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Klaster LODZistics, formalnie funkcjonujący jako Związek Pracodawców „LODZistics” – 
Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej, to oddolna inicjatywa podmiotów 
prowadzących działalność w szeroko rozumianym sektorze TSL (Transport, Spedycja, 
Logistyka) lub zainteresowanych rozwojem tego sektora. Powołany został w 2016 roku. 
Łączy ze sobą szereg podmiotów gospodarczych mających siedzibę lub oddział na 
terenie środkowej Polski, często posiadających również rozwiniętą działalnością 
międzynarodową. Klaster skupia zarówno duże międzynarodowe podmioty, jak i mikro-, 
małe i średnie firmy, a także placówki edukacyjne i instytucje otoczenia biznesu. 

LODZistics to silna inicjatywa regionalna. Jej głównym celem jest poszukiwanie rozwiązań 
wielu kwestii pojawiających się na styku biznesu z otoczeniem, np. samorządami czy 
szkolnictwem. Jako przedstawiciel Raben – operatora mocno związanego z regionem 
łódzkim – cieszę się, że w klastrze mogę realizować działania prowadzące do konsolidacji 
i poprawy sytuacji branży logistycznej w Polsce Centralnej.

Łukasz Michałowski, Raben Logistics Polska

dr Grzegorz Mazurkiewicz, Interabra Logistics, Społeczna Akademia Nauk

Klaster LODZistics to unikalna w swoim charakterze organizacja zrzeszająca podmioty 
związane z branżą TSL: uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach logistycznych, wiodące 
podmioty gospodarcze oraz instytucje otoczenia biznesu. Siłą klastra są ludzie, ich wiedza 
i entuzjazm, a łączy ich wspólna pasja, którą jest logistyka. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie 
efektu synergii (łączenia naszych potencjałów i współpraca, a nie konkurencja) oraz 
możliwość wywierania realnego wpływu na zmiany zachodzące w branży. 

W LODZistics mam okazję tworzyć płaszczyznę współpracy z władzami samorządowymi 
i firmami z branży TSL w regionie łódzkim. Działania klastra mają wspierać innowacyjność 
naszej branży i rozwijać region, co jest korzyścią dla wszystkich.

Jakub Mikołajczyk, Rohlig Suus Logistics
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Docent w Instytucie Zarządzania Wydziału 
Zarządzania i Organizacji Politechniki 
Łódzkiej ,  koordynator  współpracy 
z otoczeniem społeczno--gospodarczym. 
Współtworzył program studiów na kierunku 
logistyka na PŁ. Konsultant w zakresie 
optymalizacji procesów logistycznych, 
promotor wielu prac dyplomowych 
realizowanych na potrzeby przedsiębiorstw. 

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w ASM Research 
Solution  Strategy.  Posiada  szerokie 
doświadczenie związane z przygotowaniem, 
realizacją i wdrażaniem rezultatów projektów 
badawczych m.in. z zakresu problematyki 
edukacji, rynku pracy oraz usprawniających 
procesy w organizacji. Aktywny propagator 
współpracy pomiędzy firmami i instytucjami 
publicznymi.
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STRUKTURA KLASTRA

Zarząd LODZistics

Klaster LODZistics

Łukasz Michałowski
Wiceprezes Zarządu LODZistics
Raben Logistics Polska

Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben 
Logistics  Polska.  Posiada  bogate 
doświadczenie w zakresie logistyki 
kontraktowej oraz wszystkich rodzajów 
transportu,  w tym multimodalnego. 
Ambasador CSR w Grupie Raben. Aktywnie 
wspiera  działania  prowadzące  do 
konsolidacji i poprawy sytuacji sektora 
logistycznego w Polsce oraz edukację 
branżową.



Biuro Klastra

Adam Owczarek
Dyrektor Biura
tel. 792 309 727
tel. 42 631 29 20
e-mail: biuro@lodzistics.pl

Justyna Lenart
Koordynator Biura
tel. 501 830 624
tel. 42 631 29 20
e-mail: biuro@lodzistics.pl

Adres Biura
Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej

 ul. Wólczańska 217/221, 93-005 Łódź
Budynek B19, pokój 310

Biuro włącza się operacyjnie w inicjatywy podejmowane przez klaster oraz zajmuje się obsługą 
administracyjną jego działań, organizuje i animuje rozwój interakcji i powiązań, przepływów i współpracy 
w klastrze. Służy jako punkt kontaktowy dla członków klastra oraz podmiotów zewnętrznych.
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Działania klastra dotyczą kilku kluczowych obszarów: 

Czym się zajmujemy?

Jak organizujemy aktywności?

Spotkania 
Coffee Talks

(on-line, 45 min
co tydzień)

 Śniadania
networkingowe
(co najmniej raz na 

kwartał)

Posiedzenia
Zarządu

(on-line, on-site, 
wedle potrzeb, 

co najmniej 2 razy 
w roku)

Posiedzenia
Rady

(on-line, on-site, 
wedle potrzeb, 

co najmniej 2 razy 
w roku)

Walne 
Zgromadzenie

Członków
(co najmniej
raz w roku)
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Projekty

Edukacja

Promocja

Prawo

Infrastruktura

Rozwój

(liczba i forma spotkań
uzależnione od
podejmowanej

inicjatywy)



Korzyści z  uczestnictwa

Zacieśnianie współpracy między członkami  baza wiedzy i platforma wymiany –
doświadczeń

Budowa sieci współpracy i kontaktów jest wymierną korzyścią uczestnictwa w klastrze. Regularne 
spotkania networkingowe, formalne i nieformalne, on-line lub stacjonarne, to doskonała okazja do 
dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń. Łączenie potencjałów członków, pomimo immanentnego 
elementu konkurencji, przynosi efekt synergii na wielu polach i korzyść dla wszystkich uczestników. 
Kanałami wewnątrzklastrowymi dystrybuowane są również materiały informacyjne i bieżące wiadomości 
dotyczące funkcjonowania klastra i związane z sektorem TSL.

Udział w wydarzeniach branżowych

Jako reprezentant sektora i ciało opiniotwórcze klaster jest organizatorem lub współorganizatorem 
eventów mających na celu promocję regionu oraz przekazanie aktualnej wiedzy i trendów związanych 
z logistyką. Członkowie otrzymują również informacje odnośnie do zewnętrznych wydarzeń tego rodzaju 
i mają także możliwość uczestnictwa (w imieniu klastra) w targach, kongresach czy konferencjach 
skupiających środowisko związane z logistyką i branżami pokrewnymi. Udział w takich wydarzeniach 
niejednokrotnie jest objęty zniżką dostępną tylko dla uczestników klastra lub całkowitym zwolnieniem 
z opłaty rejestracyjnej. 

Promocja członków klastra

Aktywne działania on-line w social mediach, szeroko dystrybuowany newsletter, mailing bezpośredni oraz 
strona internetowa to podstawowe kanały promocji działań klastra i poszczególnych jego członków. 
Każda inicjatywa klastrowa zawiera w sobie element promocyjny, nie tylko klastra jako całości, ale także 
każdego zaangażowanego w działania członka. Udział w spotkaniach branżowych, konferencjach, jak 
również wydarzenia organizowane bezpośrednio przez klaster to doskonała okazja do promocji marki 
członków.

Łatwiejszy dostęp do potencjalnych pracowników 

Zaangażowanie w praktyki studenckie i uczniowskie stanowi niepowtarzalną okazję do pozyskania 
przyszłych kadr. Dodatkowy atut to także możliwość wpłynięcia na sam proces kształcenia, tak aby był jak 
najbardziej zgodny z potrzebami sektora. Zaangażowanie w proces praktyk uczniowskich 
i studenckich to możliwość pozyskania najzdolniejszych pracowników, jeszcze zanim trafią na rynek 
pracy. Potrzeby kadrowe firmy obejmują nie tylko osoby po kierunkach takich jak transport czy logistyka, 
ale również inne zawody i specjalności, które znajdują się w ofercie członków klastra (technik automatyk, 
informatyk, programista, analityk baz danych itp.).
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Reprezentant sektora w regionie – partner do rozmów z przedstawicielami władz 

Lobbing dotyczący interesów branży – klaster jako reprezentant branży, ciało doradcze i grono eksperckie 
zabiera głos w dyskusji nad dokumentami strategicznymi miasta i regionu. Cel takich działań stanowi 
uwzględnienie sektora TSL w regionalnych strategiach (wpisanie do Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji Województwa Łódzkiego) i programach operacyjnych, co będzie skutkowało zwiększeniem 
środków na dalszy rozwój sektora TSL.

Widoczność uczestników klastra – promocja regionu

Działania klastra nakierowane są na pozycjonowanie regionu łódzkiego jako kluczowego centrum 
logistycznego w kraju i Europie Centralnej. Zarówno rozwój infrastruktury, jak i nieustannie powiększający 
się zasób powierzchni magazynowych stanowią silne argumenty za lokowaniem nowych inwestycji 
w regionie Polski Centralnej. Tak rozumiana promocja regionu jednocześnie buduje pozytywny wizerunek 
branży i członków klastra jako jej ambasadorów.

Warsztaty, webinary i szkolenia

Członkowie klastra otrzymują ofertę szkoleń i webinarów organizowanych przez Biuro Klastra, 
prowadzonych przez innych członków klastra w ramach ich podstawowej działalności lub przez jednostki 
współpracujące z klastrem. Na bazie zgłoszeń i propozycji możliwe jest także przeprowadzenie 
szkolenia/webinaru poświęconemu konretnemu zagadnieniu zgodnie z potrzebą zgłaszaną przez 
członków. 

Wpływ na kierunkowy rozwój edukacji na różnych poziomach nauczania

Klaster skupia czołowe uczelnie wyższe regionu, ale także jednostki kształcące na poziomie średnim. 
Dydaktycy, razem z praktykami z biznesu, stanowią szerokie grono ekspertów, którzy ukierunkowują 
programy kształcenia i zakresy praktyk na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. 

Wspieranie innowacyjności i transferu technologii

Dostęp do zaplecza naukowo-badawczego uczelni wyższych obecnych w klastrze umożliwia nie tylko 
wspólną realizację projektów naukowo-badawczych, ale również wymianę wiedzy i doświadczeń na linii 
uczelnie – przedsiębiorstwa. Bezpośredni dostęp do jednostek naukowo-badawczych skupionych 
w klastrze ułatwia proces pozyskania partnera badawczego do projektów wymagających takiej 
kooperacji.
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Udział w wydarzeniach 
współorganizowanych przez 

klaster, business mixery
Logistyka ma głos

Klaster zaprasza do udziału we wszystkich 
własnych  in ic jatywach  oraz  tych 
współorganizowanych, objętych patronatem 
czy wsparciem sponsorskim, takich jak 
business mixery, kongresy, wydarzenia 
targowe, wystawiennicze czy konferencyjne. 
Dla uczestników klastra udział jest bezpłatny 
lub na wynegocjowanych preferencyjnych 
warunkach. 

Klaster jako reprezentant branży w regionie jest 
uczestnikiem paneli eksperckich i wydarzeń 
branżowych, w tym organizowanych przez 
mass media czy instytucje naukowe. 
Doceniane są zaangażowanie klastra w rozwój 
branży i regionu oraz możliwość ujęcia 
zagadnień związanych z logistyką z różnych 
punktów widzenia (biznes, uczelnie, jednostki 
wspierające przedsiębiorców).

Przykładowe aktywności  klastra

Kongres AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej

C S C M P  C E E  S u p p l y  C h a i n  C o n f e r e n c e 
& Exhibition

Warsztaty logistyczne „Perspektywy rozwoju 
transportu lotniczego i logistyki w aglomeracji 
łódzkiej” 

New's Year's International Business Mixer in Łódź

International Business Mixer Łódź 2021

Debata Gazety Wyborczej „Łodzią do kariery: rynek 
pracy – kształcenie – biznes”

Członek Regionalnej Rady Platformy Przemysłu 
Przyszłości

B a d a n i a  I n s t y t u t u  B a d a ń  Ed u k a c y j n yc h 
„Zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje 
w regionalnych branżach wiodących”
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Przykładowe aktywności  klastra

Europejskie Forum 
Gospodarcze – Łódzkie 

Wykorzystywane
kanały promocji

EFG to największe wydarzenie biznesowe 
w regionie, organizowane cyklicznie przez 
Urząd Marszałkowski. To miejsce spotkań 
tysięcy przedsiębiorców, biznesmenów, 
ekspertów, przedstawicieli  jednostek 
samorządu terytorialnego i władz rządowych. 
Rokrocznie  klaster  jest  partnerem 
merytorycznym EFG, co przekłada się na 
możliwość  zorganizowania  panelu 
dyskusyjnego związanego z bieżącymi 
trendami i wyzwaniami dla branży TSL.

Ukazujący się w cyklu miesięcznym newsletter 
umożliwia  dotarcie  z  informacjami 
o aktywnościach i sukcesach uczestników 
klastra do szerokiego grona odbiorców  –

zarówno wewnątrz klastra, jak i do podmiotów 
współpracujących: Urzędu Miasta Łodzi, 
Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji 
otoczenia biznesu. Kanałami wewnątrz- 
klastrowymi, np. poprzez mailing, stronę 
internetową czy social media, dystrybuowane 
są również materiały i informacje promocyjne.
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EFG 2021
Zatrudnienie cudzoziemców w branży logistycznej 
w ujęciu społecznym
Dlaczego warto współpracować? Klaster jako 
platforma współpracy

EFG 2020
Innowacje w logistyce w dobie COVID-19

www.lodzistics.pl

/company/lodzistics

/LODZistics



Edukacja kadr dla branży
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Udział w klastrze to bezpośredni kontakt z czołowymi uczelniami regionu, kształcącymi na 
kierunku logistyka i kierunkach pokrewnych. Technikum Administracyjno-Usługowe z klasą 
kształcącą w zawodzie technik logistyk jest uzupełnieniem, a właściwie pierwszym 
krokiem na tej ścieżce edukacyjnej. Wpływ na proces edukacji, zgodne z najnowszymi 
zmianami technologicznymi przygotowanie zawodowe nauczycieli czy program praktyk 
pozwalają realnie oddziaływać na proces zdobywania kompetencji potrzebnych na rynku 
pracy. Ponadto stwarzają możliwość bezpośredniego dotarcia do uczniów i studentów 
kierunków logistycznych i prezentacji swojej marki jako przyszłego pracodawcy.



Członkowie LODZistics

Członkowie Wspierający
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Kontakt

      /LODZistics

      /company/lodzistics

LODZistics  Biuro Klastra–

      

      tel: 42 631 29 20

      biuro@lodzistics.pl

      www.lodzistics.pl

Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 217/221, 93-005 Łódź


