

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w  Pruszczu Gdańskim 

Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w  Pruszczu Gdańskim to szkoła z bogatą historią sięgającą 

roku 1945, powstała na poniemieckim majątku ogrodniczym. Po wielu przekształceniach dziś oferuje naukę 

w szkole ogrodniczej i ogólnokształcącej. Promuje się na licznych wystawach i targach. Pielęgnuje tradycję i 

wykorzystuje własne nowe pomysły

4-5 października 2022

4-5 października 2022 w  PPNT w Gdyni odbyła się V Konferencja Wodorowa PCHNET-Polish Conference on 

Hydrogen Energy & Technologies. Wydarzeniem towarzyszącym była wizyta partnerów konsorcjum 

międzynarodowych Klastrów wodorowych z Unii Europejskiej i spotkania B2B.Głównym celem projektu jest 

zbudowanie partnerstwa wiodących europejskich klastrów w celu utworzenia „Europejskiego 

strategicznego partnerstwa klastrów – Going International”. Klaster LTPP reprezentowali p. M. Wozbonowicz 

– Kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych, który przedstawił prezentację Klastra i p. 

J. Uziębło -Wiceprzewodniczący Klastra LTPP. Więcej o wydarzeniu na https://www.gdynia.pl/co-

nowego,2774/wodor-czyli-wizytowka-pomorza-trwa-pchet-2022,568690

2. WAŻNE WYDARZENIA  I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA



5 października 2022 

5 października 2022 na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się zorganizowane przez PAIH Expo I Forum 

Wsparcia Posliego Biznesu za Granicą - najważniejsze wydarzenie eksportowo-inwestycyjne tej jesieni, 

wyjątkowe spotkanie  sektora MŚP i jego partnerów - ekspertów PAIH, przedstawicieli regionów i instytucji 

rozwoju. W wydarzeniu uczestniczył p. J. Kordasiewicz – Wiceprezes ZNIK Sp.z o.o , koordynator Klastra LTPP.

Fot. Kamil Złoch www.gdynia.pl

10-14 października 2022

10-14 października 2022 w Dubai World Trade Center odbyła się kolejna odsłona GITEX GLOBAL . W 

wydarzeniu uczestniczyła firma członkowska Klastra ALTKOM AKADEMIA w ramach projektu „ZEA - Wsparcie 

eksportu dla członków Klastra LTPP  dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu POIR 2.3.3.

20-23 września 2022

20-23 września 2022 w Dusseldorfie odbyły się Targi 

GlassTec. W ramach projektu „AKE-AKCELERATOR 

EKSPORTU”, dofinansowanego z środków 

Europejskiego Funduszu POIR 2.3.3.w wydarzeniu  

uczestniczyła w firma BOHAMET S,A - Członek 

Klastra LTPP

fot. BOHAMET



26-28 września  2022

26-28 września  2022 w  Poznaniu odbyła się kolejna edycja Targów Polagra. W ramach projektu „ UWE – 

Usługi wsparcia eksportu dla innowacyjnych firm oraz produktów Klastra LTPP” dofinansowanego z środków 

Europejskiego Funduszu POIR 2.3.3. w wydarzeniu uczestniczyła firma PHUP CLEVRO – Członek Klastra LTPP.

3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

3,10,17 i 24 października  2022 odbyły się cykliczne 

spotkania zespołów projektowych Klastra LTPP 

udziałem zarządu ZNIK Sp. z o.o, koordynatora 

Klastra LTPP

3,10,17 i 24 października  2022 

4,11,18 października 2022 odbyły się spotkania 

robocze dotyczące odnowienia statusu KKK oraz 

nowych kierunków działań Klastra z tym związanych

4,11,18 października 2022

10-11 i 18-19 października w Warszawie odbyły się 

polsko-austriackie  warsztaty dot. rozwoju 

kompetencji cyfrowych koordynatorów klastrów 

zorganizowane przez Fundację Platforma 

Przemysłu Przyszłości w ramach programu 

Erasmus Plus. Celem warsztatów była wymiana  

wiedzy pomiędzy przedstawicielami klastrów z obu 

krajów oraz poszerzenie  spojrzenia na praktyczne 

możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w 

codziennej pracy koordynatora z łańcuchami 

wartości działającymi w klastrach. Na zaproszenie 

organizator w warsztatach uczestniczył p. M. 

Wozbonowicz- Kierownik Biura Międzynarodowych 

Programów Gospodarczych

10-11 i 18-19 października  2022 
11 października 2022 w Biurze Terenowym 

Rzecznika MŚP w Gdańsku odbyło się  Posiedzenie 

Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. 

Omawiano m.in. zainicjowaną przez Klaster LTPP 

kwestię powołania Zespołu Roboczego ds 

Morskich. Nasz Klaster jest również Członkiem 

Komisji ds Eksportu przy Rzeczniku MŚP , która 

powstała w  czerwcu br. W  spotkaniu uczestniczył 

p. J. Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP

11 października 2022



4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA

27-28 października 2022

27-28 października 2022 w Gdańsku odbędzie się 10 Jubileuszowa edycja Kongresu Smart Metropolia. 

Więcej o wydarzeniu na http://smartmetropolia.pl/

31października -3 listopada 2022

31października -3 listopada 2022 w  Abu Dhabi , ZEA  odbędą się targi ADIPEC 2022 skierowane  do bardzo 

szerokiego zakresu działalności prowadzonej w obszarze sektora ropy, gazu i energii. Więcej o wydarzeniu 

na https://www.adipec.com/

4 listopada 2022

4 listopada 2022 w  Gdańsku odbędzie się Space-Hackathon, współorganizowany z Politechniką Gdańską 

oraz Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, którego celem będzie poszukiwanie rozwiązań dla problemów 

Regionów jak również rozwiązań wpisujących się w Regionalną Inteligentną Specjalizację przy pomocy 

danych i technologii SATELITARNYCH. Więcej o wydarzeniu na https://hackvision.pl/



5. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

Klaster LTPP uzyskał nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii „Projekt 

Przyszłości” za za realizację projektu pt. „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra LTPP w zakresie 

świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum 

Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0” oraz za pozytywne podejście do 

upowszechniania wagi dotychczasowych wyników projektu wśród społeczeństwa.

Wyróżnienia i nominacje

Projekt Przyszłości

Przewodniczący Klastra LTPP p. M. Świeczkowski otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego 

Rozwoju 2023  w  kategorii „Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki” za wyróżniającą się 

koordynację działań nakierowanych na rozwój innowacyjnego partnerstwa pomorskiego środowiska 

biznesu, nauki i samorządu w logistyce, transporcie i dystrybucji oraz za pozytywne podejście do 

upowszechniania wagi dotychczasowych wyników realizowanych przedsięwzięć wśród społeczeństwa.

Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
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Miło nam poinformować ,że p. J. Uziębło -Wiceprzewodniczący Klastra LTPP został wyróżniony przez 

Stowarzyszenie  „POKOLENIA”  tytułem Honorowego Seniora Wybrzeża Gdańskiego

Honorowy Senior Wybrzeża Gdańskiego
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