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I. PODSTAWA PRAWNA I UWARUNKOWANIA OPRACOWANIA PLANU 

DZIAŁALNOŚCI 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jako 

samodzielna instytucja finansowa sektora finansów publicznych, działa w oparciu o zapisy 

ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia  27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1973). W rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  jest samorządową osobą prawną.     

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, środki Funduszu w Szczecinie 

przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  

w celu realizacji polityki ekologicznej państwa i regionu, w zgodzie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym zadaniem Funduszu jest zatem realizacja krajowej  

i regionalnej polityki ochrony środowiska. 

Plan Działalności Funduszu, to dokument przyjmowany przez Radę Nadzorczą, w celu 

zdefiniowania najważniejszych zadań do realizacji w 2022 roku, wyznaczający kierunki 

działania Zarządu Funduszu w ramach przyjętych priorytetów i planu finansowego. 

Plan w swoim zakresie odnosi się do zadań wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej oraz zadań wynikających ze „Wspólnej Strategii Działania z Narodowym  

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2021-2024”.  

Zgodnie z przyjętą przez Fundusz „Strategią działania na lata 2021-2024” oraz przyjętą  

i zatwierdzoną przez Ministra Środowiska „Wspólną Strategią Działania Narodowego 

Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 

2021-2024”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

będzie realizował zadania wynikające z przyjętej misji, w celu skutecznego wspierania 

działań na rzecz poprawy środowiska w regionie.  

W 2022 roku Fundusz będzie wspierał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, służące 

wypełnianiu celów wynikających z krajowej i wojewódzkiej polityki ochrony środowiska.  

Szczególne znaczenie będą miały te zadania, których realizacja wpływa na wypełnianie 

zobowiązań, będących konsekwencją tzw. środowiskowych dyrektyw unijnych oraz zapisów 

prawa krajowego.  

 

Celem Funduszu określonym w „Strategii działania na lata 2021-2024” jest poprawa stanu 

środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne  

i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku oraz działania  

na rzecz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej przy pełnym oraz 

zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących  

z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych na ochronę środowiska  

i gospodarkę wodną.  

Istotnym obszarem działania Funduszu będzie także realizacja Ogólnopolskiego systemu 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
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w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, który realizowany jest przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi 

funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.   

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, celem działania Funduszu jest także tworzenie 

warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej,                    

w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz 

jego promocję, także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami. 

II. GŁÓWNE KIERUNKI I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO  

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  

W SZCZECINIE W 2022 ROKU 

1. PRIORYTETOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 

W 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 

podobnie jak w latach poprzednich, będzie wspierał działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju regionu, zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez 

preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć, realizujących cele długookresowe  

i krótkookresowe, zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska  

oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie 

zachodniopomorskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii 

Europejskiej. 

Priorytetowe obszary działalności Funduszu odnoszą się do dziedzin szeroko rozumianej 

ochrony środowiska, klasyfikowanych głównie ze względu na różnorodność uzyskiwanych 

efektów rzeczowych i ekologicznych. Ma to istotne znaczenie w określaniu zakresu  

i stopnia realizacji zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych  

oraz zobowiązań unijnych regulowanych odpowiednimi dyrektywami.  

Finansowanie w roku 2022 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie planuje się przede wszystkim dla projektów z zakresu 

ochrony wód i gospodarki wodnej oraz ochrony powietrza, przedsięwzięć z dziedziny 

ochrony powierzchni ziemi, OZE, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, a także  

w obszarze przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. 

Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2022 rok została przyjęta przez Radę Nadzorczą 

uchwałą nr 33/2021 z dnia 16.06.2021 r. 

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA 

W tym obszarze kładzie się główny nacisk na zadania inwestycyjne, związane  

z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w województwie zachodniopomorskim,  

ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji niezbędnych do realizacji zobowiązań unijnych. 

W ramach tych dziedzin szczególnie wspierane będą zadania z zakresu: 
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- wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w regionie wodnym, w tym wspieranie działań 

wynikających z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

- budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemów 

kanalizacyjnych dociążających istniejące oczyszczalnie zgodnie z wymogami Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

- ochrony wód w zlewniach rzek oraz na obszarach ochronnych zbiorników wód 

podziemnych i powierzchniowych, stanowiących źródło wody do spożycia, wspierania 

przedsięwzięć polegających na ograniczeniu procesu degradacji jezior, w tym opracowania 

planów ochrony jezior i ich rekultywacji oraz innych przedsięwzięć związanych  

z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych, 

- wspierania realizacji programu małej retencji dla województwa zachodniopomorskiego, 

budowy przyłączy do istniejących sieci kanalizacyjnych oraz budowy indywidualnych/ 

lokalnych systemów oczyszczania ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej,  

w tym lokalnych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni przydomowych. 

OCHRONA ZIEMI 

Działania w tym obszarze dotyczą głównie wspierania inwestycji z zakresu gospodarki 

odpadami, zgodnych z kierunkami określonymi dyrektywami unijnymi oraz przepisami 

Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Fundusz będzie wpierał Beneficjentów 

podejmujących zadania inwestycyjne ujęte w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami, a zwłaszcza związane z:  

-  realizacją kompleksowych programów gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie  

w gminach, gdzie realizowane są wspólne międzygminne przedsięwzięcia o zasięgu 

regionalnym, 

-   unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest,  

- wspieraniem organizacji systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- wspieraniem przedsięwzięć związanych z odzyskiwaniem surowców wtórnych,                

oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów, doposażeniem zakładów pozyskujących  

i przetwarzających odpady w sprzęt specjalistyczny, 

-  wykorzystaniem odpadów do celów energetycznych, budową instalacji do termicznego 

unieszkodliwiania odpadów,  

-  wspieraniem rozwoju czystych technologii oraz zmian technologicznych zapobiegających 

powstawaniu odpadów lub zmniejszeniu ich ilości albo zapewniających ich wykorzystanie 

w procesach produkcji,  

-  wspieraniem pilotażowych projektów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów 

ulegających biodegradacji, 
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-  wspieraniem zabiegów regeneracji środowiskowej gleb, w tym poprzez ich wapnowanie. 

OCHRONA ATMOSFERY 

Dotyczy głównie wspierania inwestycji ograniczających w znacznym stopniu emisję 

substancji szkodliwych szczególnie na obszarach, gdzie występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza. W ramach tego priorytetu 

dofinansowywane będą następujące działania: 

- wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych 

i pyłów do atmosfery, 

- wspieranie modernizacji istniejących źródeł ciepła, w szczególności na terenach miejskich 

i uzdrowiskowych, 

- rozwój potencjału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (OZE),  

- rozwój elektromobilności poprzez dofinansowanie zakupu pojazdów samochodowych o 

napędzie elektrycznym , wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną 

akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, pojazdów 

hybrydowych o napędzie spalinowo--elektrycznym, w którym energia elektryczna jest 

akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania oraz stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych, 

- wdrażanie przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji budynków oraz wdrażanie 

nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii i przedsięwzięć zwiększających 

efektywność energetyczną, w tym z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł 

energii, a także inteligentnych sieci energetycznych (ISE), 

- programy ochrony powietrza (np. ogólnopolski rządowy Program „Czyste Powietrze”) 

i programy ochrony środowiska przed hałasem, 

- wspieranie działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami. 

OCHRONA PRZYRODY  

Działania w tym obszarze będą głównie skierowane na wspieranie zadań mających na celu 

czynną ochronę przyrody na obszarach prawnie chronionych, w tym Natura 2000  

oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także utrzymanie  

i przywracanie do oczekiwanego stanu zasobów przyrodniczych na terenie województwa. 

Ważnym działaniem będzie też walka z gatunkami inwazyjnymi, np. z barszczem 

Sosnowskiego oraz odbudowa populacji gatunków zapylających. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Wojewódzki Fundusz będzie wspierał ponadlokalne działania, zwłaszcza adresowane  

do dzieci i młodzieży, mające na celu podwyższenie poziomu wiedzy i świadomości 
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ekologicznej, promowanie przyjaznych dla środowiska przedsięwzięć oraz rozwój bazy, 

służącej realizacji programów edukacyjnych w ośrodkach edukacji ekologicznej. 

MONITORING  

Wspieranie działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w realizacji zadań na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. Rozbudowa i weryfikacja baz danych służących 

pozyskiwaniu i upowszechnianiu rzetelnych danych o stanie środowiska w regionie. 

Zwiększenie możliwości technicznych kontroli przestrzegania norm ochrony środowiska. 

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA 

W obszarze dotyczącym przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, 

dofinansowane będą głównie działania związane z rozpoznawaniem zagrożeń, zapobieganiem 

powstawaniu klęsk żywiołowych, a także likwidacją poważnych awarii i ich skutków,  

w tym doposażeniem w sprzęt i środki techniczne jednostek Państwowych Straży Pożarnych                  

i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb, realizujących zadania w zakresie 

ochrony środowiska i ochrony przed powodzią.  

2. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 

W 2022 ROKU. 

Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Funduszu zostały przyjęte przez Radę 

Nadzorczą uchwałą nr 19/2018 z dnia 16.03.2018 r. z późn. zm. 

W 2022 roku Fundusz w dalszym ciągu planuje finansowanie zadań proekologicznych  

na podstawie powyższego dokumentu. 

Preferowane będzie dofinansowanie przedsięwzięć, realizujących cele długookresowe  

i krótkookresowe, zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska  

oraz zapewniających maksymalną absorpcję środków unijnych, dla osiągnięcia  

w województwie zachodniopomorskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji 

Polski do Unii Europejskiej.  

W procesie rozpatrywania zgłaszanych do dofinansowania projektów, zasadnicze znaczenie 

mieć będzie ocena efektu ekologicznego oraz efektu rzeczowego, przy zachowaniu 

efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, będącego przedmiotem dofinansowania. 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja zarówno prawna, jak i finansowa nie tylko  

w Funduszu, ale i w całym obszarze ochrony środowiska, spowoduje być może konieczność 

dopasowania systemu dofinansowania do nowych wyzwań.  

3. FORMY POMOCY FINANSOWEJ. 

Fundusz będzie wspierać działania służące wypełnianiu celów, wynikających z regionalnej  

i krajowej polityki ochrony środowiska. Wsparcie finansowe samorządów, administracji 

rządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, sprzyja uczestniczeniu tych 
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podmiotów w realizacji zamierzeń w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały zadania wspierane środkami Unii Europejskiej 

lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych  

lub wojewódzkich programach i planach. 

Pomoc finansowa realizowana w ramach działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie w roku 2022 przyjmować następujące 

formy: 

1.  Pożyczki – pozostaną podstawowym zwrotnym narzędziem finansowania   

 przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 

2. Dotacje – będą przeznaczane głównie na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji 

ekologicznej, ochrony przyrody, ochrony atmosfery, odnawialnych źródeł energii,  

zapobiegania zagrożeniom oraz likwidacji skutków zagrożeń dla środowiska. 

Przewidywane jest dotowanie w niewielkiej skali Beneficjentów z sektora publicznego, 

realizujących projekty termomodernizacyjne. Kontynuowane będą zadania związane 

z utylizacją azbestu oraz program dotacyjno-pożyczkowy dofinansowania 

przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączeń budynków do zbiorczego systemu. 

3. Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem 

rezerwy celowej budżetu państwa – instrument finansowy skierowany do sektora 

państwowego, głównie służb Wojewody Zachodniopomorskiego, Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, Policji. Środki te będą przekazywane na rachunek dochodów 

budżetowych Ministra właściwego ds. środowiska (rezerwa celowa), a następnie 

uruchamiane zgodnie z Listą zadań pjb zakwalifikowanych do dofinansowania na 

2022 rok (uchwała Zarządu nr 433/2021 z dnia 10.05.2021 r.). 

4. Częściowe umorzenia pożyczek – zwolnienie pożyczkobiorców z obowiązku spłaty 

części udzielonych pożyczek (10% - 20%), przy spełnieniu warunków do umorzenia, 

zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej. 

5. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – ta forma pomocy finansowej 

będzie kontynuowana w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych  

w latach ubiegłych umów z Beneficjentami oraz z Bankiem BOŚ Bank SA. W 2022 roku  

nie przewiduje się zawierania nowych umów z bankami w ww. zakresie.  

Fundusz w 2022 roku, podobnie jak to miało miejsce w 2021 roku, nie będzie udzielał 

dofinansowania wybranych przedsięwzięć w formie częściowej spłaty kapitału kredytów 

bankowych. 
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4. NOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU. WSPÓŁPRACA  

Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ  W WARSZAWIE. 

     

4.1. Współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

„Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024” wskazuje perspektywiczne obszary, 

kierunki i instrumenty współpracy w finansowaniu ochrony środowiska.  

W kolejnym z dokumentów, czyli w „Strategii działania WFOŚiGW w Szczecinie na lata 

2021-2024” (uchwała Rady Nadzorczej nr 78/2020 z dnia 22.09.2020 r.), zdefiniowano 

najważniejsze cele i zadania Funduszu na najbliższe lata. Dokument ten wyznacza obszary 

i priorytety działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie, jako ważnej instytucji współfinansującej ochronę środowiska w województwie 

zachodniopomorskim. Zadania będą realizowane w ramach działań proekologicznych 

podejmowanych przez jednostki administracji publicznej, przedsiębiorców, instytucje 

i organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.   

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umożliwia 

finansowanie większości działań proekologicznych na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego, jednak w odniesieniu do wybranych zadań Fundusz zamierza 

realizować je we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Dotychczasowa współpraca pokazała bowiem, iż fundusze wojewódzkie  

w połączeniu z Narodowym sprawdziły się, jako dobrze działający system finansowania 

zadań proekologicznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią bowiem 

siedemnaście wzajemnie niezależnych podmiotów, które wspólnie obsługują jeden spójny 

obszar zadań publicznych – finansowe wspieranie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

w Polsce.  

Dotychczasowa współpraca pomiędzy tymi instytucjami przyniosła wiele korzyści  

dla Beneficjentów realizujących zadania w tym obszarze.   

Fundusz pozostaje otwarty na nowe kierunki i formy współpracy, zwłaszcza z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczególnie liczy  

na propozycje w tych dziedzinach, w których w latach ubiegłych realizowane były programy: 

usuwania azbestu, rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych, dofinansowania służb 

ratowniczych, czy regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Ewentualne 

nowe propozycje przyjmie z przychylnością. 

Fundusz będzie również aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowego Programu ograniczenia 

niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej, którego celem będzie wsparcie grupy 

mieszkańców lokali w zabudowie wielomieszkaniowej, zainteresowanych skorzystaniem  

z możliwości oferowanych przez Program „Czyste Powietrze”. 
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4.2. Dofinansowanie dla osób fizycznych w 2022 roku. 

4.2.1 Program „Czyste Powietrze”. 

W 2022 roku Fundusz planuje kontynuację rozpoczętego w 2018 roku ogólnopolskiego 

rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zawarta z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa udostępniania środków 

nr 329/2018/WF/US z dnia 18.12.2018 roku (z późn. zm.) na lata 2019-2021 opiewa na kwotę 

93.592.451,17 zł.  W roku 2021 NFOŚiGW udostępnił kwotę 18.800.000,00 zł, natomiast 

WFOŚiGW zaangażował środki własne od początku trwania programu w wysokości 

2.481.478,75 (2019-2020) oraz w 2021 roku 800.000,00 zł. Biorąc pod uwagę wolumen 

podejmowanych decyzji, dotyczących wniosków dotacyjnych w trzech kwartałach bieżącego 

roku, zakłada się konieczność zapotrzebowania na nowe środki z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2022 rok w wysokości około 

22.000.000,00 zł, angażując 1.100.000,00 zł środków własnych.  

Pożyczki udostępniane w ramach Programu „Czyste Powietrze” wypłacane będą w roku 

2022, analogicznie do lat poprzednich, ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

Od 15.05.2020 roku w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie jest prowadzony nabór  

o dofinansowanie w formie instrumentów zwrotnych – pożyczek.  

Z uwagi na powyższe, dnia 14.04.2021 r. zawarto 7 umów udostępnienia środków pomiędzy 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

(pozostałymi funduszami) oraz następującymi bankami:  

• Alior Bank SA, 

• Credit Agricole Bank SA, 

• BNP Paribas SA, 

• BOŚ Bank SA, 

• Bank Polskiej Spółdzielczości SA, 

• Santander Consumer Bank SA, 

• SGB-Bank SA. 

 

Dnia 02.07.2021 roku podpisano umowę udostępnienia środków nr 603/2021/Wn-16/0A-po-

WF/US z przeznaczeniem na udzielenie dotacji, na częściową spłatę kapitału kredytów 
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bankowych i wspólną realizację Programu Priorytetowego pn.: „Czyste Powietrze” pomiędzy 

NFOŚiGW, a WFOŚiGW w Szczecinie. NFOŚiGW udostępni środki do kwoty 

20.000.000,00 zł, w tym: 

• od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. – 6.000.000,00 zł; 

• od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. do kwoty 14.000.000,00 zł. 

W ramach zawartej umowy udostępniania środków osoba fizyczna zaciągnie kredyt 

w instytucji komercyjnej na realizację zadania, a po jego wykonaniu będzie mogła się ubiegać 

we właściwym terytorialnie wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

o dotację na częściową spłatę kredytu w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Czyste 

Powietrze”. 

Ważnym elementem realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie 

prowadzenie dalszej  intensywnej polityki informacyjnej, realizowanej zarówno 

indywidualnie przez Fundusz, jak i przy współpracy z samorządami. Obecnie WFOŚiGW 

w Szczecinie podpisał 103 Porozumienia z gminami (co stanowi 91% wszystkich gmin 

współpracujących z Funduszem i klasyfikuje Zachodniopomorski Fundusz na 3. miejscu 

w Polsce pod względem liczby zawartych Porozumień) oraz zawarł 80 aneksów na 

prowadzenie Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych. W przypadku kolejnego wydłużenia 

przez NFOŚiGW terminu na zawieranie porozumień zakłada się, że część z 10 gmin, które 

obecnie nie realizuje współpracy, podejmie takie działania, aby mieszkańcy mogli otrzymać 

pomoc przy wypełnieniu i złożeniu wniosku  o dofinansowanie.  

 

 

Z uwagi na postulaty gmin, dotyczące możliwości sfinansowania kosztów związanych 

z wdrażaniem i realizacją Programu, NFOŚiGW wprowadził możliwość zwrotu części 
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poniesionych wydatków w postaci pomocy technicznej. Gminy, które podpisały aneks do 

zawartych porozumień, otrzymają kwotę 50 zł za każdy złożony przez nie wniosek 

o podstawowym poziomie dofinansowania oraz 150 zł za wniosek o podwyższonym poziomie 

dofinansowania (z użyciem wydanego przez daną gminę zaświadczenia o dochodach).   

Dnia 05.07.2020 r. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW podpisały „Umowę udostępnienia środków 

nr 2013/2020/Wn-16/OA-po-WF/US z przeznaczaniem na pokrycie obsługi zadań, związanych 

z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w formie dotacji w ramach wdrażania Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz tworzenia warunków do wdrażania tego 

programu”. W celu realizacji powyższych zadań, NFOŚiGW udostępnił  Funduszowi środki 

w kwocie 785.000,00 zł na lata 2020 i 2021, z czego wypłacono WFOŚiGW kwotę 

449.708,35 zł. 

Dodatkowym wsparciem dla gmin, które zawarły aneksy, jest możliwość sfinansowania 

kosztów dotyczących utworzenia i prowadzenia Gminnych Punktów Konsultacyjno- 

Informacyjnych. W ramach podjętej współpracy każda z 80 gmin ma możliwość otrzymania 

w ciągu roku od dnia podpisania aneksu do 30.000 zł, jako refundację poniesionych kosztów. 

W związku z powyższym dnia 13.04.2021 r. NFOŚiGW i WFOŚiGW podpisały „ Umowę 

udostępnienia środków nr 279/2021/Wn-16/OA-po-WF/US z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach 

w ramach wdrażania  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

W celu realizacji ww. zadań NFOŚiGW udostępnił na lata 2021 i 2022 środki w kwocie 

3.090.0000,00 zł. Wszystkim 80 gminom, które podpisały aneks do porozumień na 

prowadzenie punktów konsultacyjnych, wypłacono zaliczki w wysokości 9.000 zł, mające na 

celu wsparcie finansowe przy tworzeniu punktów, natomiast obecnie do końca bieżącego 

roku trwa ich rozliczanie. 

Ze względu na chęć dotarcia do jak największej liczby Beneficjentów i wsparcie mniej 

zamożnych mieszkańców, do Programu, oprócz funkcjonującego już podstawowego poziomu 

dofinansowania (30-45%), wprowadzono poziom podwyższony (max. 75% dofinansowania), 

a obecnie prowadzone są prace nad kolejnymi zmianami, tzw. trzecią częścią Programu 

„Czyste Powietrze” dla najuboższych. Zmiany te planowane są do wprowadzenia w 2022 

roku i będą polegały na zwiększeniu poziomu dofinansowania. 

Ponadto zamierza się prowadzić cyklicznie kolejne edycje Programu Pożyczek dla Osób 

Fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby – jako uzupełnienie 

oferty dla osób fizycznych.  
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Poprzednie lata realizacji programu pokazały, że wsparcie dla osób fizycznych jest potrzebną 

i cenioną przez mieszkańców formą pomocy finansowej, na inwestycje związane z ochroną 

środowiska, nawet jeżeli formą wsparcia jest preferencyjna pożyczka (z możliwością 

umorzenia). W obecnej i planowanej w 2022 roku edycji programu, doprecyzowano jego 

warunki w taki sposób, aby nie kolidowały z Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”  

i były uzupełnieniem oferty dla Beneficjentów, którzy nie mogą skorzystać z Programu 

„Czyste Powietrze” (np. inwestycje w budynkach nowobudowanych).  

Dofinansowaniu w ramach przedmiotowych pożyczek podlegają m.in. budowa, przebudowa  

i modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

do produkcji ciepła lub/i chłodu; wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej, zakup 

pojazdów o napędzie elektrycznym (rowerów, skuterów, aut), samochodów hybrydowych, 

oraz pojazdów o napędzie wodorowym; ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan 

powietrza i zdrowie mieszkańców, azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów 

wykonanych z azbestu, poprzez ich utylizację; kompleksowe działania termomodernizacyjne, 

w tym wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, prace dociepleniowe; budowa, przebudowa 

i modernizacja indywidualnych i scentralizowanych instalacji kanalizacyjnych 

i wodociągowych, w tym przyłączy. 

W 2022 roku program pożyczek może zostać zmodyfikowany w zależności od zmian  

w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Z tego powodu proponuje się 

wprowadzenie kwartalnych edycji, z budżetem oscylującym w granicach 3 mln zł na jeden 

kwartał. 

W zależności od kierunków zmian (bądź ich braku) warunków Programu Priorytetowego 

„Czyste Powietrze”, planuje się jego weryfikację w odniesieniu do Programu Pożyczek dla 

Osób Fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby i wprowadzenie  

go, w formie pozwalającej objąć wsparciem jak największą liczbę Beneficjentów.  

Ponadto, z uwagi na duże zainteresowanie Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” 

oraz jego aktualnie obowiązujące zasady, uniemożliwiające inwestycje w budynkach 

wielorodzinnych, planuje się w 2022 roku wprowadzenie nowej odsłony Programu, 

dedykowanej właścicielom/współwłaścicielom lokali w zabudowie wielorodzinnej. Obecnie 

trwaj prace mające na celu dostosowanie zasad formalnych dla tego celu. W przypadku 

wejścia w życie możliwości finansowania lokali mieszkalnych w budownictwie 

wielorodzinnym, niezbędne będzie zawarcie dodatkowej umowy z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, określającej m.in. adekwatny 

budżet Programu. 

4.2.2. Program Priorytetowy „Moja Woda”. 

W roku 2022 Fundusz kontynuować będzie realizację Program, który ma na celu ochronę 

zasobów wody, poprzez zwiększenie retencji na terenach posesji przy budynkach 

jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym 

dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Finansowanie w ramach Programu 

obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji takich jak: 
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• przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpusty do zbiornika 

nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, 

• instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne nadziemne, podziemne, otwarte  

lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne, 

• elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, 

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie    

nieruchomości objętej przedsięwzięciem. 

4.2.3. Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej. 

W 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

planuje kontynuację Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa 

zachodniopomorskiego”. 

Od 14 kwietnia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie jako pierwszy w skali kraju rozpoczął nabór w ramach Programu 

Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego”. 

Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie przewiduje dofinansowania w formie dotacji  

dla co najmniej 30 szt. budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dla co najmniej 290 szt. 

lokali mieszkalnych oraz planowana jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w ilości co 

najmniej 500 szt.  

Łączny budżet Programu Priorytetowego wynosi do 10 mln zł, w tym dla bezzwrotnych  

form dofinansowania – do 10 mln zł. 

Program realizowany będzie w latach 2021 – 2024, przy czym zobowiązania podejmowane 

będą do 31.03.2022 roku (podpisywanie umów z Beneficjentami). 

Środki wydatkowane będą przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie do dnia 31.03.2024 roku.  

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do 20 lokali mieszkalnych. 

Pilotaż dla budynków wielorodzinnych jest uzupełnieniem oferty obecnego Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który dedykowany jest dla budynków jednorodzinnych.  

Pilotaż adresowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, dla których 

podobnie jak w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” przewidziano poziom 

dofinansowania podstawowy i podwyższony, uzależniony od dochodu Wnioskodawcy. 

Beneficjentem Programu (poziom dofinansowania podstawowy) jest osoba fizyczna, będąca 

właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą, 

wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mieszczącym od 3 do 20 lokali 

mieszkalnych, której roczny dochód nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł. 
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Beneficjentem Programu (poziom dofinansowania podwyższony) jest osoba fizyczna, która 

łącznie spełnia następujące warunki: 

a) jest właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 

wieczystą, wydzielonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mieszczącym  

od 3 do 20 lokali mieszkalnych: 

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany 

w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust.10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

roku – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 

• 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

• 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 

Beneficjentem Programu jest wspólnota mieszkaniowa w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym, obejmującym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Kryterium dochodowe  

nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, dla których przewidziano maksymalny poziom 

bezzwrotnej dotacji wysokość od 40 do 290 tys. zł., a intensywność dofinansowania kosztów 

kwalifikowanych jest na poziomie do 60%. Ostateczna kwota dofinansowania w tym 

przypadku uzależniona jest od kilku czynników: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła 

ciepła lub brak wymiany źródła ciepła), zastosowanego rozwiązania technicznego ogrzewania 

w budynku (źródło ciepła wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) 

objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.  

W przygotowaniu jest także ogólnopolski program rządowy Likwidacja niskiej emisji 

wspierająca wzrost efektywności energetycznej lokali w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności 

energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, 

skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, lub najemców  lokalu 

mieszkalnego. Rodzaje przedsięwzięć mają obejmować: wymianę indywidualnych 

nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, wykonanie instalacji 

c.o. i c.w.u., wymianę okien i drzwi, dokumentacje projektową, wentylację mechaniczną.  

Obecnie projekt Programu jest w trakcie wewnętrznych uzgodnień, a jego wdrożenie 

planowane jest w 2022 roku.  

 

4.2.4. Program Priorytetowy „Agroenergia”. 

Z dniem 1 października 2021 r. uruchomiony został Program Priorytetowy „Agroenergia” 

wdrażany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 

2019-2027.  Celem zasadniczym programu jest zwiększenie produkcji energii odnawialnej  

w sektorze rolniczym. Realizacja założeń programu przyczyni się w znaczący sposób  

do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrostu bezpieczeństwa energetycznego 

związanego z samowystarczalnością energetyczną gospodarstw rolnych, jak również wpłynie 

pozytywnie na stan wód, gleb i powietrza obszarów wiejskich. Drugim ważnym aspektem 

programu jest czynnik ekonomiczny, zyskowność wspieranych przez program inwestycji 

stanowi silny bodziec aktywizujący zmiany proekologiczne. Program „Agroenergia” wpisuje 

się w założenia Dyrektywy europejskiej o OZE RED II. 
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Program kierowany jest do dwóch grup Beneficjentów: 

1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 

łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha  

oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.  

2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 

łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha  

oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej 

działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. 

Refundacją kosztów objęte są wydatki poniesione na zakup, montaż, uruchomienie i odbiór: 

instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej i pomp ciepła, o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW 

i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych współpracujących  

z magazynami energii elektrycznej.  

 

4.3. Współpraca w zakresie Projektu Doradztwa Energetycznego. 

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego  

oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE tzw. „Projekt 

Doradztwa Energetycznego” – poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014 – 2020, wdrażany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej wraz z partnerami, do których należy 15 wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej i Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

Celem Projektu jest promocja gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Zadanie realizowane jest 

poprzez prace nad zwiększeniem świadomości w zakresie rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki 

niskoemisyjnej lub planów działań na rzecz zrównoważonej energii, wsparcie 

w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej 

i odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach Projektu utworzono sieć doświadczonych 

doradców, którzy realizują bezpłatne działania doradcze w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej, w tym efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza  

na terenie całego kraju. 

W ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, Fundusz w 2022 roku będzie w dalszym 

ciągu organizował szkolenia i konferencje branżowe, prowadził działania informacyjno-

promocyjne oraz edukacyjne. Doradcy energetyczni obejmą wsparciem doradczym przyjazne 

środowisku nowoczesne inwestycje, efektywne energetycznie i ekonomicznie. Udzielą 

również konsultacji z zakresu tematycznego Projektu. Doradcy poprowadzą również 

szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych w całym kraju oraz konsultacje dla 

beneficjentów, co przyczyni się do budowy kompetencji energetycznych w samorządach 

gminnych, a także w znaczącym stopniu do poszerzenia wiedzy, a w konsekwencji  

do poprawy jakości składanych wniosków o dofinansowanie. 
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III. UDZIAŁ FUNDUSZU W REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO 

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. 

Na podstawie zawartego w dniu 25 czerwca 2007 roku Porozumienia w sprawie realizacji 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 pomiędzy Ministrem 

Środowiska (Instytucja Pośrednicząca) i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Instytucja Wdrażająca/Pośrednicząca II stopnia), 

realizowane są działania związane z zamykaniem Programu w zakresie zrealizowanych przez 

Fundusz projektów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki wodno-

ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, tj. przesyłanie 

kwartalnych informacji w ramach obowiązków sprawozdawczych POIiŚ 2007-2013. 

Zgodnie z pismem Ministerstwa Klimatu i Środowiska znak: DFE-WN.322.4.14.2021.IC 

z dnia 20 września 2021 r., Fundusz  jest zwolniony z obowiązku wytypowania projektów 

do kontroli trwałości w 2022 roku i w latach kolejnych, z uwagi na przekazanie informacji 

wraz z uzasadnieniem o braku konieczności prowadzenia kontroli trwałości w 2021 r. (pismo 

znak: BS/ZOW/SS/5070/0002/20-001/2869/20 z dnia 5 października 2020 r.) 

IV. DZIAŁALNOŚĆ WFOŚiGW W SZCZECINIE W ZAKRESIE TWORZENIA 

WARUNKÓW DO WDRAŻANIA I FINANSOWANIA OCHRONY 

ŚRODOWISKA. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE. 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

w 2022 roku zamierza kontynuować realizowane do tej pory w szerokim zakresie działania 

informacyjno-promocyjne, nastawione na kreowanie i wzmacnianie wizerunku Funduszu, 

jako nowoczesnej instytucji finansowej, ukierunkowanej na realizację potrzeb szerokiego 

grona Beneficjentów. 

Polityka informacyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie jest realizowana w ramach świadomej, planowej i systematycznej działalności 

Zarządu Funduszu.  

Politykę informacyjną WFOŚiGW w Szczecinie wyznaczają następujące cele: 

− realizacja prawa obywateli do informacji, 

− realizacja priorytetów środowiskowych Funduszu, 

− tworzenie porozumienia między społecznością lokalną, a Funduszem, 

− promocja zewnętrzna WFOŚiGW w Szczecinie. 

Polityka informacyjna WFOŚiGW w Szczecinie prowadzona jest głównie za pośrednictwem 

mediów, w tym społecznościowych, w których publikowane są informacje o bieżącej 

działalności Funduszu oraz realizowanych programach, w tym między innymi ogólnopolskim, 

rządowym Programie „Czyste Powietrze”, Programie „Moja Woda” oraz Programie Pożyczek 

dla Osób Fizycznych na inwestycje w zakresie ochrony powietrza, wód i gleby. Należy 

w dalszym ciągu dążyć do efektywnego wykorzystywania mediów społecznościowych 

w działaniach informacyjnych Funduszu, w tym poprzez nacisk na publikowanie informacji 
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w czasie rzeczywistym (real time marketing), w postaci danych przedstawionych graficznie 

(infografik), a także rozwój działań w zakresie content marketingu i zwiększenie 

wykorzystania form multimedialnych. 

Przestrzenią do prezentacji Beneficjentom programów dedykowanych jednostkom 

samorządowym, instytucjom publicznym, przedsiębiorcom, czy organizacjom społecznym 

i gospodarczym będą konferencje szkoleniowe, które jako forma aktywności informacyjnej 

sprawdziły się w poprzednich latach. Fundusz zamierza również zorganizować mniejsze 

spotkania informacyjne, mając na celu ułatwienie potencjalnym Beneficjentom dostępu  

do informacji o realizowanych programach. 

Podobnie jak w poprzednich latach, także w 2022 roku, promocja działań realizowanych 

przez WFOŚiGW w Szczecinie będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej 

www.wfos.szczecin.pl, będącej najszybszym i dostępnym dla Beneficjentów środkiem 

przekazu.  

Dzięki niej Beneficjenci mogą uzyskać bezpośredni i stały dostęp do informacji 

o programach, konkursach i realizowanych projektach. Planuje się dalszy rozwój kont 

Funduszu na portalach Facebook.com oraz Twitter.com. 

Fundusz, w związku z realizacją ogólnopolskiego, rządowego Programu „Czyste Powietrze”, 

pilotażowego programu wsparcia wymiany źródeł ciepła w budynkach wielolokalowych oraz 

własnych programów, planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnych w mediach. 

Mając na uwadze liczne zaproszenia oraz potrzebę realizacji działań edukacyjnych, Fundusz 

zamierza promować działalność na największych regionalnych targach i wydarzeniach 

o charakterze ekologicznym, tworząc wspólnie z innymi instytucjami EKOstrefy, w których 

odwiedzający będą mogli uzyskać informacje o realizowanych programach i wziąć udział 

w warsztatach edukacji ekologicznej. Planuje się udział przedstawicieli WFOŚiGW  

w Szczecinie w Targach POLEKO 2022. Zarząd zamierza również kupić kalendarze, 

upominki i gadżety promocyjne. Łączna kwota na działania informacyjno-promocyjne w roku 

2022 została zaplanowana na poziomie 360.000,00 zł. 

WFOŚiGW w Szczecinie będzie również kontynuował realizację działań związanych 

z udziałem w systemowym projekcie partnerskim pn. „Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE”, którego celem jest zwiększenie świadomości 

społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wsparcie gmin w przygotowaniu 

i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu 

inwestycji w zakresie efektywności energetycznej /EE/ i odnawialnych źródeł energii /OZE/. 

Powyższe cele wykazują zgodność z pakietem energetyczno-klimatycznym UE 20/20/20 

i równolegle realizowane są przez 16 partnerów na terenie całego kraju, którzy łącznie 

zatrudniają ponad 70 doradców energetycznych, certyfikowanych przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na terenie województwa zachodniopomorskiego 

za realizację wskazanych celów odpowiada 5 doradców energetycznych, którzy działają  

w ramach programu na przydzielonym terenie, zgodnie z założeniami ramowymi  

oraz koordynatami wskazywanymi co kwartał przez JRP (Jednostkę Realizującą Projekt) - 

NFOŚiGW. 
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V.  PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU. 

Plan finansowy na 2022 rok sporządzony został na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973) oraz przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki 

finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, 

poz. 1479). 

Przy opracowywaniu Planu finansowego na 2022 rok, uwzględniono następujące elementy: 

1) przewidywane wykonanie planu za 2021 rok, 

2) zdolność Funduszu do regulowania podjętych zobowiązań, 

3) przewidywane przychody Funduszu oraz inne wpływy,  

4) przewidywane koszty działalności Funduszu, 

5) funkcjonowanie Funduszu jako instytucji realizującej wspólne programy dofinansowania 

ochrony środowiska – w tym przede wszystkim z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Przyjęte założenia do Planu finansowego wynikają ze zgłaszanych przez Beneficjentów 

potrzeb oraz podjętych przez Fundusz zobowiązań z lat wcześniejszych. 

Zgodnie z założeniami Planu finansowego na rok 2022 stan Funduszu na początek roku 

zaplanowano na poziomie 594.908 tys. zł, w tym dostępne środki pieniężne na poziomie 

206.575 tys. zł. Należności ustalono na poziomie  429.783 tys. zł, z czego znaczną część 

stanowią planowane należności z tytułu udzielonych pożyczek. Stan Funduszu na koniec  

roku 2022 oszacowano na poziomie 595.008 tys. zł, w tym środki pieniężne na poziomie 

189.858 tys. zł. Spadek stanu środków pieniężnych wynika miedzy innymi z planowanej 

realizacji już zawartych i nowych umów o dofinansowanie w formie pożyczek, których 

realizacja zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi nastąpi w 2022 roku, a ich stan 

osiągnie kwotę  426.970 tys. zł. 

Przychody z działalności operacyjnej planuje się uzyskać na poziomie 50.900 tys. zł, w tym: 

1. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 

zaplanowano na poziomie niższym niż planowane wykonanie z roku bieżącego:  

20.200 tys. zł. W ramach tej kwoty wpływy z opłat szacuje się na poziomie 20.000 tys. zł,  

zaś na poziomie 200 tys. zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych. 

2. Wpływy z nadwyżek dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze 

środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oszacowano w Planie finansowym 

na poziomie 14.600 tys. zł i będą one również niższe niż wykonanie roku bieżącego. 
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3. Przychody finansowe zaplanowano na poziomie  12.100 tys. zł, z czego ponad 95% 

stanowią odsetki od pożyczek ze środków udzielonych Beneficjentom realizującym 

zadania z zakresu ochrony środowiska, gdzie planuje się uzyskać kwotę 10.200 tys. zł. 

4. Pozostałe przychody zostały zaplanowane na poziomie 3.500 tys. zł. Będą się na nie 

składały głównie przychody związane z planowaną sprzedażą nieruchomości  

w Zieleniewie oraz z tytułu najmu nieruchomości posiadanych przez Fundusz. Z kolei plan 

przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa zakłada osiągnięcie kwoty 1.500 tys. zł  

– jako refundację wydatków ponoszonych na realizację programów pomocowych  

we współpracy z NFOŚiGW w Warszawie. 

Ogólne koszty działalności podstawowej Funduszu w Szczecinie zaplanowano na poziomie  

 50.800 tys. zł, z czego: 

1. Pomoc bezzwrotną zaplanowano na poziomie 30.400 tys. zł, z czego: 

a) dotacje przeznaczone na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 

zaplanowano na poziomie 19.100 tys. zł, w tym na cele inwestycyjne 14.600 tys. zł.  

W ramach tej kwoty jednostkom sektora finansów publicznych zabezpieczono 

w planie 9.500 tys. zł. Dotacje bieżące nieinwestycyjne zaplanowano na poziomie 

4.500 tys. zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych na poziomie  

1.700 tys. zł. W ramach prognozowanej na rok 2022 działalności dotacyjnej, planuje  

się wydatkować łącznie 1.100 tys. zł ze środków własnych Funduszu na dofinansowanie 

dotacyjne Programu „Czyste Powietrze”. 

b) zgodnie z przyjętą strategią Fundusz, również w 2022 roku będzie wygaszał współpracę 

z BOŚ Bank SA w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. 

Na końcowe rozliczenie tych działań w Planie finansowym zarezerwowano środki  

w wysokości 500 tys. zł, jako dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

wynikające z realizacji umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. w wysokości 100 tys. zł 

oraz dopłaty do oprocentowania w ramach umów indywidualnych z Beneficjentami  

w wysokości 400 tys.  zł. 

c) zgodnie z „Listą zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2022 roku” 

zaplanowano kwotę 8.000 tys. zł, jako środki przekazywane państwowym jednostkom 

budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. 

d) w wyniku weryfikacji wcześniej zawartych umów pożyczek oraz uwzględniając zmianę 

zasad dofinansowania oszacowano wysokość umorzeń i zaplanowano na ten cel kwotę  

2.800 tys. zł., w tym dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 700 tys. zł. 

2. Koszty działalności organów Funduszu i biur oszacowano na poziomie 20.200 tys. zł, 

natomiast na pozostałe koszty finansowe i operacyjne zaplanowano 200 tys. zł. 

Dominującą działalnością Funduszu będzie pomoc zwrotna w formie niskooprocentowanych 

preferencyjnych pożyczek, skierowanych do podmiotów realizujących zadania z zakresu 

szeroko definiowanej ochrony środowiska. Priorytetowo traktowani będą Beneficjenci sektora 
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finansów publicznych. Analizując potrzeby w województwie oraz dostępność środków 

finansowych w trakcie roku, a także zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów 

oraz decyzji organów Funduszu, przyjęto w Planie finansowym kwotę 100.000 tys. zł  

na finansowanie zwrotne. W 2022 roku nie planuje się dodatkowego zaangażowania 

finansowego Funduszu w zakresie działalności kapitałowej. 
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