
CEL: ŻYCIE POD 

WODĄ 

Z  K A M P A N I I  1 7  C E L Ó W  



Chronimy oceany, morza i zasoby morskie oraz 

wykorzystujemy je w sposób zrównoważony: 

 

OPIS CELU 



 Zarządzać i chronić morskie przybrzeżne ekosystemy, tak by uniknąć znacznych, 
niekorzystnych skutków; 

 Skutecznie uregulować kwestie pozyskiwania owoców morza oraz wyeliminować 
nadmierne połowy ryb; 

 Objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich; 

 Wyeliminować określone formy subwencji na rybołówstwo, które przyczyniają się do 
budowy nadmiernych zdolności i przełowienia ryb; 

 Poszerzać wiedzę naukową, rozwijać potencjał badawczy i przekazywać technologie 
morskie;  

 Zapewnić lokalnym rybakom łowiącym na małą skalę dostęp do rynków i zasobów 
morskich; 

 Zwiększyć ochronę i zrównoważone wykorzystywanie oceanów i ich zasobów; 

 Zminimalizować skutki zakwaszenia oceanów; 

DO 2020 ROKU: 



 Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom 

wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności 

powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i 

odpadków żywnościowych zrzucanych do morza; 

 Do 2030 roku zwiększyć korzyści ekonomiczne dla 

rozwijających się państw położonych na małych wyspach i 

krajów najsłabiej rozwiniętych, płynące z wykorzystywania 

zasobów morskich, w tym poprzez zrównoważone zarządzanie 

rybołówstwem, akwakulturą i turystyką. 

 

 

 

DO 2025 I 2030 ROKU: 





o Oceany pokrywają 70% powierzchni naszej planety. Zaopatrują nas w prawie 
50% tlenu, którym oddychamy i pochłaniają 30% dwutlenku węgla, który 
generujemy. Odgrywają też istotną rolę w obiegu wody i systemie 
klimatycznym, a także są ważnym źródłem różnorodności biologicznej Ziemi i 
usług ekosystemowych. Dla nas ,to także źródło pożywienia, godnej pracy i 
środków do życia, a dla ponad 3 miliardów ludzi jest to główne źródło 
pozyskiwania białka. Rybołówstwo zapewnia pracę ponad 200 milionom ludzi.  

o Podczas Konferencji Na Temat Oceanu zidentyfikowano główne zagrożenia 
dla oceanów. Jednym z największych z nich są zmiany klimatyczne skutkujące 
wzrostem temperatury i poziomu wód, zmianami zakwaszenia, spadkiem 
pokrycia lodowcem, erozją wybrzeża i ekstremalnymi zdarzeniami 
pogodowymi. 

o  Jak szacuje WWF Polska, 56% wszystkich odpadów znajdujących się na 
bałtyckich plażach to tworzywa sztuczne. 

o Międzynarodowa organizacja pozarządowa, opracowała wraz z naukowcami, 
rybakami oraz organizacjami ekologicznymi standardy środowiskowe w 
zakresie zrównoważonego rybołówstwa. 

 

 

 

 



o W 2013 r. UN Food and Agriculture Organization opracowało Inicjatywę 

Niebieskiego Rozwoju. Dostosowanie jej między innymi w dziedzinie zasobów 

naturalnych, energetyki, handlu, rozwoju i bezpieczeństwa. 

o Jak wynika z raportu Bałtyk dla wszystkich, wyzwaniem, ale i szansą na nowe 

rozwiązania i technologie, jest transport morski. W samej Unii Europejskiej 

prawie 90% handlu zagranicznego odbywa się za pośrednictwem tego środka 

transportu. Samo morze Bałtyckie koncentruje aż 15% światowych przewozów 

towarów drogą morską. Bałtyk, jest akwenem o szczególnej wrażliwości 

ekologicznej, co w połączeniu z jego intensywnym gospodarczym 

wykorzystaniem, uczyniło z niego jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz 

na świecie.  

o Jednym z kluczowych wyzwań ochrony mórz i oceanów jest opracowanie i 

skuteczne wdrożenie zasad zrównoważonego rybołówstwa . 

 



1. Zrównoważone zarządzanie zasobami morskimi i odpowiedzialne rybołówstwo, 

2. Współtworzenie rynku produktów pochodzących ze zrównoważonych łowisk, 

3. Wzmocnienie współpracy z lokalnymi rybakami, 

4. Wzmocnienie współpracy z lokalną społecznością nadmorską i rybakami 

5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu mórz, oceanów i wybrzeży w całym łańcuchu wartości, 

6. Projektowanie, wytwarzanie, dostarczanie, a następnie monitorowanie cyklu życia 

produktów pod kątem ochrony środowiska morskiego i wybrzeży, 

7. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i ściekami, ograniczenie ich wytwarzania i 

dążenie do tworzenia modelu gospodarki obiegu zamkniętego, 

8. Zastępowanie materiałów i chemikaliów szkodliwych dla środowiska,  

9. Ograniczanie wykorzystania wody w procesach produkcyjnych. 

DLA BIZNESU: 




