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POWSTANIE I ROZWÓJ MŁODZIEŻÓWKI  
SOLIDARNEJ POLSKI ZBIGNIEWA ZIOBRO

Stowarzyszenie «Klub Młodych Solidarnej Polski» (KMSP) powstałe 
oficjalnie 13 września 2013 roku [1] prowadzi swą działalność w oparciu 
o polską ustawę «Prawo o stowarzyszeniach» z dnia 7 kwietnia 1989 roku 
[2]. Będąc jedyną afiliowaną organizacją młodzieżową partii politycznej 
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (SP) [3] skupia młodych aktywistów 
pomiędzy trzynastym a trzydziestym rokiem życia [4]. 

Organizacja młodzieżowa SP deklaruje iż w swoim działaniu stara 
się nawiązywać do tradycji organizacji konserwatywno – narodowych i 
niepodległościowych, które działały na terenach ziem polskich przed wy
buchem I wojny światowej oraz w okresie II Rzeczpospolitej. Odwołuje 
się ona także do idei polskiej opozycji antykomunistycznej działającej w 
latach od 1945 do 1989 roku. W swojej aktywności pragnie też odnosić 
się do dorobku polskich formacji centroprawicowych powstałych po 1989 
roku [5].

Zgodnie ze statutem KMSP celem nadrzędnym organizacji jest wycho
wywanie młodych Polaków w duchu patriotyzmu, odpowiedzialności oraz 
aktywnego działania na rzecz narodu. Działacze stowarzyszenia pragną 
budować społeczeństwo obywatelskie w oparciu o cztery filary: patrio
tyzm, wolność obywatelska i gospodarcza, solidarność społeczna, a także 
równość obywateli wobec prawa [6].

Podjęta w badaniach problematyka dotyczy powstania i rozwoju 
KMSP. Głównym zamierzeniem i zarazem celem badawczym jest analiza 
wpływu młodych działaczy na rozwój ich macierzystej partii politycznej. 
Ponadto w ramach badań zostanie podjęta próba stypologizowania zaple
cza młodzieżowego SP. Odnosząc się do obecnego stanu badań warte jest 
podkreślenia, że problematyka dotycząca młodzieżówek partii politycz
nych została dotychczas zbadana i opracowana w sposób fragmentarycz
ny. Jedną z nielicznych monografii w całości odnoszącej się do współczes
nych młodzieżówek partii politycznych w Polsce jest książka Anny Żebrak 
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pod tytułem «Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań młodzieżowych 
w Polsce po 1989 roku». Warto dodać, że autorka analizuje polityczne 
ugrupowania młodzieżowe a nie młodzieżówki partii politycznych [7]. W 
związku z tym przyjąć można, że niniejsze badania, dotyczące analizy po
wstania i rozwoju KMSP mają charakter innowacyjny.

Odnosząc się do wstępnych wniosków warto jest zauważyć, że mimo 
tego iż organizacja rozpoczęła swą oficjalną działalność po wpisaniu do 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 września 2013 roku to aktyw
ność części jej członków założycieli była widoczna już wcześniej. W 
związku z tym za początek jej działalności można przyjąć datę kongresu 
założycielskiego SP, który odbył się w dniu 13 marca 2013 roku w pod
warszawskich Otrębusach [8; 9; 10; 11; 12; 13]. W przypadku tym pół
roczny okres pomiędzy kongresem założycielskim SP a zarejestrowaniem 
KMSP w Krajowym Rejestrze Sądowym powinno traktować się jako czas, 
w którym organizacja ta działała nieformalnie. Świadczyć o tym może to, 
iż jej późniejsi członkowie aktywnie działali w ramach partii macierzystej 
budując struktury terenowe, a także to, że w tym czasie posługiwali się już 
późniejszą nazwą stowarzyszenia [14, 15, 16]. W związku z powyższym 
uznać można że KMSP w okresie sześciu miesięcy była typem nieformal
nej organizacji młodzieżowej, a od dnia 13 września 2013 roku okołopar
tyjną organizacją młodzieżową.

Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, iż organizacja 
ta posiada nierozbudowane struktury terenowe. Mimo braku dokładnych 
danych dotyczących ilości członków organizacji oszacować można, że nie 
działa w niej więcej niż sto osób [16]. Brak większej ilości aktywnych 
działaczy powoduje to, iż organizacja ta nie jest w stanie posiadać swo
jego przedstawicielstwa w każdym z szesnastu polskich województw, a 
co za tym idzie prowadzić aktywnej działalności społeczno – politycznej. 
Jednakże wartym uwagi jest to, że posiada ona swoich koordynatorów re
gionalnych w piętnastu z szesnastu polskich województw. Jedynym z re
gionów gdzie KMSP nie posiada koordynatora jest województwo lubuskie 
[17]. 

Kończąc warto zwrócić uwagę na to, że zaplecze młodzieżowe SP mimo 
nierozwiniętych struktur terenowych oraz małej ilości członków działają
cych w ramach stowarzyszenia KMSP jest dość aktywną młodzieżówką 
partyjną. Do najważniejszych inicjatyw tej organizacji zaliczyć można 
akcję «Księga Skarg i Zażaleń na premiera Donalda Tuska i Platformę 
Obywatelską» [18], współtworzenie Ogólnopolskiej Konwencji «Solidar
na Polska – przyszłość dla młodych» [19], utworzenie wraz z partią macie
rzystą programu dla studentów SP [20], a także postulowanie o powołanie 
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Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej [21] oraz 
wyjście z apelem do Premiera Donalda Tuska w sprawie sytuacji młodych 
ludzi w Polsce [22]. 
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