
Sprawozdanie ze zgromadzenia członkowskiego Parlamentu Hanzeatyckiego w 

Hamburgu w dniu 6 czerwca 2013 roku 

 

W dniu 06.06.2013, 12:30-14:30, w Izbie Rzemieślniczej w Hamburgu odbyło się 

Zgromadzenie Członkowskie Parlamentu Hanzeatyckiego. 

 

Na zgromadzeniu obecnych było 58 osób – przedstawicieli partnerów Parlamentu, w tym 

przedstawiciel Wielkopolskiej Izby rzemieślniczej w Poznaniu. 

 

Dr. Jürgen Hogeforster, przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego otworzył zgromadzenie 

członkowskie i powitał członków i delegatów w Hamburgu. 

 

Dr. Jürgen Hogeforster przedstawił krótkie podsumowanie projektów, które zostały 

zrealizowane przez Parlament Hanzeatycki: 

 QUICK: Qualification, Innovation, Cooperation and Key business for SMEs in Baltic 

Sea Region. 39 partnerów + Parlament Hanzeatycki jako partner wiodący + 11 

partnerów stowarzyszonych. Zakończenie projektu QUICK nastąpiło w marcu 2013 

roku. Projekt okazał się  bardzo dobry merytorycznie; 

 Baltic Supply - 16 partnerów + Resort ds. Gospodarki Wolnego Miasta 

Hanzeatyckiego Bremy w charakterze partnera wiodącego. Projekt zakończył się w 

grudniu 2012 roku. Merytorycznie również był bardzo dobry; 

 Job Market Innovations - Innovation SMEs; Parlament Hanzeatycki w charakterze 

partnera. Projekt zakończył się w czerwcu 2013 roku. 

 Corporate Social Responsibility - 6 partnerów i Parlament Hanzeatycki w charakterze 

partnera wiodącego. Projekt kończy się we wrześniu 2013 roku.  

 Hanseatic Tradition for VET - Parlament Hanzeatycki w charakterze partnera. Projekt 

kończy się we wrześniu 2013 roku.  

 Innovative SMEs by Gender and Age - IGA. 12 partnerów + Parlament Hanzeatycki w 

charakterze partnera wiodącego. Projekt kończy się w marcu 2014 roku.  

 Skill Energy Alliance - 10 partnerów i Parlament Hanzeatycki w charakterze partnera 

wiodącego. Czas trwania projektu 02.2013 - 01.2015.  

 3 inne mniejsze projekty: w projektach realizowanych przez partnerów Parlament 

Hanzeatycki uczestniczy jako partner. 

 

Projekty w przygotowaniu: 

 Cradle to Cradle  

 Model hamburski  

 Seed money Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych 

 Seed money INTERREGŚ  

 

W 2013 r. Parlament Hanzeatycki podjął intensywne działania public relations. Do czerwca 

2013 r. zaprezentowano i poprowadzono ponad 40 prezentacji i wykładów, pracownicy 

sekretariatu wzięli udział w licznych przedsięwzięciach innych organizatorów i członków. 



Parlament Hanzeatycki opublikował wiele książek i specjalistycznych artykułów. Pracownicy 

sekretariatu prowadzą w Hamburgu aktywną działalność prasową i intensywnie pracują z 

poszczególnymi członkami. W Niemczech wyemitowanych zostało wiele audycji 

telewizyjnych.  

 

Obecnie do Parlamentu Hanzeatyckiego należy 52 członków, z czego 47 z nich to członkowie 

zwyczajni, a 5 - członkowie wspierający. Zainteresowane przystąpieniem do Parlamentu 

Hanzeatyckiego są coraz to nowe organizacje. 

 

Polscy uczestnicy spotkania, podkreślali, iż w toku prac i działań Parlamentu, powinniśmy 

respektować naszą tradycję i łączyć ją z innowacjami i nowoczesnością, oraz powinniśmy być 

świadomi naszych korzeni i historii.
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 Przygotowano na podstawie Protokołu ze zgromadzenia członkowskiego Parlamentu Hanzeatyckiego w 

Hamburgu w dniu 6 czerwca 2013 roku - Kamila Keinke 


