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Polish coast of Baltic See
in numbers

Length of the coast in total:  843 km

open sea coasts:       424 km
Szczecin Lagoon coast    241 km
Vistula Lagoon coast    102 km
Hel Peninsula coast     76 km



Polish coast of Baltic See
maps



Polish coast of Baltic See
in historical aspects

key instrument
to understand

coastal
management

in Poland



Types of the Polish
coast of Baltic See

•	 typical soft coast
•	moraine remains
•	dunes formation
•	degraded distances



Types of processes
(in general)

•	 Erosion: about 60%  
  of open see coastline
•	 Accumulation about 5%-15%  

  of open see coastline
•	 Potential possibilities of erosion: 25%-35%  

  of open see coastline



Changeable
coasts
because of
see raising

XX century: 
0.8 – 1.5 mm/ year

XXI century: 
3,0 – 5,0 mm/year



•	 Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 21 marca 1991 r. Dz.U.03.153.1502
•	 Ustawa o portach i przystaniach morskich z 20 grudnia 1996 r.Dz.U.02.110.967
•	 Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu 

wyznaczania granic Dz.U.89 poz.820
•	 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego “Program ochrony brzegów morskich” z dnia 28 marca 2003 r. Dz.U. Nr 67 poz.621
•	 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. 03.80.717
•	 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz.U.04.261.2603
•	 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.03.207.2016
•	 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U.01.62.627
•	 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.92.880
•	 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. Dz.U.04.121.1266
•	 Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. Dz.U. 05.45.435
•	 Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. Dz.U. 05.239.20.19
•	 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dz. U. Nr 229 poz. 2313
•	 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.  Dz. U. Nr 162 poz. 1568
•	 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U.06.227.1658
•	 Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach uzdrowiskowych z dnia 28.07.2005 Dz. U. Nr 167 poz. 1399
•	 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U.07.39.251
•	 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U.05.228.1947
•	 Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 16 marca 1995 r. Dz.U.95.47.243
•	 Ustawa o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego z dnia 30 maja 1996 r. Dz. U. 163 poz.1711
•	 Ustawa o ochronie granicy państwowej z dnia 12 pazdziernika 1990 r.Dz.U. 05.226.1944
•	 Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1361,.)
•	 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie formularza ewidencyjnego stosowanego w transporcie morskim (Dz. U. Nr 100, poz. 1005)

Bases of coastal management: 
a “jungle” of laws: more then
30 national acts, directions,
ordinances and orders...



•	 Traktat z Maastricht z dnia 7 grudnia 1997 r., wraz ze związanymi Regulacjami i Dyrektywami, w szczególności Dyrektywami:  
O Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko, Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa,  
przygotowywanymi dyrektywami o ochronie przeciwpowodziowej i o strategii ochrony przyrody w morzu (Marine Strategy)

•	 Umowa miedzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z 19 maja 1992 r.

•	 Umowa o Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (Polska, Niemcy, Czechy, Unia Europejska), ratyfikowana w 1999 r.

•	 Międzyrządowa umowa o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska między PRL a RFN z 1989 r.

•	 Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzona w Londynie 02 listopada 1973 r.  
oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej konwencji, Londyn, zwana Konwencja MARPOL 1973/78.

•	 Konwencja ONZ o Prawie Morza „Konstytucja dla mórz i oceanów”, 1994r.

•	 Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji sporządzona  
w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r.

•	 Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego

•	 Konwencja Ramsarska z 2 lutego 1971 r. Polska jest strona od 22.03.1978 r.

•	 Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków zagrożonych wyginięciem Konwencja Waszyngtonska  
z 3 marca 1973 r. (CITES), ratfikowana 12.12.1989 r.

•	 Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja Bernenska) z 19.09.1979 r.  
Konwencja została podpisana 24.03.1995 r., weszła w życie dla Polski 1.01.1996 r.

•	 Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, Konwencja Bazylejska z 22 marca 1989 r.  
Ratyfikowana 20.03.1992r.

•	 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, Konwencja Genewska z 13 listopada 1979 r. Podpisana 13.11.1979 r., 
ratyfikowana 19.07.1985 r., weszła dla Polski w ycie 17.10.1986 r.

•	 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu podpisana w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r.  
Konwencja weszła w życie dla Polski 26.10.1994 r.

...but also European and 
international directives
and recommendations



•	 Konwencja o różnorodnosci biologicznej, przyjęta w Nairobi 22 maja 1992 r., podpisana w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r., ratyfikowana w 1996 r.

•	 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bonska) z 23 czerwca 1979 r., weszła w życie dla Polski 1.05.1996 r.

•	 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekscie transgranicznym (Konwencja z Espoo) z 25 lutego 1991 r. Podpisana 26.02.1991 r. Weszła w życie 
dla Polski 10.09.1997 r.

•	 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych, podpisana w Helsinkach 18 marca 1992 r. Konwencja weszła w życie w 
październiku 1996 r., ratyfikowana w 2000 r.

•	 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja Helsinska) zawarta w 1974 r.

•	 Konwencja o ochronie srodowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencja Helsinska) podpisana 9 kwietnia 1992 r., ratyfikowana 1999r.

•	 Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (Konwencja Paryska) zawarta w 1972 r. w Paryżu.

•	 Rekomendacja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 maja 2002 r., dotycząca realizacji Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Europie

•	 Dyrektywa Rady EWG 79/409/ EEC o ochronie dziko żyjących ptaków

•	 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory

•	 Dyrektywa 2000/06 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. Ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

•	 Paneuropejska Strategia Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej

•	 Strategia Różnorodności Biologicznej Unii Europejskiej

•	 Protokół z Kioto do ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z dnia 11 grudnia

...but also European and 
international directives
and recommendations



The most important 
acts of Parliament

•	Ustawa o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej z 21 marca 1991 r.

•	Ustawa o portach i przystaniach morskich  
z 20 grudnia 1996 r. 

•	Ustawa o ostanowieniu programu  
wieloletniego “Program ochrony brzegów 
morskich” z dnia 29 marca 2003 r.



System of coastal 
management
in Poland

•	Maritime Offices (Gdynia, Słupsk, Szczecin)
•	Harbour Authorities
•	National Parks (Słowiński and Woliński)



The natural
coasts

Woliński National Park



The natural
coasts

Słowiński National Park



Coastal Dune Management in Poland
Case study 1: Słowiński National Park





One of the  
biggest area 
of wandering 
dunes in Europe
(more then 1000 ha)



Natural succession of vegetation as 
a dunes stabilization system
Pioneer vegetation: Lyme grass (Elymno)



Specific role of 
mountain pine 
(Pinus mugo)



Processes of erosion, 
but yearly balance 
rather stabilized



Coastal Dune Management in Poland
Case study 2: Recovery coast
for nature – after old military airstrip



Old dunes system with
new natural succession  
(time without storms
approx up to 5 years)



Rich vegetation
and good

information  



Coastal Dune Management in Poland
Case study 3: Channelling process of 
mass tourism – dunes in Świnoujście



One from the most 
attractive beach 
yearly growing  
…visited by more then 
2.500.000 guests per 
year (2013)



The way
to protect some 
from the natural 

processes  
walking tract

on the top of the dune





Education,
as always

important...



Dynamic processes 
can be observed…



...even during heavy 
storm (28.05.2014)



Coastal Dune Management in Poland
Case study 4: When the technic win
with nature – lost natural
processes west from Jastrzębia Góra



The unique
system of
coastal dunes
with full
vegetation
profile till 2010





 State managed project (from 2010) 
to “redressing of natural values of 

the degraded terrains
and coastal protection”





Conclusions

1. The soft coast of Baltic See in Poland is mostly under 
processes of erosion.

2. To stabilized or slowdown of erosion the combination 
of biological methods with hard protection are realized 
by Maritime Offices as State bodies.

3. In the boundaries of Słowiński National Park no any protection  
activities have been implemented with protecting all natural processes.

4. Coastal dune management in Poland is a mosaic of methods: 
from pure nature via sustainability to pure technic.
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