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Najlepsza polityka morska  

dla Rzeczypospolitej Polskiej  

–  na zawsze 

 

Trzymajmy się morza (St. Staszic) 

Najskuteczniejsza  polityka 

morska II Rzeczypospolitej 

Polskiej  

 



Zintegrowana polityka morska  

Unii Europejskiej 



Wytyczne dotyczące  

zintegrowanego podejścia  

do polityki morskiej 



1. Każde państwo członkowski powinno opracować swoją krajową 

zintegrowana politykę morską 

Podobnie jak zintegrowana polityka morska UE, zintegrowana polityka 

krajowa powinna kierować się zasadami pomocniczości, 

konkurencyjności i rozwoju gospodarczego, podejściem 

ekosystemowym i zasadą udziału zainteresowanych stron 

 

2. Państwa członkowskie powinny rozważyć stworzenie 

wewnętrznych struktur koordynujących w zakresie gospodarki 

morskiej w ramach swoich systemów administracyjnych 

Należy jasno przypisać odpowiedzialność za przywództwo polityczne i 

odgrywanie roli katalizatora zintegrowanego podejścia na szczeblu 

politycznym 

 

3. Znaczenie decyzji podejmowanych na niższym szczeblu – 

regionalnym i lokalnym 

Regiony przybrzeżne nie tylko odnoszą korzyści ze zintegrowanego 

podejścia do polityki morskiej, ale także ponoszą największe ryzyko w 

przypadku braku spójnej polityki morskiej (…) muszą one odgrywać 

właściwą rolę w opracowaniu zintegrowanej polityki morskiej 



4. Wskazany jest aktywny udział zainteresowanych podmiotów z 

branży morskiej w zintegrowanej polityce krajowej, regionalnej i 

lokalnej 

Podmioty gospodarcze powinny przyjąć zintegrowane podejście 

poprzez tworzenie „klastrów morskich”, które z kolei mogą 

współpracować z innymi zainteresowanymi stronami w ramach forów 

społeczeństwa obywatelskiego i sieci skupiających zainteresowane 

podmioty z branży morskiej. 

 

5. Optymalizacja efektywności współpracy w regionalnych 

basenach morskich (np. Region Morza Bałtyckiego)  

Rozwinięcie takiego stopnia współpracy transgranicznej, który 

umożliwi wymiane najlepszych praktyk i scislejsza współpracę  

miedzy państwami w kluczowych obszarach, np. w kwestiach 

związanych z zachowaniem środowiska morskiego, bezpieczeństwem 

i ochrona rozległych obszarów morskich Europy. 



Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 – 

Stanowisko Polskiego Klastra Morskiego 

 

Położenie nadmorskie stanowiło zawsze wartość dodaną kraju, miasta 

czy regionu.  

Nieumiejętność wykorzystania położenia naturalnego stanowi o 

krótkowzroczności i unikaniu podejmowania decyzji.  

Odwrócenie się wielu decydentów od morza, ale również brak 

zainteresowania polityką morską wielu ludzi żyjących z morza, 

świadczy o pozbawieniu się szans uzyskania dodatkowych czynników 

rozwojowych.  

Społeczeństwo, którego kraj położony jest nad morzem i odwraca się 

do niego, odwraca się również od gospodarki globalnej i świata… 



Narodowa Platforma do spraw Polityki Morskiej  

 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Prezydent RP 

Parlament RP 

Rząd RP – i jego agendy w kraju i zagranicą 

Samorząd terytorialny – i jego organizacje 

Samorząd gospodarczy – i jego organizacje, przedsiębiorcy 

Samorząd zawodowy 

Samorząd pracowniczy 

Szkoły, uczelnie, instytuty naukowo-badawcze  

Obywatele i ich organizacje 
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