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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

NORTHGATE LOGISTICS Sp. z o.o Sp.k z Pruszcza 

Gdańskiego jest liderem w branży logistycznej  

wyróżnionym licznymi nagrodami, utrzymuje się w 

czołówce profesjonalnych  firm logistycznych. 

Oferuje  wysoką jakość usług logistycznych, 

dopasowanych do  indywidualnych potrzeb 

klientów. Misja firmy - „Siłą Northgate Logistisc są 

ludzie”, zgodnie z tym firma rozwija kompetencje 

zespołu oraz buduje relacje biznesowe z klientami.

NORTHGATE LOGISTICS Sp. z o.o Sp.k

FOUR POINT Sp. z o.o z Wrocławia została założona 

pod koniec 2018 roku przez młody, ambitny i 

dynamicznie rozwijający się zespół inżynierów 

świadczących kompleksowe usługi z zakresu 

pro jektowania  mechanicznego.Świadczy  

kompleksowe usługi w zakresie konstrukcji 

mechanicznych, chcąc zmniejszać wpływ kopalń 

odkrywkowych na środowisko poprzez nowe 

innowacje technologiczne.Misją firmy jest 

dostarczanie wysokiej jakości projektów, maszyn i 

serii prototypowych.

FOUR POINT Sp. z o.o

LPP Logistics 

LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP 

obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu Fulfillment Center o łącznej powierzchni blisko 460 tys. 

m2. Działa na 3 kontynentach zapewniając pełen zakres usług logistycznych – od frachtu morskiego, 

kolejowego i drogowego, poprzez działalność własnej agencji celnej, aż po zaawansowaną logistykę 

magazynową wykorzystującą nowoczesne systemy, jak WMS, automatykę magazynową czy rozwiązania 

typu Warehouse Intelligence oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.

Na prośbę naszego nowego Członka załączamy  aktualizację opisu firmy LPP Logistics otrzymaną z Biura 

Prasowego LPP:

DEER Sp.z o.o z Piły to prężnie rozwijająca się firma 

spedycyjno-transportowa założona w 2006 roku, 

początkowo działająca na rynku lokalnym, obecnie 

świadczy usługi w całej Polsce i w Europie. To, co 

wyróżnia DEER na rynku firm działających w 

zakresie transportu drogowego to kompleksowość 

świadczonych usług. Firma  ceni Klienta, dba o 

jakość, terminowość i rzetelność wykonywanych 

usług transportowych.To  wiarygodny partnerem 

dla wielu firm i spedycji.

DEER Sp.z o.o

REMOTE SENSING BUSINESS SOLUTIONS PSA z 

Wrocławia prowadzi działalność związaną z 

opraogramowaniem oraz telekomunikacją 

satelitarną

REMOTE SENSING BUSINESS 

SOLUTIONS PSA 



2. WAŻNE WYDARZENIA  I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

17 lutego 2023 

17 lutego 2023 odbyło się spotkanie online partnerów projektu e-BOOST realizowanego w ramach unijnego 

programu EUROCLUSTERS  Single Market Programme SMP-COSME-2021-CLUSTER-01. Spotkanie dotyczyło  

przygotowania dokumentacji pierwszego z siedmiu 'Open-call' dotyczącego zastosowania wodoru. W 

spotkaniu uczestniczył p. M.Wozbonowicz- Kierownik Biura Międzynarodowych Programów 

Gospodarczych,  Rozpoczęła się promocja projektu e-BOOST. Ruszyła strona internetowa oraz social media, 

gdzie został zaprezentowany każdy z Partnerów. W  kwietniu planowane jest spotkanie Partnerów projektu 

oraz 3 firm z każdej organizacji partnerskiej.

CENTRUM, POIR 2.3.7

W ramach realizacji projektu CENTRUM, POIR 2.3.7 w lutym odbyły się kolejne etapy szkolenia pracowników 

z obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz  uzyskanie certyfikatu branżowego pozwalającego na 

świadczenie przez koordynatora Klastra usług demonstracyjnych

3. SPOTKANIA ROBOCZE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI KLASTRA LTPP

7,14.20 lutego 2023 odbyły się spotkania robocze 

zespołu projektowego Klastra LTPP z udziałem 

zarządu Koordynatora Klastra oraz spotkania 

dotyczące targów MT TSL w  Nadarzynie i 

uczestnictwa w wydarzeniu firm członkowskich 

Klastra.

7,14.20 lutego 2023 

9 lutego 2023 w siedzibie firmy LPP Logistics w 

Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie nt 

kierunków i możliwości współpracy w ramach 

członkostwa w Klastrze LTPP. W spotkaniu 

uczestniczyli p. Sebastian Sołtych – Wiceprezes 

Zarządu LPP Logistics i p. M. Świeczkowski – 

Przewodniczący Klastra LTPP

9 lutego 2023

15 lutego 2023 przedstawiciele Prezydium Pomorskiej Delegatury Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów 

spotkali się z Marszałkiem Województwa Pomorskiego p. Mieczysławem Strukiem, a 22 lutego 2023 odbyło 

się spotkanie Pomorskiej Delegatury OPS z p. Magdaleną Adamowicz. Tematem spotkań byłą polityka 

senioralna. W spotkaniach uczestniczył p.J.Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP, Członek OPS.

15 lutego 2023



23 lutego 2023 

23 lutego 2023 w GPNT odbyło się spotkanie z p. Jolantą Carkowską z Agencji Rozwoju Pomorza dotyczące 

możliwości współpracy z Klastrem a w szczególności realizacji zamówień ONZ. W spotkaniu uczestniczył 

p.M. Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP.

4.NADCHODZĄCE WYDARZENIA

29-30 marca 2023 

29-30 marca 2023 w Koszycach na Słowacji odbędą się warsztaty i matchmaking partnerstwa biznesowego 

UE-Ukraina, w ramach cyklu "Clusters meet Regions" dotyczącego integracji ukraińskich klastrów i firm w 

unijnych łańcuchach wartości. Jest to wspólna inicjatywa European Cluster Collaboration Platform ( w 

imieniu KE),Słowackiej Agencji Innowacji i Energii, Związku Słowackich Klastrów, Ukraińskiego Sojuszu 

Klastrów i Enterprise Europe Network. Podczas wydarzenia będzie możliwość utworzenia stoisk 

firm/klastrów. W przypadku zainteresowania stoiskiem szczegółowych informacji udzieli Karolina Sękulska 

 z ZP Klastry Polskiekarolina.sekulska@klastrypolskie.pl



5. POZOSTAŁE INFORMACJE

Klaster w mediach

Klaster w mediach- 21 lutego 2023 w GPNT odbyło się 

spotkanie p. Ireneusza Osińskiego z Radia Biznes z 

Przewodniczącym Klastra LTPP p. M. Świeczkowskim. 

Rozmowa dotyczyła dobrowolnego ZUS-u i zaangażowania 

Klastra w  inicjatywę. Wywiad dostępny na:

  

oraz na

 

https://radiobiznes.com/radio-biznes/dobrowolny-

z u s / d o b row o l n y - z u s - d l a - p r z e d s i e b i o rc ow - m a re k -

swieczkowski/

https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP

Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce

Informujemy, że p. Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z16 stycznia 

2023r. przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy 

Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce

Klaster LTPP przyłączył się do Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Dobrowolny ZUS dla 

Przedsiębiorców w Polsce” i zaangażował się w zbiórkę podpisów. Do Newslettera dołączamy.

1. Listę poparcia

Im więcej podpisów, tym większa społeczna siła oddziaływania. Podpisane listy wysyłamy na adres:

Marek Woch, ul. Biskupia 48C m.16, 04-216 Warszawa.

w celu innej drogi dostarczenia list prosimy o kontakt mailowy:

  lub  

Wszystkie materiały – lista poparcia,plakat informacyjny, prezentacja eukacyjna oraz projekt ustawy wraz z 

uzasadnieniem będą dostępne na http://www.klasterlogtrans.pl/ Wszelkie informacje dot. projektu, znajdą 

Państwo także pod poniższym linkiem:

 | 

Rzecznik MŚP ( )

m.woch4@wp.pl dobrowolnyzus@gmail.com

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce

rzecznikmsp.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


