
Stowarzyszenie na rzecz wspierania politycznej,  
gospodarczej i społecznej współpracy Niemiec, 
Francji i Polski w Europie 

Dane członka wspierającego

Instytucja

Osoba kontaktowa Funkcja 

Członkostwo prywatne

Nazwisko Imię

Stopień naukowy Data urodzenia 

Dane adresowe 

Adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

Telefon E-mail / faks 
 

Sposób opłacania składki rocznej 

Przelewam składkę roczną w razie wymagalności na 
rachunek Stowarzyszenia w Postbank Berlin.

Upoważniam Förderverein Stiftung Genshagen e.V. 
przy wymagalności płatności do obciążenia poniższego 
konta na podstawie polecenia zapłaty aż do odwołania: 

Właściciel rachunku 

Bank

IBAN

BIC 

Zgadzam się na elektroniczne przechowywanie 
moich danych do celów Stowarzyszenia oraz 
informowanie mnie o działalności Stowarzysze-
nia. Wszystkie dane zostały podane dobrowolnie. 

Miejscowość, data  Podpis

Więcej informacji o Fundacji Genshagen, Stowarzyszeniu 
Wspierającym i aktualnych wydarzeniach można znaleźć 
na stronie internetowej www.stiftung-genshagen.de

Kontakt

Förderverein Stiftung Genshagen e.V. 
Przewodniczący: Jean-Marc Ayrault 
Am Schloss 1, 14974 Genshagen 

Dr. Martin Koopmann
tel.   +49 3378 805931
faks +49 3378 870013 
foerderverein@stiftung-genshagen.de

Rachunek bankowy 
Postbank Berlin
IBAN DE88 1001 0010 0823 7281 09 
BIC PBNKDEFF



O Fundacji 

Fundacja Genshagen jest miejscem spotkań i dialogu  
między polityką, gospodarką, nauką, kulturą i mediami.  
Jej celem jest wzmacnianie Europy pod względem jej  
kulturowej różnorodności, zdolności do działania  
politycznego, spójności społecznej i wzrostu gospodarczego. 

Od roku 2009 Fundacja działa w obszarze upowszechniania 
sztuki i kultury w Europie oraz w sferze Dialogu Europejskiego –  
politycznego myślenia o Europie. 
 
Sfera Dialogu Europejskiego  

Dialog Europejski służy refleksji nad polityczną, gospodarczą 
i społeczną przyszłością Europy, jej spójnością wewnętrzną 
i jej rolą w świecie. Szczególnie interesujemy się przy tym 
współpracą niemiecko-polską, niemiecko-francuską oraz 
kooperacją w Trójkącie Weimarskim.

Praca działu Dialog Europejski to mieszanka specjalistyc-
znych debat, koncentrujących się na wymiernych rezulta-
tach, osobistej wymiany poglądów w atmosferze sprzyjającej 
poufności oraz innowacyjnych form pracy w ramach projek-
tów z udziałem młodych Europejczyków i profesjonalistów 
młodego pokolenia. 

O Stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie na rzecz wspierania politycznej, gospo-
darczej i społecznej współpracy Niemiec, Francji i Polski w 
Europie – w skrócie Stowarzyszenie Wspierające Fundacji Stiftung 
Genshagen e.V. – powstało w 2014 roku w celu finansowego 
wspierania pracy działu Dialogu Europejskiego. 
 
Przeznaczenie pozyskiwanych środków 

  Finansowanie projektów służących intensyfikowaniu  
debat o polityce europejskiej między Niemcami, 
Francją i Polską oraz zakotwiczeniu idei europejskiej w 
społeczeństwie obywatelskim 

  Wkład w realizację ukierunkowanej na wymierne rezulta-
ty wymiany poglądów przedstawicieli polityki, gospodarki 
i społeczeństwa na tematy związane z przyszłością Europy 

  Wspieranie imprez, spotkań w ramach sieci współpracy, 
publikacji i działalności PR 

 
Jako członek stowarzyszenia wspierającego  uzyska Pan/
Pani dostęp do wybranych zamkniętych imprezach i będzie 
dostawać zaproszenia na Wieczór Sponsorów Fundacji Gens-
hagen. Ponadto będzie Pan/Pani otrzymywać bezpłatnie 
nasze publikacje oraz przesyłane z wyprzedzeniem infor-
macje o działaniach w ramach Dialogu Europejskiego.  

Jeśli także Panu/Pani leżą na sercu cele Stowarzyszenia 
Wspierającego, Pańska/Pani pomoc bardzo nas ucieszy! 

Wniosek o członkostwo 

Chciałbym wspierać pracę działu Dialogu Europejskiego w 
Fundacji Genshagen i wnoszę w związku z tym o przyjęcie 
mnie do Stowarzyszenia Wspierającego Genshagen e.V. (proszę 
zakreślić): 

Członkostwo dla osób prawnych (instytucje, 
przedsiębiorstwa itp.) 
1.500 euro/rocznie 
 
Członkostwo dla osób fizycznych 
150 euro/rocznie  
 
Członkostwo dla studentów i uczniów zawodu  
40 euro/rocznie  
 
Darowizna
Jestem gotów wpłacać       jednorazową/      roczną 
darowiznę w wysokości                                   euro. 

Stowarzyszenie Wspierające ma status użyteczności  
publicznej. Darowizny i składki roczne podlegają odliczeniu 
od podatku. 
 

 
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza z obu stron 
oraz przesłanie go pocztą, faksem albo mailem pod  
adresem kontaktowym Stowarzyszenia Wspierającego. 

Miejscowość, data    Podpis 


