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Szanowni Klastrowicze ! 
Przekazujemy kolejny numer   Newslettera  Klastra Logistyczno – Transportowego Północ- 
Południe informujący o bieżących wydarzeniach i  osiągnięciach partnerów.     
 

1. Miło nam powita ć nowych  członków  Klastra :  
• StoGda Ship Design&Engineering Sp. z o.o Gda ńsk 

Firma jest biurem projektowym świadczącym usługi projektowe i doradcze w zakresie 
budownictwa okrętowego , morskich , konstrukcji stalowych i rurociągów przemysłowych. 

• Pomorska Rada Federacji Stowarzysze ń Naukowo-Technicznych Naczelnej 
Organizacji Technicznej (NOT) w Gda ńsku 

Jest terenową jednostką organizacyjną Federacji NOT w Polsce z siedzibą w Domu 
Technika, zrzeszających łącznie ok. 4 tys. inżynierów i techników, specjalistów 
reprezentujących prawie wszystkie dziedziny techniki oraz działy gospodarki. 

• Stocznia Gda ńsk S.A 
Stocznia jest znana jako producent statków. W 65-letniej historii stoczni powstało ponad 
1000 różnych jednostek pełnomorskich dla armatorów z całego świata. Dziś produkuje też 
wieże wiatrowe współpracując z czołowymi światowymi producentami turbin wiatrowych. 

• Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK w Gda ńsku 
To nowoczesna szkoła jazdy z bogatą ofertą m.in. kursów prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, 
B+E, C, C+E, D, szkoleń w zakresie przewozu osób i rzeczy, szkoleń okresowych kierowców 
zawodowych, instruktora nauki jazdy oraz  uprawnień  do przewozu materiałów 
niebezpiecznych. 

 

2. Ważne wydarzenia  

• Cluster Word Congress II, Dabrowa Górnicza 31 marca  – 1 kwietnia 2016  

II Światowy Kongres Klastrów  rozpoczął się 31 marca 2016 Galą Menedżera Innowacji 
w Kopalni Guido w Zabrzu , gdzie wręczono nagrody Lidera Przedsiębiorczości i 
Innowacji a także  Międzynarodowe Nagrody imienia Kazimierza Wielkiego. 

W Kongresie wzięli udział  uznani eksperci w dziedzinie klasteringu, polskie i zagraniczne 
klastry , przedstawicieli biznesu, administracji lokalnej i centralnej oraz środowiska 
naukowego. 

 

Moderatorem panelu dotyczące gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska był 
Przewodnicz ący Rady Klastra LTPP p.  Marek Świeczkowski . Wśród prelegentów 



znaleźli się reprezentanci Klastra – kpt ż.w. Jerzy Uzi ębło , dr in ż. Sławomir 
Niecko  oraz p. Jan Kordasiewicz z KDG. 

• Konferencja „Zarządzanie ryzykiem walutowym jako działania wspieraj ące 
działalno ść eksportow ą firm transportowo-logistycznych”. 

W dniu 15 kwietnia 2016 w Gdańsku odbyła się konferencja zorganizowana przez Klaster 
LTPP i TMS Brokers SA  we współpracy z Sekcją Logistyki, Transportu i 
Motoryzacji Pracodawców Pomorza. Wśród licznie przybyłych gości byli przedstawiciele 
środowisk dyplomatycznych, naukowych, przedsiębiorcy, samorządowcy, właściciele firm 
eksportowych, dyrektorzy finansowi – członkowie i partnerzy Klastra. Uczestnicy 
wysłuchali też mini koncertu, a na koniec zasiedli do  uroczystej kolacji.  

 

• Emirates & Europe Economic Forum  

W dniach 17-18 maja 2016  w Warszawie odbyło się Forum Ekonomiczne organizowane  
przez European Green Technology Alliance (EGTA).Klaster LTPP był partnerem 
merytorycznym wydarzenia. Klaster reprezentowali p.Marek Świeczkowski i p.Jerzy 
Uziębło. 
 

 

• Misja gospodarcza do ChRL    

W dniach 14-21.05.2016 miła miejsce Misja Gospodarcza z udziałem 3 reprezentantów 
Klastra LTPP. Wiceprzewodniczący Klastra p. Sławomir Niecko oraz przedstawiciele firm  
LOTOS Kolej i Bentley  uczestniczyli  w spotkaniach branżowych z biznesem chińskim w 
Zhuhai oraz w Szanghaju. 

 



• Misja gospodarcza do Norwegii     

W dniach 23-24 maja 2016 odbędzie  się Misja Gospodarcza  do Norwegii wraz ze spotkaniem 
z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dud ą i JKM Królem Norwegii Haraldem  V.       

3. Spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Kla stra  

• 16 marca 2016 odbyły się spotkania dotyczące podjęcia współpracy  z Rektorem 
WSAiB prof. Jerzym Młynarczykiem, GTK i innymi firmami Klastra  w sprawie 
produktów inwestycyjnych MMPrime TFI 

• 18 marca 2016 spotkanie z red Jackiem Sieńskim w redakcji Dziennika Bałtyckiego 
• 22 marca 2016 spotkanie w firmie StoGda w sprawie przystąpienia do Klastra 
• 23 marca 2016 spotkanie z PCC Intermodel  dot. projektów na rynek chiński 
• 30 marca 2016 przedstawiciele Klastra uczestniczyli  w wyjazdowej sesji Sejmiku 

samorządowego w Tczewie 
• 7 kwietnia 2016 spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej  z dyr. 

Stanisławem Otrembą. Poza tym przedstawiciele Klastra spotkali się z Zarządem 
NOT. 

• 13 kwietnia 2016 odbyło się spotkanie z PSSE w Gdańsku  
• 19 kwietnia 2016 odbyło się spotkanie z prof. Henrykiem Śniegockim w Akademii 

Morskiej w Gdyni 
• 20 kwietnia 2016 Seminarium biznesowe nt promocji eksportu w siedzibie 

Pracodawców Pomorza 
• 21 kwietnia 2016 w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie 

informacyjne dotyczące kolejnej edycji konkursu na Krajowe Klastry Kluczowe 
• 26 kwietnia 2016 spotkała się Grupa Robocza ds. pływających jednostek 

elektrycznych nt programu RPO Działanie 1.1.1 woj. pomorskiego 
• 6 maja 2016 odbyło się spotkania z red Katarzyną Sędek ws reportażu telewizyjnego 

„Polska morska”, wyemitowanego w TVP3 Gdańsk w dniu 13.05.2016 
• 9 maja w GPNT odbyło się spotkanie z misja gospodarczą z ChRL 
• 12 maja 2016 spotkanie z firmami Nelton i ITMore w sprawie powołanie Grupy 

Roboczej ds. IT, marketingu i promocji 
• 16 maja 2016 spotkanie robocze w Stoczni Gdańsk S.A 

 

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji  na  http://www.klasterlogtrans.pl/  oraz 
https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/  

 

 

Z pozdrowieniami  

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych  -  Koordynat or Klastra LTPP                                                                           

 

 


