


Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku
Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku jest autorską kampanią Fundacji Nasza Ziemia zainicjowaną w 2007 
roku, w celu zwrócenia uwagi na problem zanieczyszczenia wybrzeża i wód Morza Bałtyckiego. W ciągu 6 
lat  od startu  pierwszej  edycji  kampanii,  prowadzone były  między  innymi  akcje  wyławiania  sieci  widm, 
sprzątania  plaż  i  wód  oraz  kampanie  edukacyjno  -  informacyjne  dotyczące  odpowiedniego  dozowania 
detergentów. Początkowo działania związane były przede wszystkim z tematem zanieczyszczenia wody  
i plaż, jednak w związku z rosnącą wagą problemów dotykających ekosystem Morza Bałtyckiego w roku 
2012  wystartowała  nowa  odsłona  Kampanii,  której  hasło  brzmi  „Bałtyk  też  może  ...być  czysty 
...bioróżnorodny  ...pełen  ryb”,  która  dzięki  swojej  otwartej  formie  pozwala  poruszyć  wiele  tematów 
jednocześnie  –  zarówno  problem  zanieczyszczenia  wody,  potrzebę  ochrony  bioróżnorodności  jak  
i odbudowy bałtyckich zasobów ryb. 

• „Bałtyk też może...być czysty” - bo czysty Bałtyk to zdrowe środowisko życia dla organizmów 
morskich, morze zasobne w ryby, wysokie walory turystyczne nadmorskich regionów

• „Bałtyk też może...być bioróżnorodny” - bo Bałtyk bioróżnorodny to bogactwo 
i różnorodność gatunkowa nadmorskiej przyrody, stabilny ekosystem morski, zachowanie „skarbów 

Bałtyku” dla przyszłych pokoleń

• „Bałtyk też może...być pełen ryb”- bo Bałtyk pełen ryb to zapewnienie dostępu do populacji 
ryb jako źródła pożywienia dla nas i dla przyszłych pokoleń, stabilny ekosystem morski 

z zachowanymi wszystkimi ogniwami łańcucha pokarmowego, rozwój rybołówstwa 
i dobrobyt rybaków

W roku  2012  Fundacja  Nasza  Ziemia  zorganizowała  Pierwszy  Ekologiczny  Marsz  Bałtycki,  skupiając  się 
przede wszystkim na dwóch elementach hasła dotyczących utraty bioróżnorodności i przełowienia zasobów 
ryb.  W tym roku przede wszystkim udowadnialiśmy, że Bałtyk też może być czysty.

Elementy Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku 2013

W ramach tegorocznej  osłony  Międzynarodowego  Sprzątania  Bałtyku  od  marca  do  sierpnia  2013  roku 
przeprowadzono serię akcji sprzątania plaż z Barefoot Projekt Czysta Plaża, zbierano podpisy pod petycją 
Rowerowego Rajdu dla Bałtyku, zorganizowano plebiscyt na Gminę Przyjazną Bałtykowi oraz uruchomiono 
pilotażową  edycję  programu  „Przyjaciele  Bałtyku”.  Przez  cały  czas  trwania  kampanii  prowadzone  były 
również działania edukacyjne dotyczące problemu przełowienia ryb i sposobów ochrony zasobów morskich.



Sprzątanie plaż z Barefoot Projekt Czysta Plaża

Osią tegorocznych działań w ramach kampanii były wydarzenia organizowane w partnerstwie z Barefoot 
Projekt  Czysta  Plaża.  Celem  akcji  było,  między  innymi,  zwiększenie  świadomości  społecznej  na  temat 
wpływu odpadów na organizmy morskie W lipcu i sierpniu, na Pomorzu odbyły się akcje sprzątania plaż, 
połączone z edukacją ekologiczną, warsztatami plastycznymi i recyklingowymi, mające na celu zachęcenie 
turystów do aktywnego działania na rzecz poprawy stanu miejsca ich wypoczynku i przypomnienie jak  
i dlaczego należy dbać o stan naszego wybrzeża, wody i zasobów morskich.

Sprzątanie plaż Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot Projekt Czysta Plaża 

odbyło się w 5. lokalizacjach: 

20 czerwca – Warszawa (inauguracja kampanii)

sobota/niedziela: 20-21 lipca – Hel i Chałupy

piątek/sobota:  2-3 sierpnia - Krynica Morska – Gdynia (finał kampanii)

Podczas pierwszego weekendu sprzątania plaż Fundacji Nasza Ziemia i Barefoot Projekt Czysta Plaża ponad 
200  wolontariuszy  zebrało  prawie  20  000  litrów  śmieci.  Na plażach  Helu  i  Chałup  znaleziono  przede 
wszystkim duże ilości niedopałków papierosów, puszki i plastik, ale także zerwane sieci rybackie tzw. „sieci 
widma”,  które  dryfując  w  toni  wodnej  stanowią  zagrożenie  dla  organizmów  morskich.  
Podczas wydarzeń w Krynicy Morskiej i w Gdyni, wspólnie z wolontariuszami zebraliśmy  kolejne 20 000 
litrów odpadów.

Oprócz akcji sprzątania plaż na stoisku Fundacji Nasza Ziemia prowadzone były działania informacyjno - 
edukacyjne na temat bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, w Krynicy i w Helu konkurs na rzeźby z piasku 
"Mieszkańcy  Bałtyku",  a  w  Gdyni  stowarzyszenie  Art  Animacje  z  Warszawy  budowało  instalację 
"recyklingowej ławicy ryb".



Rowerowy Rajd dla Bałtyku (www.raceforthebaltic.com)

8 czerwca,  ze Szwecji   wyruszył Rowerowy Rajd dla Bałtyku, którego uczestnicy przez cały czas trwania 
kampanii, zbierali podpisy pod petycją do bałtyckich Ministrów Środowiska, z wezwaniem do działania na 
rzecz ochrony Bałtyku, poprzez poparcie zapisów Bałtyckiego Planu Działań przygotowanego przez Komisję 
Helsińską (HELCOM). Fundacja Nasza Ziemia była polskim partnerem Rajdu. Uczestnicy Rajdu wspólnie z 
lokalnymi  partnerami  zebrali  w  sumie  ponad  25  000  podpisów,  które  następnie  zostały  przekazane 
ministrom uczestniczącym w posiedzeniu Komisji Helsińskiej.

Rowerowy Rajd dla Bałtyku był partnerem wydarzeń w Krynicy Morskiej i Gdyni. W obydwu lokalizacjach, 
na stoisku Rajdu jego uczestnicy zbierali podpisy pod petycją. W ciągu dwóch dni zebrano ponad tysiąc 
podpisów. 

Przed finałowym wydarzeniem w Gdyni, przez miasto przejechał Rowerowy Rajd dla Bałtyku, do którego 
przyłączyło się prawie stu rowerzystów, którzy chcieli pokazać swoje poparcie dla wzmocnienia ochrony 
Bałtyku i realizacji postulatów Bałtyckiego Planu Działań. Partnerem przejazdu przez Gdynię było Miasto 
Gdynia i Stowarzyszenie In Gremio.

Kampanii „Rowerowy Rajd dla Bałtyku” przyświecały hasła: Przywrócenie – Odbudowa - Odrodzenie

Przyjaciele Bałtyku

„Przyjaciele  Bałtyku”  to  pilotażowa  edycja  projektu  edukacyjnego,  którego  misją  jest  zwiększenie 
świadomości  młodzieży  szkolnej  i  pedagogów  na  temat  zagrożeń  i  mobilizacja   do  działania  na  rzecz 
poprawy  stanu  Morza  Bałtyckiego.  W  pierwszą  aktywność  zaproponowaną  w  ramach  projektu  – 
Międzynarodową Kampanię  na  Rzecz  Zrównoważonego Rybołówstwa „Paint   a  Fish  -  Namaluj  rybę!”  - 
zaangażowało  się  20  placówek 
oświatowych z całej Polski.   Wynik 
pracy  polskich  
i  europejskich  uczniów przekazany 
został  Wiceministrowi  Rolnictwa  
i  Rozwoju  Wsi,  panu  Kazimierzowi 
Plocke,  a  najlepsze  prace 
wydrukowane  zostały  i  w  formie 
pocztówek   wysłane  do  polskich 
europarlamentarzystów.  

Wszystkich  zainteresowanych 
udziałem  w  projekcie  „Przyjaciele 
Bałtyku”  zapraszamy  do  kontaktu 
pod adresem:

fundacja@naszaziemia.pl 

http://www.raceforthebaltic.com/
mailto:fundacja@naszaziemia.pl


Gmina Przyjazna Bałtykowi – plebiscyt

W tym roku po drugi już turyści i mieszkańcy oceniali, które gminy nadmorskie, z dostępem do morza, dbają 
o  środowisko  naturalne,  stan  wybrzeża  oraz  Bałtyku.
Celem programu "Gmina przyjazna Bałtykowi" jest  wsparcie  gmin nadbałtyckich  z  dostępem do Morza 
Bałtyckiego w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na terenach 
plaż miejskich i terenach przyległych oraz w podejmowaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej, których 
celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców i turystów przebywających okresowo nad Bałtykiem na 
temat wpływu jaki  człowiek wywiera i  może wywierać na ekosystemy nadmorskie i  morskie i  potrzeby 
podejmowania działań zapobiegawczych i ochronnych.

Długofalowym  celem  programu  jest  poprawa  stanu  czystości  i  porządku  plaż  oraz  wypracowanie 
modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.

Tytułem Gminy Przyjaznej Bałtykowi 2013 wyróżnione zostały gminy: 

Mielno, Smołdzino, Sztutowo, Trzebiatów, Ustka i Gdynia.  

Działania koalicji OCEAN2012 (www.ocean2012.eu) 

Pod koniec maja 2013r. Europarlament oraz unijna Rada Ministrów ds. Rolnictwa i 
Rybołówstwa  doszły  do  porozumienia  w  sprawie  reformy  Wspólnej  Polityki 
Rybołówstwa ustanawiając prawnie wiążący cel   -  zlikwidowanie przełowienia i 
odbudowa stad ryb. Ten ważny krok w kierunku zrównoważonego rybołówstwa 
jest jednak zagrożony. Obecnie trwają dyskusje między Europarlamentem i Radą 
na temat przyszłego Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego. Fundacja 
Nasza  Ziemia  wraz  z  koalicją  OCEAN2012 
apelowała  i  apeluje  do  decydentów  o 
ustanowienie  takiego  instrumentu 
finansowego, który zagwarantuje odnowienie 
nadmiernie  eksploatowanych  zasobów 
morskich poprzez  wstrzymanie  dotacji,  które 
mogłyby  przyczynić  się  do  dalszego 

zwiększania mocy połowowej floty rybackiej UE.

Kampania informacyjna

Nieodłącznym  elementem  działań  w  ramach 
Międzynarodowego  Sprzątania  Bałtyku  jest  kampania 
informacyjna. Za plakat serdecznie dziękujemy Ambasadorowi 
Fundacji Nasza Ziemia, panu Andrzejowi Pągowskiemu.
W roku 2013 komunikacja działań i treści Międzynarodowego 
Sprzątania Bałtyku odbywała na kilka sposobów:

• dystrybucja  3.000  plakatów  kampanii  
(2.000 w języku polskim, 1.000 po angielsku)

• 3.000  pocztówek  z  informacjami  o  problemach  
i sposobach na ochronę Morza Bałtyckiego i jego zasobów

• dystrybucja materiałów od partnerów merytorycznych kampanii
• relacje z wydarzeń kampanii 
• informowanie o problemach Morza Bałtyckiego na stronie Fundacji w serwisie społecznościowym 

Facebook
• spotkania z mediami przy okazji akcji sprzątania plaż (5 wydarzeń)
• regularne informacje do mediów o problemach, poruszanych w ramach Kampanii

http://www.ocean2012.eu/


Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku w Mediach

17 relacji w telewizjach ogólnopolskich i lokalnych

15 audycji radiowych

15 informacji w prasie

ponad 100 wzmianek w internecie

Więcej o Międzynarodowym Sprzątaniu Bałtyku 
i działaniach Fundacji Nasza Ziemia:

www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia 

http://www.facebook.com/naszaziemia
http://www.naszaziemia.pl/


Patroni i partnerzy Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku 2013

Fundacja  Nasza  Ziemia  jest  organizacją  pozarządową,  założoną  w  1994  roku  przez  Mirę 
Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się 
w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości 
środowiskowej  społeczeństwa.  Od  początku  swego  istnienia  koordynuje  
w Polsce kampanię “Sprzątanie świata", będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz 
ochrony  środowiska  Clean  up  the  World.  W  ruchu  tym  uczestniczy  blisko  40  mln 

wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne programy na 
rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itd


