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Stowarzyszenie Polska 2050  to ruch społeczny zainicjowany przez Szymona Hołownię po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Chcemy Polski solidarnej, zielonej i demo-
kratycznej dla naszych dzieci i wnuków. Chcemy zmieniać Polskę, działając lokalnie, charytatywnie, proekologicznie. Powołaliśmy regionalne biura, nasi wolontariusze są 
aktywni na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także za granicą. Polska 2050 to nowa jakość w polityce rozumianej jako służba obywatelom. Tu bierzemy 
sprawy w swoje ręce i zmieniamy rzeczywistość krok po kroku. Dyrektorem ds. regionów w Stowarzyszeniu Polska 2050 jest Agnieszka Buczyńska. 

KIM JESTEŚMY? 

STOWARZYSZENIE POLSKA 2050, CO UDAŁO SIĘ DO TEJ PORY?

Zadaniem Instytutu jest zapewnienie bieżącego wspar-
cia analitycznego dla Stowarzyszenia i partii politycznej, 
przygotowywanie i analiza badań społecznych, a także 
opracowywanie kompleksowych planów dla Polski pod 
zbiorczym hasłem #WiemyJak, które wytyczają kierunki 
programowe ruchu w poszczególnych dziedzinach. Insty-
tut działa w całej Polsce. Uważamy, że poszukiwanie do-
brych rozwiązań dla naszego kraju wymaga zrozumienia 
tego jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach 
i powiatach. Nasze oddziały powstały już w 14 wojewódz-

twach. Współpracuje z nami ok. 150 ekspertów i eksper-
tek z całej Polski. Eksperci na bieżąco wspierają Koło 
Parlamentarne Polska 2050 w pracach legislacyjnych 
analizując projekty ustaw, tworząc założenia do dzia-
łań legislacyjnych ruchu i poprawki do procedowanych 
w parlamencie projektów. Przygotowują również zało-
żenia do ważnych wystąpień polityków ruchu. Stowarzy-
szenie to serce ruchu - oddolna aktywność społeczna. 
Głowa to wiedza ekspertów Strategii 2050. Z głowy i ser-
ca wypływa dobra polityka - wrażliwa na potrzeby ludzi 
i profesjonalna. Taka polityka to nasze ręce.

INSTYTUT STRATEGIE 2050

OKRĘGI WYBORCZE DO SEJMU W WOJ. POMORSKIM 

POLSKA 2050 POMORSKIE
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Kontrakty obywatelskie.Kontrakty obywatelskie. Zawarliśmy od października 
2020 roku już kilkadziesiąt tzw. kontraktów, czyli zobo-
wiązań wobec lokalnych społeczności, które dotyczą ich 
konkretnych spraw. Chodzi np. o powstanie w Krakowie 
parkletów - mobilnych, zielonych przestrzeni miejskich, 
w których mieszkańcy mogą przysiąść i odpocząć, prze-
budowę niebezpiecznego przystanku na Podkarpaciu lub 
monitoring smogu w Białymstoku czy nielegalnych wy-
sypisk na pomorskich plażach.  Jak działamy? Używamy 
wszelkich możliwych narzędzi, które są w rękach obywa-
teli, tj. lokalnych inicjatyw uchwałodawczych, funduszy so-
łeckich, budżetów obywatelskich, orzecznictwa, lokalnych 
działań, akcji i interpelacji. Dzięki coraz większej współpra-
cy z przedstawicielami samorządów, którzy dołączają do 
Polski 2050 lub współpracują z nami w ramach programu 
“Partnerstwo na rzecz Samorządu Otwartego”, działamy 
szybciej i sprawniej. 
  
Jesteśmy eko.Jesteśmy eko. Zrealizowaliśmy setki, jeśli nie tysiące róż-
norodnych działań ekologicznych i prośrodowiskowych. 
Powołaliśmy ogólnopolską grupę złożoną z koordynato-
rów, którzy pilotują m.in. sprzątania terenów zielonych “od 
morza do gór”, przygotowują i składają interpelacje lub 
petycje związane np. z wycinką lub składowaniem niebez-
piecznych dla zdrowia odpadów. Stworzone przez nas łąki 
kwietnie rosną m.in. w Augustowie, Piasecznie, Rzeszowie 
czy Opolu. W szycie toreb z recyklingu zaangażowało się 
kilka województw. W ramach lokalnych działań wolonta-
riusze, nierzadko specjaliści w swoich dziedzinach, prowa-
dzą też akcje edukacyjne i informacyjne. Jeśli nie wiecie, 
jak stworzyć bomby nasienne czy zbudować domki dla je-
rzyków (tych przez “rz”), murarek lub owadów, zgłoście się 
do nas! 

Prowadzimy w wielu miastach Polski stałą pomoc dla pomoc dla 
osób w kryzysie bezdomnościosób w kryzysie bezdomności, w tym regularny  stre-
etworking. Uruchomiliśmy też stronę na Facebooku: Pol-
ska 2050 – Pomoc w Kryzysie Bezdomności. Publikujemy 
tam aktualnie podejmowane działania Stowarzyszenia. 
Tylko w lipcu 2021 roku zakończyliśmy pierwszą część 
ogólnopolskiej akcji #WodaToŻycie polegającej na wypo-
sażeniu osób w kryzysie bezdomności w bidony na wodę, 
w którą włączyli się też wolontariusze z Wielkiej Brytanii. 
Podczas piątkowych cyklicznych wyjść krakowskiej grupy 
“Plantacja Dobra” wiele osób może zjeść ciepły- posiłek. 
Dzięki wolontariuszom z woj. mazowieckiego mogliśmy 
spisać kolejne osoby w Narodowym Spisie Powszechnym 
i ofiarować kilkadziesiąt par nowych tenisówek. 
  
“Razem dla rodzin zastępczych”.“Razem dla rodzin zastępczych”. Wspieramy rodziny za-
stępcze poprzez darmowe, zdalne korepetycje dla dzieci. 
W roku szkolnym 2020/2021 projekt objął około 1300 dzie-
ci, zaangażował ponad 800 korepetytorów, włączył w ak-
cje pomocowe i informacyjne dotyczące sytuacji prawnej 
i materialnej tych rodzin. A wszystko dzięki oddolnej inicja-
tywie wolontariuszki z Mazowsza. 
 Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy 
i członków Stowarzyszenia. Wspieramy ich działania MINI-MINI-
GRANTAMIGRANTAMI.. W ciągu ostatniego roku naszej działalności 
powstały: Klub Krwiodawców Polska 2050, Dyskusyjne Klub Krwiodawców Polska 2050, Dyskusyjne 
Kluby Książkowe “2050 Myśli” Kluby Książkowe “2050 Myśli” orazoraz Kluby Seniora Pol- Kluby Seniora Pol-
ska 2050ska 2050, których na koniec czerwca jest już około 20. 
W efekcie działań Klubów Seniora od 12 do 17 września or-
ganizowany jest ogólnopolski zjazd Seniorów w Poroninie! 
W woj. pomorskim znajdziesz klub w Gdańsku-Borko-
wie.

W pracy w naszym ruchu skupiam się 
przede wszystkim na tworzeniu wspólnoty 
ludzi skupionych wokół ważnych dla nas 

idei. Istotna jest dla mnie współpraca z wolontariuszami 
działającymi na rzecz drugiego człowieka, społeczeństwa 
i przyrody. Ludzie to relacje i bardzo mi zależy, aby nasi wo-
lontariusze czuli, że są częścią czegoś większego, co tworzy 
nową jakość w życiu społecznym.

AGNIESZKA BARANOWSKA 
LIDERKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. POMORSKIM

Prowadzę nasze lokalne pomorskie biuro 
prasowe. Poza tym, najbliższe mojemu ser-
cu jest działanie z innymi wolontariusza-

mi. Obecność w Stowarzyszeniu na nowo obudziła moją 
obywatelską sprawczość dlatego jako obywatelka RP oraz 
Gdańszczanka włączam się w różnego rodzaju akcje, które 
organizujemy w naszym województwie. W tym się speł-
niam i to nadaje sens mojemu byciu częścią Polski 2050.

MARTA CHLEWICKA 
CZŁONKINI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 
2050 W WOJ. POMORSKIM

Jako członek zarządu, a jednocześnie wo-
lontariusz mam pod opieką liderów Sto-
warzyszenia skrzydła zachodniego woje-

wództwa Pomorskiego. Ponadto jestem członkiem Rady 
Tymczasowej, ciała doradczego zarządu głównego, której 
zadaniem jest budowanie strategii rozwoju Stowarzysze-
nia Polska2050. Jestem też odpowiedzialny za wizerunek 
zewnętrzny Ruchu. Koordynuję wydruki i montażu bilbor-
dów w naszym województwie.

KRZYSZTOF KOTKIEWICZ 
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. POMORSKIM

Jestem członkiem Zarządu Pomorskich 
Struktur Stowarzyszenia Polska 2050 i lide-
rem okręgu 25, gdzie odpowiadam między 

innymi za kontakty oraz spotkania z samorządowcami. 
Ponadto zajmuję się budowaniem struktur w tym rejonie, 
a także zapoznaję naszych członków z samorządem. Jeste-
śmy już liczną grupą, która zawsze może liczyć na siebie, 
nawet w tych najdrobniejszych sprawach, co też tak na-
prawdę pokazuje naszą prawdziwą siłę oraz odróżnia od 
innych organizacji.

KRYSTIAN TAFLIŃSKI 
CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA 2050 
W WOJ. POMORSKIM

EMIL ROJEK
KOORDYNATOR INSTYTUTU STRATEGIE POLSKA 2050 
W WOJ. POMORSKIM 

Jestem prawnikiem i pracownikiem samo-
rządowym. W Ruchu Polska 2050 zajmuję 

się koordynacją prac Instytutu Strategie 2050 w wojewódz-
twie pomorskim. Wspieram także nasz klubu parlamentar-
ny w Sejmie w zakresie prawa dot. rolnictwa i wsi.

Urodziłam się w Tczewie, ale szybko z mo-
imi rodzicami zamieszkaliśmy w Gdańsku. 
Jestem z wykształcenia socjologiem i poli-

tologiem, ukończyłam Master of Business Administration. 
Całe swoje życie zawodowe związana jestem z aktywnością 
społeczną i obywatelską oraz działalnością organizacji po-
zarządowych. Zasiadałam w Gdańskiej Radzie Pożytku Pu-
blicznego, Gdańskiej Radzie ds. Seniorów, aktualnie jestem 
członkiem Gdańskiem Rady ds. Rozwoju Wolontariatu. 
Przez kilkanaście lat działałam w Regionalnym Centrum 
Wolontariatu w Gdańsku, gdzie byłam także prezesem. 
W trakcie kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni od-
powiedzialna byłam za organizację wolontariatu, z którego 
urodziło się stowarzyszenie Polska 2050 z tysiącami wolon-
tariuszek i wolontariuszami. Mam zaszczyt być członkiem 
zarządu ogólnopolskiego Polska 2050 już od blisko roku. 
Działanie z ludźmi i dla ludzi to moja pasja. Chcę służyć lu-
dziom, tak jak robiłam to całe moje życie. Ruch Polska 2050 
daje mi taką możliwość.

AGNIESZKA BUCZYŃSKA 
DYREKTOR DS. REGIONÓW W STOWARZYSZENIU ORAZ 
ODPOWIEDZIALNA ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH W WOJ. POMORSKIM

Dołączyłam do sztabu wyborczego jako 
prawnik. Z Szymonem łączyło nas także za-
angażowanie w działalność charytatywną 

w najuboższych krajach świata. Zafascynował mnie pomysł 
na pierwszą całkowicie obywatelską kampanię wyborczą. 
Obecnie kieruję założoną przez Szymona Fundacją Polska 
Od Nowa i pracuję nad programami działania Ruchu Pol-
ska 2050 w ramach Kolegium Ekspertów Instytutu Stra-
tegie 2050. Współtworzę program “Państwo i Kościół na 
swoje miejsca” oraz program dot. praworządności. Na co 
dzień wspieram jako prawnik prace Koła Parlamentarnego 
Polska 2050. Wbrew pozorom, wiele da się zrobić nawet 
będąc w opozycji.

MIŁOSŁAWA ZAGŁOBA
PREZESKA FUNDACJI POLSKA OD NOWA, EKSPERTKA 
INSTYTUTU STRATEGIE 2050



DLACZEGO DZIAŁAM W POLSCE 2050?DLACZEGO DZIAŁAM W POLSCE 2050?

CO MÓWIĄ O NAS LICZBY?

KONTAKT

1893
członków

stowarzyszenia

26 000
wolontariuszy
w całej Polsce

i za granicą

17
zarządów

regionalnych

99
ton zebranych

śmieci

6500
rozdanych

sadzonek drzew

zespół redakcyjny: Marianna Łoboda, Bartłomiej Niemkiewicz, Marika Miechowicz, Katarzyna Suwała, Dorota Cichocka. Dziękujemy lokalnym biurom Polski 2050 za dostarczenie treści i pomoc sekretarzy w opracowaniu.

Bez złotówki podarowanej przez państwo, dzięki Bez złotówki podarowanej przez państwo, dzięki 
wpłatom setek tysięcy ludzi, mamy możliwość wpłatom setek tysięcy ludzi, mamy możliwość 
tworzenia największego w Polsce ruchu obywa-tworzenia największego w Polsce ruchu obywa-
telskiego. Dobitnie udowadniamy, że dobra po-telskiego. Dobitnie udowadniamy, że dobra po-
lityka nie musi “przepalać” gigantycznych sum, lityka nie musi “przepalać” gigantycznych sum, 
że może być tworzona i finansowana przez nas, że może być tworzona i finansowana przez nas, 
którzy dzielimy tę samą wizję dobrego państwa, którzy dzielimy tę samą wizję dobrego państwa, 
te same marzenia i plany zmiany Polski na po-te same marzenia i plany zmiany Polski na po-
kolenia. Wyłącznie dzięki wpłatom osób takich kolenia. Wyłącznie dzięki wpłatom osób takich 
jak Ty, możemy budować ruch w całej Polsce, jak Ty, możemy budować ruch w całej Polsce, 
opłacić biura, czy prowadzić prace programowe opłacić biura, czy prowadzić prace programowe 
w ważnych obszarach, jak np. zdrowie Polaków w ważnych obszarach, jak np. zdrowie Polaków 
czy neutralność klimatyczna. Pomóż nam budo-czy neutralność klimatyczna. Pomóż nam budo-
wać Polskę demokratyczną, zieloną i solidarną już wać Polskę demokratyczną, zieloną i solidarną już 
dziś - wystarczy, że ustawisz zlecenie cykliczne na dziś - wystarczy, że ustawisz zlecenie cykliczne na 
stronie wspieraj.polska2050.plstronie wspieraj.polska2050.pl

wesprzyj nas zleceniem stałym

25 zł
FUNDACJA 

POLSKA OD NOWA
85 1600 1462 1885 1849 6000 0001

albo dowolną inną kwotą

wspieraj.polska2050.pl

DLACZEGO POTRZEBUJEMY 
WPŁAT NA NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ?

#MINIGRANTY#MINIGRANTY
nasz najnowszy projektnasz najnowszy projekt
Wspieramy finansowo inicjatywy tworzone przez 
wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, których 
odbiorcami mogą być wszyscy mieszkańcy i miesz-
kanki Polski. 
Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wnio-
sek w imieniu grupy wolontariuszy o dofinanso-
wanie projektu. Pozyskane środki służą do zakupu 
materiałów niezbędnych do realizacji działania. 
Sfinansowaliśmy już 75 projektów, 50 w pierwszej, 
wiosennej edycji i 25 w dodatkowej, którą zorgani-
zowaliśmy jeszcze w czerwcu ze względu na duże 
zainteresowanie. Teraz zbieramy pomysły na kolej-
nych 50 inicjatyw, które wybierzemy w edycji jesien-
nej. Przyznane jak dotąd MINIGRANTY dotyczą: ak-
tywizacji i edukacji obywatelskiej, ekologii, pomocy 
potrzebującym, warsztatów dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Fundusz jest dla osób, którzy chcą zro-
bić coś na rzecz innych, zmienić kawałek naszego 
kraju, choć o centymetr. Wszystkie projekty można 
znaleźć na stronie minigranty.polska2050.pl.

Polska 2050

@polska.2050

@PL_2050

DOŁĄCZ DO NAS!
Wspierać nasze działania można na wiele spo-Wspierać nasze działania można na wiele spo-
sobów. Jeżeli działasz na rzecz naszego ruchu sobów. Jeżeli działasz na rzecz naszego ruchu 
– czy to poprzez czynny udział w organizowa-– czy to poprzez czynny udział w organizowa-
nych przez nas akcjach, czy poprzez działania nych przez nas akcjach, czy poprzez działania 
w internecie – to już możesz nazywać się wo-w internecie – to już możesz nazywać się wo-
lontariuszemlontariuszem

Aby zostać wolontariuszem 
zarejestruj się na stronie 

polska2050.pl 
i zacznij działać!

monitorowany. Dodatkową inicjatywą, która  ma 
na celu chronić “Turzycowe Błoto” przed wy-
schnięciem, jest przebudowa pięciu studzienek 
kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczący-
mi. 
Rafał, Piotr oraz Marcin Chwiałkowski (również 
wolontariusz Polski 2050), wzięli też udział w kon-
kursie na Budżet Obywatelski. Ich projekt został 
wybrany głosami mieszkańców Gdyni! Oszacowa-
ny jest na kwotę ok. 319 tysięcy złotych. 
Ochrona mokradeł jest bardzo istotna z punktu 
widzenia naszego klimatu, w tym jakości powie-
trza. Przesuszone torfowisko emituje CO2. Szacu-
je się, że w skali naszego kraju jest to około 10% 
emisji. Nawodnione zaś retencjonuje wodę, od-
ciążając kanalizację deszczową podczas ulewnych 
opadów. Jest miejską oazą bioróżnorodności flory.

Dzięki naszej pomorskiej ekipie gdyńskie mo-
kradło zostanie uratowane przed wyschnięciem. 
Stowarzyszenie Polska 2050 w okręgu gdyńskim 
rozpoczęło realizację długofalowego planu pod 
hasłem “Gdynia na zielonym szlaku”, nawiązują-
cym nazwą do ogłoszonego przez ruch jednego 
z założeń programowych “Polska na zielonym 
szlaku”. Jednym z dotychczas podjętych działań 
proekologicznych jest plan ochrony miejskiego 
mokradła “Turzycowe Błoto”. Nasi pomorscy li-
derzy - Piotr Kajut i Rafał Śniegocki – społeczni 
opiekunowie mokradła – wygrali ogólnopolski 
konkurs organizowany przez „Centrum Ochrony 
Mokradeł”. Dzięki wygranej, „Turzycowe Błoto” ob-
jęte zostało opieką pracowników i ekspertów ww. 
centrum. W ramach projektu mokradło zostało 
zinwentaryzowane, a jego stan będzie cyklicznie 

TURZYCOWE BŁOTO nie wyschnie!

MAREK KRAWCZYK - wolontariusz biura Stowa-
rzyszenia Polska 2050
Jako prawnik i osoba zainteresowana samorzą-
dem terytorialnym od samego początku zwróciłem 
uwagę na tzw. kontrakty obywatelskie, unikatowy 
projekt Stowarzyszenia, polegający na podejmowa-
niu zobowiązań wobec lokalnej społeczności. Obok 
wielu inicjatyw pomocowych, edukacyjnych czy 
społecznych uważam, że jest to wyjątkowy koncept. 
To, co zaskakuje mnie każdego dnia, to skala na-
szych działań. Wiele projektów, takich jak wspiera-
nie osób w kryzysie bezdomności, udzielanie kore-
petycji dzieciom wychowujących się w rodzinach 
zastępczych, dociera swoim zasięgiem do wszyst-
kich zakątków naszego kraju, a nawet poza jego 
granice. To właśnie powoduje, że chętnie włączam 
się w kolejne działania, które dzięki wspólnemu wy-
siłkowi i zaangażowaniu wielu osób, od pomysłu 
potrafią się przeobrazić w ogólnopolską akcję. 
Dla mnie Stowarzyszenie Polska 2050 to przede 
wszystkim niezwykli, fajni ludzie, a dzisiaj moi kole-
żanki i koledzy, którzy poświęcają codziennie wiele 
energii i czasu, aby zmieniać kawałek po kawałku 
świat wokół nas. 

MAGDALENA DOROŻAŁA - koordynatorka akcji 
ekologicznych w woj. mazowieckim i autorka cy-
klu rozmów „Eko-kawka”
Jes  tem w Stowarzyszeniu, bo wierzę w lepsze jutro. 
Ale nic nie dzieje się samo. Czuję, że jedyną drogą 
jest praca u podstaw poprzez edukację, budzenie 
świadomości i oddolne działania. To, czego nikt ni-
gdy nas - jako narodu - nie uczył, czyli zasad funk-
cjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wiem, 
że nie jest to łatwe, ale może się udać, jeśli każdy 
z nas poczuje się współodpowiedzialny i zamiast 
czekać na zmiany, sam zacznie je wprowadzać.
Bliskie są mi tematy związane z kryzysem klima-
tyczno-przyrodniczym. Nasza wiedza w tym obsza-
rze “kuleje”, przez co nie zdajemy sobie sprawy, że 
każda nasza decyzja ma konsekwencje dla naszego 
środowiska. Od początku wiedziałam, że w ruchu 
jest przestrzeń, aby działać w tym obszarze z ludź-
mi o podobnej ekologicznej wrażliwości. I miałam 
rację.

W woj. pomorskimW woj. pomorskim realizujemy m.in. projekt na-
sadzenia drzew w lokalizacji wskazanej przez Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, który połączymy z akcją edukacyjną na 
temat wartości drzew w przestrzeni miejskiej, a tak-
że skutków ekologicznych, estetycznych i psycholo-
gicznych ich wycinki.
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