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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. In-
stytut działa w całej Polsce. Uważamy, że poszukiwanie 

dobrych rozwiązań dla naszego kraju wymaga zrozumie-
nia tego jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach 
i powiatach. Nasze oddziały powstały już w 14 wojewódz-
twach. Współpracuje z nami ok. 150 ekspertów i ekspertek 
z całej Polski. Eksperci na bieżąco wspierają Koło Parlamen-
tarne Polska 2050 w pracach legislacyjnych analizując pro-
jekty ustaw, tworząc założenia do działań legislacyjnych

INSTYTUT STRATEGIE 2050
ruchu i poprawki do procedowanych w parlamencie 
projektów. Przygotowują również założenia do ważnych 
wystąpień polityków ruchu. Stowarzyszenie to serce ru-
chu - oddolna aktywność społeczna. Głowa to wiedza 
ekspertów Strategii 2050. Z głowy i serca wypływa dobra 
polityka - wrażliwa na potrzeby

Jestem doświadczonym program mana-
gerem, wiele lat pracowałem w dolinie 
krzemowej. Od 20 ponad lat jako inżynier, 

architekt, a obecnie jako manager pracuję z najnowocze-
śniejszymi technologiami w Polsce i za granicą. Z Polską 
2050 związany jestem od kampanii prezydenckiej Szymo-
na Hołowni z 2020 roku, w czasie której organizowałem 
struktury jako lider na Stany Zjednoczone. Później zaanga-
żowałem się w ruch, kontynuując pracę na terenie Stanów 
Zjednoczonych  jako członek Zarządu regionu Zagranica. 
Obecnie zajmuję się budową struktur politycznych. Jako 
działacz chcę pomóc Polakom żyjącym poza terytorium 
Rzeczypospolitej, a także angażować się w sprawy zwią-
zane z wykluczeniem cyfrowym, nowoczesnymi technolo-
giami i cyfryzacją.

RADOSŁAW WŁADYSŁAW DUMAŃSKI
ODPOWIEDZIALNY ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZ-
NYCH POZA GRANICAMI POLSKI

Organizuję szkolenia i konferencje oraz 
koordynuję projekty w zakresie funduszy 

europejskich i projektów współpracy na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju. Zawodowo do niedawna jestem związana 
z Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenar-
beit GmbH (GIZ), jedną z wiodących organizacji w dziedzi-
nie usług współpracy międzynarodowej. Obecnie pracuję 
w zakresie realizacji projektów w ramach współpracy nie-
miecko-ukraińskich miast partnerskich i wzmacniania roli 
samorządów lokalnych z ramienia Federalnego Minister-
stwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
W 2020 zaangażowałam się w kampanię prezydencką Szy-
mona Hołowni, działałam jako jedna z liderek na Ukrainę. 
Aktualnie jestem członkinią Zarządu regionu Zagranica i li-
derką na Niemcy, drugiego pod względem ilości członków 
i wolontariuszy Polski 2050 kraju poza granicami Rzeczpo-
spolitej. 
Zaangażowałam się w działalność Polski 2050, bo miałam 
dość słuchania, że Polacy za granicą nie powinni mieć pra-
wa głosu. Chce pokazać, że geograficzna odległość od Pol-
ski nie stanowi przeszkody w angażowaniu się w szukanie 
dobrych rozwiązań dla Polski i budowanie wrażliwości oby-
watelskiej. Równie ważne jest dla mnie wsłuchiwanie się 
w problemy i potrzeby Polaków pracujących czy mieszka-
jących poza Polską. Ten głos często nie jest w stanie prze-
bić się do debaty publicznej.

MAGDALENA HEHN
CZŁONKINI ZARZĄDU REGIONU ZAGRANICA, ODPOWIE-
DZIALNA ZA BUDOWĘ STRUKTUR POLITYCZNYCH POZA 
GRANICAMI POLSKI
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Kontrakty obywatelskie.Kontrakty obywatelskie. Zawarliśmy od październi-
ka 2020 roku już kilkadziesiąt tzw. kontraktów, czyli 
zobowiązań wobec lokalnych społeczności, które do-
tyczą ich konkretnych spraw. Chodzi np. o powsta-
nie w Krakowie parkletów - mobilnych, zielonych 
przestrzeni miejskich, w których mieszkańcy mogą 
przysiąść i odpocząć, przebudowę niebezpiecznego 
przystanku na Podkarpaciu lub monitoring smogu 
w Białymstoku czy nielegalnych wysypisk na pomor-
skich plażach.  Jak działamy? Używamy wszelkich 
możliwych narzędzi, które są w rękach obywateli, tj. 
lokalnych inicjatyw uchwałodawczych, funduszy so-
łeckich, budżetów obywatelskich, orzecznictwa, lo-
kalnych działań, akcji i interpelacji. Dzięki coraz więk-
szej współpracy z przedstawicielami samorządów, 
którzy dołączają do Polski 2050 lub współpracują 
z nami w ramach programu “Partnerstwo na rzecz 
Samorządu Otwartego”, działamy szybciej i spraw-
niej. 
  
Jesteśmy eko.Jesteśmy eko. Zrealizowaliśmy setki, jeśli nie tysią-
ce różnorodnych działań ekologicznych i prośrodo-
wiskowych. Powołaliśmy ogólnopolską grupę złożo-
ną z koordynatorów, którzy pilotują m.in. sprzątania 
terenów zielonych “od morza do gór”, przygotowu-
ją i składają interpelacje lub petycje związane np. 
z wycinką lub składowaniem niebezpiecznych 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 wo-
lontariusze, nierzadko specjaliści w swoich dziedzi-
nach, prowadzą też akcje edukacyjne i informacyjne. 
Jeśli nie wiecie, jak stworzyć bomby nasienne czy 
zbudować domki dla jerzyków (tych przez “rz”), mu-
rarek lub owadów, zgłoście się do nas! 

Prowadzimy w wielu miastach Polski stałą pomoc pomoc 
dla osób w kryzysie bezdomnościdla osób w kryzysie bezdomności, w tym regularny  
streetworking. Uruchomiliśmy też stronę na Facebo-
oku: Polska 2050 – Pomoc w Kryzysie Bezdomności. 
Publikujemy tam aktualnie podejmowane działania 
Stowarzyszenia. Tylko w lipcu 2021 roku zakończyli-
śmy pierwszą część ogólnopolskiej akcji #WodaTo-
Życie polegającej na wyposażeniu osób w kryzysie 
bezdomności w bidony na wodę, w którą włączyli się 
też wolontariusze z Wielkiej Brytanii. Podczas piąt-
kowych cyklicznych wyjść krakowskiej grupy “Plan-
tacja Dobra” wiele osób może zjeść ciepły- posiłek. 
Dzięki wolontariuszom z woj. mazowieckiego mo-
gliśmy spisać kolejne osoby w Narodowym Spisie 
Powszechnym i ofiarować kilkadziesiąt par nowych 
tenisówek. 
  
“Razem dla rodzin zastępczych”.“Razem dla rodzin zastępczych”. Wspieramy rodzi-
ny zastępcze poprzez darmowe, zdalne korepetycje 
dla dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 projekt objął 
około 1300 dzieci, zaangażował ponad 800 korepe-
tytorów, włączył w akcje pomocowe i informacyjne 
dotyczące sytuacji prawnej i materialnej tych rodzin. 
A wszystko dzięki oddolnej inicjatywie wolontariusz-
ki z Mazowsza. 
 Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy 
i członków Stowarzyszenia. Wspieramy ich działania 
MINIGRANTAMIMINIGRANTAMI.. W ciągu ostatniego roku naszej 
działalności powstały: Klub Krwiodawców Polska Klub Krwiodawców Polska 
2050, Dyskusyjne Kluby Książkowe “2050 Myśli” 2050, Dyskusyjne Kluby Książkowe “2050 Myśli” 
orazoraz Kluby Seniora Polska 2050 Kluby Seniora Polska 2050, których na koniec 
czerwca jest już około 20. W efekcie działań Klubów 
Seniora od 12 do 17 września organizowany jest ogól-
nopolski zjazd Seniorów w Poroninie! 
Za granicą znajdziesz klub w Londynie. 

JAK DZIAŁAMY ZA GRANICĄ?
Misją Regionu Zagranica jest rozpowszechnianie i re-
alizowanie wartości ruchu Polska 2050 wśród Polonii 
i Polaków mieszkających poza granicami Polski. Po-
przez nasze działania, chcemy wypełnić wizję o stwo-
rzeniu globalnej społeczności Polaków, którzy podzie-
lają wartości propagowane i wdrażane przez Polskę 
2050.

Naszym głównym celem jest dotarcie do jak najszer-
szej rzeszy Polaków za granicą, aby przekazać założe-
nia programowe ruchu oraz pozyskać sympatyków 
i wolontariuszy do wspólnych działań i akcji. Zakłada-
my czynne zaangażowanie się w rozwiązywanie trud-
nych spraw Polonii,  zbudowanie struktur i pozyskanie 
źródeł finansowania dla naszych projektów.
Chcemy realizować nasze cele m.in. poprzez zwięk-
szenie rozpoznawalności Polski 2050 poza granicami 
Polski i naszego oddziału oraz reprezentowanie inte-
resów Polaków mieszkających za granicą. 

Wolontariusze działają aktywnie w ramach różnych 
akcji i projektów. W ostatnich miesiącach zorgani-
zowaliśmy świąteczne paczki dla dzieci z domów 
dziecka. Wspieramy rodzinne domy dziecka w Pol-
sce, wspierając wojewódzkie oddziały Stowarzyszenia 
Polska 2050. Szyjemy torby z naszym logo lub maty 
sensoryczne dla osób z demencją. W Wielkiej Brytanii 
wolontariusze podjęli się m.in. ewidencji cmentarzy, 
na których spoczywają Polacy. Obejmujemy opieką 
opuszczone groby. Wspieramy polskie dzieci zdalny-

mi korepetycjami. Włączyliśmy się aktywnie w pro-
jekt “Razem dla rodzin zastępczych”, udzielając lekcji 
z różnych dziedzin i obszarów, nie tylko językowych. 

Nasi wolontariusze z sukcesem zaistnieli na falach 
„Dobrego Radia”, czyli stacji radiowej Polski 2050. 
„Śniadanie w Dallas” to jedna z czołowych audycji, 
w której Ludmiła Mitula, liderka Stowarzyszenia Pol-
ska 2050 w Stanach Zjednoczonych, zaprasza cie-
kawych gości, pokazując zagranicę oczami Polonii. 
Oprócz prowadzącej, inni wolontariusze działają przy 
produkcji audycji, dzięki czemu właściwie tworzymy 
ją od A do Z. Piszemy też artykuły do Dziennika Związ-
kowego w Chicago – największej i najstarszej gazety 
polonijnej w USA. Jeśli masz doświadczenie lub pre-
dyspozycje dziennikarskie, możesz się do nas zgłosić, 
zagospodarujemy Twoje umiejętności. Jesteśmy tak-
że otwarci na wdrażanie nowych pomysłów.  
Wolontariusze regionu Zagranica to także wielu eks-
pertów z różnych dziedzin, którzy wspierają Instytut 
Strategie 2050. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia 
zdobytego w Polsce i za granicą. Przekazujemy naszą 
perspektywę na ważne tematy.
Działamy również w przestrzeni politycznej. Nasi dzia-
łacze wspierają rodaków poprzez tworzenie interpe-
lacji poselskich dla członków Koła Parlamentarnego 
Polski 2050. Wsłuchujemy się w potrzeby rodaków 
i chcemy być ich rzecznikami. W ciągu ostatnich kilku 
miesięcy, złożyliśmy już kilka takich zapytań.



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

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 wo-
lontariuszy i członków Stowarzyszenia, których odbior-
cami mogą być wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Pol-
ski. 
Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wniosek 
w imieniu grupy wolontariuszy o dofinansowanie pro-
jektu. Pozyskane środki służą do zakupu materiałów 
niezbędnych do realizacji działania. Sfinansowaliśmy 
już 75 projektów, 50 w pierwszej, wiosennej edycji i 25 
w dodatkowej, którą zorganizowaliśmy jeszcze w czerw-
cu ze względu na duże zainteresowanie. Teraz zbieramy 
pomysły na kolejnych 50 inicjatyw, które wybierzemy 
w edycji jesiennej. Przyznane jak dotąd MINIGRANTY 
dotyczą: aktywizacji i edukacji obywatelskiej, ekologii, 

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!

pomocy potrzebującym, warsztatów dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Fundusz jest dla osób, którzy chcą 
zrobić coś na rzecz innych, zmienić kawałek naszego 
kraju, choć o centymetr. Wszystkie projekty można zna-
leźć na stronie minigranty.polska2050.pl.

CO MÓWIĄ O NAS LICZBY?

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. 

PAULINA ŁĄCZYŃSKA - ogólnopolska koordyna-
torka projektu “Razem dla rodzin zastępczych”
Dołączyłam do wolontariuszy już w kampanii, czu-
jąc nadzieję na nową jakość w dyskursie politycz-
nym. Jak się okazało -  była to dobra decyzja. Dosta-
łam możliwość realizowania siebie poprzez pomoc 
innym. Poznałam niesamowitych ludzi, którzy przy-
wrócili mi wiarę w bezinteresowne działanie. Praca 
w Stowarzyszeniu daje mi też nadzieję, że można 
się łączyć ponad podziałami, robić coś dobrego 
wspólnie, nie patrząc na to,  jakie mamy poglądy.
Marzy mi się Polska pojednana, dbająca o najsłab-
szych i bezpieczna dla moich dzieci. Bardzo mocno 
ufam, że uda się dołożyć chociaż małą cegiełkę do 
realizacji tych marzeń. Dołączając do Stowarzysze-
nia, nie wiedziałam że tyle uda się zrobić. To właśnie 
kolejne działania pomocowe realizowane z lokalną 
ekipą spowodowały, że z pomysłu akcji dedykowa-
nej dzieciom, rozwinęliśmy największy ogólnopol-
ski projekt zdalnych korepetycji dla dzieci z rodzin 
zastępczych. Na tym jednak nie koniec, bo z kolei ta 
akcja zmobilizowała nas do ogólnego wsparcia ro-
dzin zastępczych. Kilkumiesięczna obserwacja ich 
problemów i systematyczny kontakt zaowocowały 
wypracowaniem postulatów zmian w systemie pie-
czy. W naszej akcji dalej trwają korepetycje, z któ-
rych w ostatnim roku szkolnym skorzystało ponad 
1300 dzieci, organizujemy lokalnie akcje pomocowe 
i działamy, aby każde dziecko mogło mieć rodzinę, 
bo na nią zasługuje.

Wolontariusze Polski 2050 w Stanach Zjednoczo-
nych realizują projekt pozyskania polskojęzycznych 
podręczników dla dzieci z polonijnych, sobotnich szkół 
na terenie Stanów. Akcja może być przeprowadzona 
dzięki współpracy Stowarzyszenia Polska 2050 USA ze 
Stowarzyszeniem „Dzieci Mają Skrzydła” z Nowego Są-
cza. Fundusze z minigrantu zostaną wykorzystane na 
transport książek do USA.

Polska 2050 Zagranica

@polska2050.usa

Mail główny:   zagranica@polska2050.pl 

Maile w krajach:
Wielka Brytania:                    wielkabrytania@polska2050.pl
Niemcy:                     niemcy@polska2050.pl
USA:    usa@polska2050.pl
Szwajcaria:    szwajcaria@polsk2050.pl
Francja:                     francja@polska2050.pl
Belgia:     belgia@polska2050.pl
Hiszpania:    hiszpania@polska2050.pl
Norwegia:    norwegia@polska2050.pl
Królestwo Niderlandów:  niderlandy@polska2050.pl
Włochy:                     wlochy@polska2050.pl
Australia:    australia@polska2050.pl


