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I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH 

 

1. RADA NADZORCZA 

 

W 2021 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie procedowała w składzie (stan na dzień  

31 grudnia 2021 r.): 

Agnieszka Sosnowska Przewodniczący Rady Nadzorczej - przedstawiciel Ministra 

Klimatu i Środowiska  

Artur Nycz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; 

Stefan Dunin  wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

Marek Chabior  wyznaczony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego spośród 

przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych; 

Marek Duklanowski wyznaczony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie w 2021 roku odbyła 6 stacjonarnych 

posiedzeń, 2 posiedzenia z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość (wideokonferencja) oraz 8 posiedzeń w trybie obiegowym, na których w sumie 

podjęła 87 uchwał. 

Dominująca część uchwał Rady Nadzorczej dotyczyła przyznania dofinansowania  

w formie pożyczki lub dotacji, umorzenia pożyczek oraz przekazania środków państwowym 

jednostkom budżetowym. 

Pozostałe uchwały dotyczyły w szczególności: 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu  

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za rok 2020; 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za rok 2020; 

 podziału zysku netto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie za rok 2020; 

 zatwierdzenia warunków wspólnego finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz realizacji programu 

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie 

zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2021; 

 zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW  

w Szczecinie, w ramach programu „Pożyczek dla osób fizycznych 2021 na inwestycje  

z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby”; 
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 zatwierdzenia warunków wspólnego finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz realizacji Programu 

priorytetowego „Moja Woda”; 

 zatwierdzenia Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż”; 

 zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2022 rok” celem zasięgnięcia opinii 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie 

finansowania przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi oraz uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie 

finansowania przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu wodnego; 

 zatwierdzenia warunków wspólnego finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz realizacji programu 

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie 

zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” w roku 

2021; 

 zatwierdzenia warunków finasowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie realizacji Programu Priorytetowego 

„Agroenergia Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła, i towarzyszące magazyny energii”; 

 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie; 

 uchwalenia korekty planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2021; 

 uchwalenia „Planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022”; 

 uchwalenia „Planu działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2022 rok”. 

Rada zapoznała się z informacjami przedstawianymi przez Zarząd, omówiono także 

zagadnienia, które dotyczyły bieżącej pracy Zarządu, realizacji zawartych umów dotacji, 

pożyczek i przekazania środków oraz umorzeń, rozliczeń zawartych umów oraz kontroli 

inwestycji. 

2. ZARZĄD 

 

W skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie w 2021 roku wchodzili: 

Emilia Niemyt  Prezes Zarządu do dnia 13 września 2021 r. 

Marek Subocz Prezes Zarządu od dnia 13 września 2021 r. 
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Robert Stępień Zastępca Prezesa Zarządu do dnia 13 września 2021 r. 

Joanna Grab Zastępca Prezesa Zarządu od dnia 17 grudnia 2021 r. 

Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie w 2021 roku odbył 35 posiedzeń stacjonarnych,  

2 posiedzenia w trybie pisemnym oraz 4 posiedzenia z wykorzystaniem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja, telekonferencja)  

na których w sumie podjął 1855 decyzji w formie uchwał i rozstrzygnięć. 

 

Tematy poruszane na posiedzeniach Zarządu poświęcone były: 

 analizie wniosków kierowanych na posiedzenie Zarządu; 

 podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania – w ramach ustawowych kompetencji 

Zarządu; 

 przygotowaniu wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej o dofinansowanie zadań 

w formie dotacji, pożyczek, przekazywania środków w ramach rezerwy celowej budżetu 

państwa oraz w sprawie promes i umorzeń części pożyczek; 

 gospodarowaniu środkami pieniężnymi i właściwemu ich lokowaniu; 

 opracowaniu planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022; 

 opracowaniu korekty planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2021; 

 opracowywaniu rocznego sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za rok 2020; 

 opracowaniu rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za rok 2020; 

 współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 opracowaniu Porozumienia w sprawie wspólnego wyboru banków udzielających kredyty 

z dotacją w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

 opracowaniu Regulaminu udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW  

w Szczecinie, w ramach programu „Pożyczek dla Osób Fizycznych 2021 na inwestycje  

z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby”; 

 zatwierdzeniu Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn.: 

„Moja Woda” na lata 2020-2024; 

 opracowaniu Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż”; 

 zatwierdzeniu Regulaminu naboru wniosków ,,Mały Strażak” w roku 2021 – Edycja IV; 
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 opracowaniu Regulaminu wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji 

ekologicznej w województwie zachodniopomorskim ze środków WFOŚiGW w Szczecinie 

na rok 2021; 

 przygotowaniu Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2022 rok; 

 zatwierdzeniu Listy zadań państwowych jednostek budżetowych zakwalifikowanych 

do dofinansowania na rok 2022; 

 opracowaniu Regulaminu naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji 

na zadania z zakresu usuwania azbestu w województwie zachodniopomorskim ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 

2021”; 

 opracowaniu Regulaminu naboru wniosków dla spółek wodnych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 

2021; 

 zatwierdzeniu warunków wspólnego finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie i Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz realizacji Programu 

Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) 

Dofinansowanie zakupu sprzętu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2021; 

 opracowaniu Regulaminu naboru wniosków na projekty z zakresu ochrony powietrza 

wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2022 - 

„REMIZA”; 

 opracowaniu Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego 

„Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny 

energii”; 

 zatwierdzeniu Regulaminu naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie 

dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w województwie zachodniopomorskim ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie na rok 2022”; 

 zatwierdzeniu Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu 

edukacji ekologicznej w województwie zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022”; 

 zatwierdzeniu Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu 

ochrony przyrody w województwie zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022”; 

 zatwierdzeniu Regulaminu naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie 

dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego w województwie 

zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022”; 

 działalności informacyjno-promocyjnej WFOŚiGW w Szczecinie. 



7 

 

3. ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE 
 

Stan zatrudnienia w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł  

77 osoby, w tym:  

-   2 osoby   -  Zarząd, 

- 52 osoby   -  Biuro Szczecin, 

- 23 osoby   -  Biuro Koszalin oraz Punkt Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

prowadzi swoją działalność statutową i operacyjną na terenie całego województwa 

zachodniopomorskiego za pomocą biur funduszu zlokalizowanych w Szczecinie, przy ulicy 

Solskiego 3 oraz w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 111, jak również przy wykorzystaniu 

Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych Biura Szczecin zlokalizowanego w Szczecinie  

przy ulicy Waryńskiego 17 i Punktu Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku, przy placu 

Wolności 8. 

Formalnie struktura organizacyjna WFOŚiGW w Szczecinie zakłada jeden organizm 

zarządzany przez dwuosobowy Zarząd pod nadzorem pięcioosobowej Rady Nadzorczej  

a każda z lokalizacji służy jedynie usprawnieniu dostępu do usług oferowanych przez Fundusz 

– żadne z biur ani punktów obsługi nie stanowi wyodrębnionej struktury organizacyjnej, a co 

za tym idzie nie jest finansowane ani rozliczane jako odrębny oddział  

lub zakład. 

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO 
 

Plan finansowy Funduszu na 2021 rok zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą 

uchwałą nr 111/2020 z dnia 25.11.2020 r. w ustawowym terminie.  

W trakcie roku 2021 dokonano zmian w planie na mocy uchwały Rady Nadzorczej  

nr 72/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. 

Plan finansowy przewidywał przychody w wysokości 52.400 tys. zł, a koszty  

na poziomie 46.400 tys. zł. 

 

1. Przychody zrealizowane zostały z dwóch głównych źródeł: 

     z ustawowego podziału (opłaty, kary oraz nadwyżki dochodów gmin i powiatów  

z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska), 

 z działalności bieżącej Funduszu (odsetki od udzielonych pożyczek, oprocentowanie 

rachunków bankowych i lokat terminowych). 

 

 W okresie sprawozdawczym przychody ogółem wyniosły 51.776 tys. zł, tj. 98,8% 

planu, w tym: 

1) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wraz z odsetkami) uzyskano  

w kwocie 24.147 tys. zł, tj. na poziomie zbliżonym do planowanego; w odniesieniu  
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do roku poprzedniego nastąpił nieznaczny spadek wpływów z opłat o 6,9%, spowodowany 

najprawdopodobniej odroczeniem płatności, 

2) administracyjne kary pieniężne – wyniosły 242 tys. zł, tj. przekroczyły poziom 

planowany o ponad 85,9%, pozycja ta nadal stanowi niewielką część wpływów Funduszu, 

3) wpływy z nadwyżek dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie  

ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wyniosły 16.161 tys. zł - na poziomie 

planowanym i na poziomie wyższym od wykonania roku 2020 o 10,5%, 

4) przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w związku z realizacją programów 

wspólnych z NFOŚiGW w Warszawie uzyskano w wysokości 1.339 tys. zł, tj. na poziomie 

wyższym od planowanego o 11,6% i o ponad 90,7% więcej, niż w roku 2020 – ma to 

bezpośredni związek z pełniejszym rozliczeniem kosztów obsługi Programu Doradztwa 

Energetycznego, 

5) przychody finansowe zrealizowano na poziomie 8.828 tys. zł, tj. o 10,0% mniej  

niż planowano i o 9,9% mniej w stosunku do roku ubiegłego; zmniejszenie przychodów 

finansowych ogółem spowodowane jest głównie mniejszymi przychodami z odsetek  

od pożyczek ze środków własnych oraz od depozytów bankowych, 

6) pozostałe przychody wyniosły 1.059 tys. zł, co stanowi 105,9% realizacji planu. 

 

Odnawialnym źródłem środków pieniężnych są spłaty rat kapitałowych  

od udzielonych pożyczek. Środki pieniężne uzyskane z tego tytułu w 2021 r. osiągnęły poziom 

73.103 tys. zł. 

 

Wykonanie planu finansowego Funduszu za okres sprawozdawczy przedstawiono  

w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Realizacja planu finansowego Funduszu w 2021 roku [tys. zł]. 

lp. Wyszczególnienie 

Wykonanie 

na 

31.12.2020 

Plan 2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 

Stopień 

realizacji 

planu 2021 

Dynamika 

2021/2020 

1 2 3 4 5  6=5/4  7=5/3 

I. Stan Funduszu na początek roku 572 150 588 908 588 908 100,00% 102,93% 

1. 
Rzeczowy majątek trwały oraz 

wartości niematerialne i prawne 
22 039 21 928 21 928 100,00% 99,50% 

2. Udziały i akcje 4 992 4 992 4 992 100,00% 100,00% 

3. Środki pieniężne 177 164 181 838 181 838 100,00% 102,64% 

4. Papiery wartościowe 0 0 0 0,00% 0,00% 

5. Należności 426 841 456 076 456 076 100,00% 106,85% 

6. Pozostałe aktywa 3 237 3 189 3 189 100,00% 98,52% 

7. Zobowiązania (minus) -62 123 -79 115 -79 115 100,00% 127,35% 

II. Przychody 51 731 52 400 51 776 98,81% 100,09% 

1. 

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie 

ze środowiska i administracyjnych 

kar pieniężnych 

26 197 24 230 24 389 100,66% 93,10% 

2. 

Nadwyżka dochodów gmin  

i powiatów z tytułu opłat  

za korzystanie ze środowiska  

i administracyjnych kar pieniężnych 

13 258 16 160 16 161 100,01% 121,90% 



9 

 

3. 

Przychody z tytułu dotacji z budżetu 

państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 

702 1 200 1 339 111,58% 190,74% 

4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej  0 0 0 0 0 

5. Przychody finansowe 11 017 10 310 9 196 89,19% 83,47% 

6. Pozostałe przychody 557 500 691 138,20% 124,06% 

III Koszty 34 973 46 400 35 612 76,75% 101,83% 

1. Dotacje i dopłaty 11 952 20 200 11 535 57,10% 96,51% 

2. 

Środki przekazywane państwowym 

jednostkom budżetowym  

za pośrednictwem rezerwy celowej 

budżetu państwa 

5 714 5 960 5 953 99,88% 104,18% 

3. Umorzenia pożyczek 2 125 2 700 1 723 63,81% 81,08% 

4. 

Nagrody za działalność na rzecz 

ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej  

0 0 0 0 0 

5. Inne wydatki na ochronę środowiska 0 0 0 0 0 

6. 
Koszty własne działalności organów  

i biur WFOŚ  
15 132 17 350 16 199 93,36% 107,05% 

7. Koszty finansowe 48 140 0 0,00% 0,00% 

8. Pozostałe koszty operacyjne 2 50 202 404,00% 10 100,00% 

IV.  Stan Funduszu na koniec roku 588 908 594 908 605 072 101,71% 102,74% 

1. 
Rzeczowy majątek trwały oraz 

wartości niematerialne i prawne 
21 928 21 500 21 055 97,93% 96,02% 

2. Udziały i akcje 4 992 5 000 4 992 99,84% 100,00% 

3. Środki pieniężne 181 838 206 575 217 802 97,36% 119,78% 

4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 0,00% 

5. Należności 456 076 429 783 468 711 105,43% 102,77% 

6. Pozostałe aktywa 3 189 3 200 3 269 102,16% 102,51% 

7.  Zobowiązania (minus) -79 115 -71 150 -110 757 155,67% 139,99% 

V. 
Środki na wydatki majątkowe 

własne* 
861 1 000 109 10,90% 12,66% 

* środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku 

 

2. Koszty Funduszu obejmowały głównie pomoc finansową udzielaną na zadania z zakresu 

ochrony środowiska, koszty utrzymania Rady Nadzorczej, Zarządu i biur oraz pozostałe 

koszty operacyjne. 

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 35.612 tys. zł, tj. o 23,2 mniej  

niż planowano i równocześnie o 1,8% więcej niż w 2020 r.  

Z kwoty tej przypada odpowiednio: 

 19.211 tys. zł (53,9%) na koszty związane z działalnością statutową (pomoc 

bezzwrotna), 

 16.199 tys. zł (45,5%) na koszty bieżące (własne) Funduszu, 

 202 tys. zł (0,6%) na pozostałe koszty operacyjne i finansowe. 
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W formie pomocy finansowej bezzwrotnej ze środków własnych wydatkowano  

19.211 tys. zł, co stanowi 66,6% wykonania planu i 97,1% wydatków poniesionych  

w 2020 r. 

 
Tabela 2. Pomoc finansowa bezzwrotna ze środków własnych Funduszu w 2021 roku [tys. zł]. 

Dofinansowanie bezzwrotne 

Wykonanie 

na 

31.12.2020  

Plan 

2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021  

Dynamika 

% 

(4:3) 

Dynamika 

%  

(4:2) 

1 2 3 4 5 6 

RAZEM 19 791 28 860  19 211 66,6 97,1 

Dotacje 11 366 19 700 11 226 57,0 98,8 

Dopłaty do oprocentowania 

kredytów bankowych 586 500 309 61,8 52,7 

Dopłaty do spłaty kredytów 

bankowych 0 0 0 0 0 

Dopłaty do oprocentowania lub 

ceny wykupu obligacji 0 0 0 0 0 

Środki przekazane PJB 5 714 5 960 5 953 99,9 104,2 

Umorzenia pożyczek 2 125 2 700 1 723 63,8 81,1 

Nagrody za działalność na rzecz 

ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej 0 0 0 0 0 

Inne wydatki na ochronę 

środowiska 0 0 0 0 0 

 

Łączne wydatki w działalności statutowej w formie dotacji i dopłat ze środków 

własnych wyniosły ogółem 11.535 tys. zł, co stanowi 57,1% realizacji planu i 96,5% 

wykonania roku ubiegłego.  

Ponadto w ramach kosztów statutowych: 

 przekazano państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej 

budżetu państwa kwotę 5.953 tys. zł; 

 umorzono pożyczki na kwotę 1.723 tys. zł;  

 innych wydatków związanych z ochroną środowiska ze środków własnych w roku 2021 

nie poniesiono. 

Równolegle z dokonywaniem bieżących płatności w zakresie dofinansowania zadań ze 

środków własnych bardzo intensywnie realizowano dofinansowanie skierowane do osób 

fizycznych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – rok 2021 był kolejnym 

pełnym okresem zawierania umów i przekazywania płatności na rzecz Beneficjentów 

programu. 

W roku 2021 w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dokonano 1.858 

wypłat umów dotacji na ogólną kwotę 22.158 tys. zł, w tym ze środków NFOŚiGW 

w Warszawie 21.050 tys. zł. Równolegle dokonano 559 wypłat dotacji ze środków PP Moja 

Woda na ogólną kwotę 2.539 tys. zł – ze środków NFOŚiGW na kwotę 2.346 tys. zł oraz 676 

wypłat dotacji ze środków PP Wapnowanie na ogólną kwotę 3.754 tys. zł – ze środków 

NFOŚiGW na kwotę 3.564 tys. zł 
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Koszty działalności organów i biur Funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły 

16.199 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 6,6% od zakładanego w planie finansowym na rok 

2021, przy jednoczesnym ich wzroście o 7,1% w stosunku do wykonania roku 2020. 

Zasadniczy wpływ na taki stan rzeczy miały koszty osobowe i materiałowe związane z bieżącą 

obsługą Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i innych programów realizowanych 

wspólnie z NFOŚiGW w Warszawie oraz działalności statutowej Funduszu. 

 

Koszty finansowe w wysokości 0,2 tys. zł zrealizowano na poziomie zdecydowanie 

niższym od roku ubiegłego.  

 

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 202 tys. zł zrealizowano na poziomie 

404,0% planu. 

Ogółem struktura kosztów poniesionych w 2021 r. w wysokości 35.612 tys. zł przedstawia się 

następująco: 

 32,4%   - dotacje (na cele bieżące/inwestycyjne, dopłaty do oprocentowania kredytów 

bankowych), 

 16,7%   - środki przekazane państwowym jednostkom budżetowym w ramach rezerwy 

celowej budżetu państwa, 

 4,8%      - umorzenia pożyczek udzielonych w latach poprzednich, 

 45,5%    - koszty utrzymania Zarządu, biur i Rady Nadzorczej, 

 0,6%      - koszty finansowe i operacyjne. 

 

Wydatki inwestycyjne własne wyniosły 109 tys. zł, co stanowi 10,9% planu. 

W ramach omawianych wydatków dokonano głównie uzupełniających zakupów sprzętu  

i wyposażenia biurowego oraz oprogramowania na potrzeby własne jednostki – ogółem  

109 tys. zł. Środki na wydatki majątkowe własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec 

roku. 

 

Do dnia 31 grudnia.2021 r. wpłynęły środki za refundację wydatków w ramach 

programów realizowanych wspólnie z NFOŚiGW w Warszawie, a poniesionych w czwartym 

kwartale 2020 r. oraz w trzech kwartałach 2021 roku na łączną kwotę 1.339 tys. zł. 

 

Pomoc finansowa na zadania z zakresu ochrony środowiska udzielana była również  

w formie pożyczek. W okresie sprawozdawczym kwota wypłaconych pożyczek ze środków 

własnych wyniosła 62.181 tys. zł, co w odniesieniu do kwoty planowanej oznacza realizację 

planu na poziomie 62%.  

 

3. Stan finansowy funduszy własnych oznacza wartość netto aktywów trwałych 

i obrotowych, z czego główne pozycje stanowią należności z tytułu udzielonych pożyczek 

i środki pieniężne. 
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Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszy wyniósł 605.072 tys. zł, tj. o 1,7% 

więcej niż planowano i o 2,7% więcej w stosunku do początku roku. Główne pozycje aktywów 

Funduszu to: 

1) stan należności na koniec roku 2021 w wysokości 468.711 tys. zł, w stosunku do stanu 

456.076 tys. zł na początek roku, wzrósł o 2,8% i wyniósł 109,1% kwoty planowanej.  

2) środki pieniężne na koniec 2021 r. w wysokości 217.802 tys. zł – co oznacza realizację 

105,4% planu w roku 2021 i o 19,8% więcej niż stan środków na koniec 2020 roku. 

Oceniając przedstawioną powyżej informację na temat realizacji planu finansowego 

Funduszu w roku 2021 należy zauważyć jego bardzo dobrą sytuację finansową. Z kolei 

prognozy finansowe na kolejne lata, zakładają ustabilizowanie sytuacji finansowej Funduszu 

i osiąganie niewielkiego zysku netto w latach 2022 – 2024. 

W latach 2022 – 2024 zakładany jest wzrost przychodów ogółem do stabilnego poziomu 

o ok. 16% wyższego niż w roku 2021 przy prognozowanych kosztach o ponad 9% wyższych 

niż w roku 2021. 

Analiza finansów Funduszu wskazuje na bardzo duży udział w aktywach należności od 

dużej ilości Beneficjentów (rozdrobnienie dofinansowania ze środków Funduszu) oraz 

znacznego poziomu środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Z kolei pasywa Funduszu 

zdominowane są przez Fundusze własne oraz zobowiązania z tytułu pożyczek  

i środków dotacyjnych otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji i finansowania programów wspólnych. 

Przy takiej strukturze bilansu Funduszu ryzyko utraty płynności finansowej czy też istotnego 

zakłócenia przepływów środków pieniężnych jest znikome. Zobowiązania pożyczkowe wobec 

Narodowego Funduszu, jako podstawowy instrument finansowy występujący w działalności 

Funduszu, są w praktyce spłacane z ratalnych spłat należności wypłaconych wcześniej 

Beneficjentom działalności statutowej Funduszu. 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA – POMOC FINANSOWA  
ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW 

1. KRYTERIA I PROCEDURY UDZIELANIA POMOCY 
 

Pomoc finansowa udzielana była zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyjętymi 

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2018 z dnia 16 marca 2018 r. zmienioną kolejno uchwałami  

nr 35/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., nr 69/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., nr 30/2020 z dnia 

20 kwietnia 2020 r. oraz nr 59/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. z uwzględnieniem „Listy 

przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej” na rok 2021.  

W roku 2020 w związku z zaistniałą sytuacją epidemii COVID-19, która wystąpiła na 

terenie całego kraju, niektóre podmioty gospodarcze oraz JST mogli znaleźć się w sytuacji 
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bieżącej utraty płynności finansowej, która nie pozwoli na wykonanie realizowanego zadania 

proekologicznego. Aby umożliwić wykonanie zaplanowanych zadań ekologicznych tym 

podmiotom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 695), Uchwałą Rady Nadzorczej nr 45/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. 

wprowadzono „Zasady udzielania pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczonych na zachowanie płynności 

finansowej i zapewnienie dostępu do finansowania w związku z nagłym niedoborem środków 

wynikających z epidemii COVID-19” z których beneficjenci mogli skorzystać do końca 2021 

roku.  

Ponadto uwzględniając sytuację, w której Beneficjenci Funduszu, którzy mają zawarte 

czynne umowy pożyczek znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać 

bieżących rat kapitałowo-odsetkowych oraz aby nie doprowadzić do pojawienia się pożyczek 

w sytuacji nieregularnej, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, SARS-CoV-2 Uchwałą Rady Nadzorczej  

nr 46/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. wprowadzono „Zasady dokonywania zmian warunków 

umów pożyczek udzielonych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w okresie trwania epidemii COVID-19”. 

2. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2021 ROKU 
 

W okresie sprawozdawczym do WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęło 7.026 wniosków  

o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na łączną kwotę 178.029 tys. zł. 

Strukturę złożonych wniosków do Funduszu w 2021 r. wg dziedzin (ilość i wartość) obrazują 

wykres nr 1 i nr 2. 

 
Wykres 1. Zestawienie ilościowe i wartościowe wniosków złożonych do WFOŚiGW w 2021 roku. 
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Wykres 2. Struktura wg dziedzin wartości wniosków złożonych do WFOŚiGW w 2021 roku. 

3. UMOWY ZAWARTE W 2021 ROKU 

 
 

W 2021 roku zawarto 4.697 umów na kwotę 158.825 tys. zł.  

 

Ogólna liczba zawartych przez Fundusz umów obejmuje: 

 99 umów pożyczek na kwotę 82.222 tys. zł, w tym 49 umów w ramach linii 

pożyczkowych dla osób fizycznych na kwotę 1.424 tys. zł, 

 4.580 umów dotacji na kwotę 68.251 tys. zł, w tym 676 umów na regenerację gleb 

poprzez ich wapnowanie na kwotę 3.693 tys. zł, 830 umów w ramach programu „Moja 

Woda” na kwotę 3.997 tys. zł, 419 umów w ramach programu pilotażowego dla 

budynków wielorodzinnych na kwotę 5.669 tys. zł oraz 2.392 umowy w ramach 

programu „Czyste powietrze” na kwotę 35.894 tys. zł, 

 18 umów o realizację zadań w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę  

8.352 tys. zł. 
 

 

Liczba, wartość umów oraz dziedziny ochrony środowiska, których dotyczyły zawarte 

umowy, zostały przedstawione tabelarycznie – tabela nr 3 i graficznie na wykresie nr 3.  

 

EDUKACJA 

EKOLOGICZNA

1,70%

GOSPODARKA 

WODNA 

0,37%

ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII

36,98%

MONITORING

0,91%

NADZWYCZAJNE 

ZAGROŻENIA

6,53%

OCHRONA 

ATMOSFERY

32,17%

OCHRONA 

PRZYRODY

1,15%

OCHRONA WÓD

16,18%

OCHRONA ZIEMI

3,82%
NAUKA, 

EKSPERTYZY

0,19%



15 

 

Tabela 3. Liczba i wartość zawartych umów dofinansowania w roku 2021 [tys. zł]. 

Dziedzina Dotacje Realizacja 

zadania z 

rezerwy 

celowej 

Pożyczki Zawarto ogółem 

    n wartość n wartość n wartość n wartość 

Edukacja 

ekologiczna 
EE 29 1 551 1 60     30 1 611 

Monitoring Mn 2 111 2 742     4 853 

Ochrona atmosfery OA 453 14 858 10 1 793 69 30 173 532 46 824 

Odnawialne źródła 

energii 
OZE 2 404 36 269     7 3 502 2 411 39 771 

Ochrona przyrody OP 30 577         30 577 

Ochrona ziemi OZ 756 5 756 2 145 3 13 158 761 19 059 

Ochrona wód OW 833 4 404     16 32 640 849 37 044 

Gospodarka wodna GW         3 1 956 3 1 956 

Nadzwyczajne 

zagrożenia 
NZ 73 4 725 3 5 612 1 793 77 11 130 

RAZEM   4 580 68 251 18 8 352 99 82 222 4 697 158 825 

 

 

Wykres 3. Struktura wg dziedzin wartości umów zawartych przez WFOŚiGW w 2021 roku. 

Wyjaśnienie skrótów: OW – ochrona wód, GW – gospodarka wodna, OZ – ochrona ziemi, OP – ochrona przyrody, 

OA – ochrona atmosfery, OZE – odnawialne źródła energii, MN – monitoring środowiska,  

EE - edukacja ekologiczna, NZ – nadzwyczajne zagrożenia. 
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Zestawienie zawartych w 2021 r. umów dofinansowania ze środków WFOŚiGW – 

wg dziedzin – zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 

4. UMORZENIA POŻYCZEK W 2021 ROKU 

W roku 2021 Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie podjął decyzje o częściowym umorzeniu 

spłat pożyczek. Łącznie zrealizowano umorzenia na kwotę 1.723 tys. zł, w odniesieniu do 58 

pożyczek, w tym 55 to umowy zawarte w ramach linii pożyczkowych dla osób fizycznych. 

Umorzenia dotyczyły pożyczek udzielonych przed 2021 rokiem. 

5. POMOC UDZIELONA ZA POŚREDNICTWEM BOŚ  

W ramach współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. – oddziałami  

w Szczecinie i w Koszalinie, Wojewódzki Fundusz uczestniczył w dofinansowaniu zadań  

z zakresu ochrony środowiska poprzez dopłaty do odsetek od kredytów preferencyjnych, 

udzielanych ze środków Banku. W roku 2021 Fundusz nie udzielał nowych dopłat.  

Wartość dopłat ze środków Funduszu w 2021 r. wyniosła 44 tys. zł. W tej kwocie 

mieszczą się dopłaty w ramach umów zawartych w latach poprzednich.  

6. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ ORAZ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW 

Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej ze środków statutowych objęte były monitorowaniem i kontrolą  

w miejscu realizacji inwestycji. Kontrole przeprowadzali pracownicy biur Funduszu. Celem 

kontroli było sprawdzenie i porównanie rzeczywistego stanu realizacji zadań 

z harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz dokumentacją rozliczeń udzielanego 

dofinansowania. Ponadto, na wytypowanie poszczególnych zadań do skontrolowania miały 

wpływ m.in. upływ terminu uruchomienia wypłaty kolejnej transzy, przy jednoczesnym braku 

rozliczenia dotychczas wypłaconych środków lub przekroczenie terminu zakończenia zadania. 

W roku 2021 przeprowadzono 106 kontroli. Dotyczyły one Programu „Czyste powietrze”  

i z uwagi na Covid były prowadzone w trybie zaocznym. 

  



17 

 

7. WYBRANE KIERUNKI POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW 
WFOŚiGW W 2021 ROKU 

7.1 DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

W 2021 r. Fundusz zawarł 77 umów na łączną kwotę 1.398,030 tys. zł, w tym 

72 umowy z gminami na kwotę 1.300,289 tys. zł oraz 5 umów z przedsiębiorcami na kwotę 

97,741 tys. zł. Rzeczywista wykorzystana kwota dotacji wyniosła 1.197,556 tys. zł, w ramach 

której usunięto 3.438,754 Mg wyrobów zawierających azbest.  

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dla 

jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku było finansowane wspólnie z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50% środków NFOŚiGW i 50% 

środków WFOŚiGW w Szczecinie). 

7.2 DOFINANSOWANIE ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM AWARIOM, 

PRZECIWDZIAŁANIA NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA  

I LIKWIDACJI ICH SKUTKÓW  

Wsparcie Funduszu w 2021 r. dla straży pożarnych w formie pomocy bezzwrotnej 

wyniosło 6.287 tys. zł, w tym 2.000 tys. zł dla Państwowej Straży Pożarnej oraz  

4.287 tys. zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego.  

 

W 2021 roku wspólnie z NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego 

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Fundusz dofinansował zakup 

sprzętu ratowniczo-technicznego, sprzętu ochrony osobistej strażaków oraz samochodów 

ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dofinansowano zakup 8 

samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Wiekowicach, OSP w Międzyzdrojach, OSP  

w Płotnie, OSP w Białym Borze, OSP w Przybiernowie, OSP w Iwięcino, OSP w Ińsku, OSP  

w Kukini i dwóch zestawów ratowniczych dla WOPR. W ramach programu „MAŁY 

STRAŻAK” dofinansowano zakup sprzętu i wyposażenia dla 49 jednostek OSP.  

Wykaz zawartych umów zamieszczony jest w zał. nr 1 – Wykaz umów wg dziedzin; 

część 9: umowy zawarte w 2021 r. – nadzwyczajne zagrożenia. 

7.3 OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA 

PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE 

Program Doradztwa Energetycznego (DE) realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.3. pod nazwą: 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego  
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oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Budżet programu  

dla WFOŚiGW w Szczecinie: 6.615.666,42 zł, do tej pory rozliczono 3.683.983,26 zł.  

Czas realizacji projektu przewidziano do końca grudnia 2023 roku. Celem projektu  

jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej  

oraz wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP. 

 

Zakres usług doradców obejmuje doradztwo w zakresie: 

-  przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych 

źródeł energii (OZE); 

-  informowania potencjalnych beneficjentów o możliwych i najkorzystniejszych źródłach 

finansowania w obszarze EE oraz OZE, m.in. w ramach POIiŚ 2014-2020, RPO WZ  

2014-2020 i krajowych źródeł finansowania; 

-  wsparcia potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych 

i wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytów energetycznych; 

-  wsparcia w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy Unii Europejskiej, 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i instrukcjami Instytucji Wdrażających; 

-  szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, szkół, przedsiębiorców,  

z zakresu efektywności energetycznej i OZE;  

- wsparcia potencjalnych beneficjentów w zakresie spełnienia wymogów korzystania  

z instrumentów finansowych, wspieranych ze środków funduszy Unii Europejskiej; 

-  przygotowania i przeprowadzenia szkoleń energetyków gminnych.  

 

Fundusz w Szczecinie zatrudnia 5 doradców energetycznych, trzech w biurze  

w Szczecinie oraz dwóch w biurze w Koszalinie.  
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Tabela 4. Efekty realizacji PDE przez Doradców w 2021 r. 

 

  

Nazwa wskaźnika Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

uzyskana na 

dzień  

31.12.2021 r. 

Procent 

realizacji 

Wskaźniki publikacji 

Liczba publikacji szt. 12 84 700% 

Wskaźniki konferencji 

Liczba zorganizowanych 

konferencji w ramach PDE 
szt. 2 13 650% 

Wskaźniki audycji 

Liczba audycji telewizyjnych  

lub radiowych 
szt. 7 11 157% 

Wskaźniki konsultacji i porad 

Liczba udzielonych konsultacji szt. 4620 3109 67% 

Liczba udzielonych porad szt. 4620 9234 200% 

Wskaźniki inwestycji 

Liczba inwestycji w zakresie EE  

i OZE objętych wsparciem 

doradczym 

szt. 71 56 79% 

Liczba małych inwestycji  szt. 66 54 81% 

Wskaźniki PGN 

Liczba wspartych Planów 

Gospodarki Niskoemisyjnej 
szt. 66 108 164% 

Wskaźniki Energetyk Gminny 

Liczba gmin posiadająca 

przeszkolonego kandydata na 

Energetyka Gminnego 

szt. 55 39 70% 

Liczba przeszkolonych 

kandydatów na Energetyków 

Gminnych 

szt. 69 49 71% 
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7.4 WSPARCIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PAŃSTWOWE JEDNOSTKI 

BUDŻETOWE W RAMACH REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA 

W dniu 13 stycznia 2021 roku Fundusz na swojej stronie internetowej ogłosił informację 

o możliwości składania wniosków przez państwowe jednostki budżetowe na zadania z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane do realizacji w roku 2022. W tym 

terminie złożono 24 wnioski na łączną kwotę 10.205.575,00 zł. Do realizacji wybrano 18 

zadań na łączną kwotę 5.997.536,00 zł. Zadania umieszczone na zaakceptowanej liście zadań, 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki 

finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej podlegały uzgodnieniu  

z właściwym dysponentem części budżetowej. 

W 2021 roku zrealizowano 20 umów z państwowymi jednostkami budżetowymi  

z terenu województwa zachodniopomorskiego (nabór wniosków odbył się w 2020 roku oraz 

4 umowy wieloletnie) tj.: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Komendą 

Wojewódzką Policji w Szczecinie, Wojewodą Zachodniopomorskim, Komendą Wojewódzką 

Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorską 

Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie, Wojewódzką Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu 

Drogowego w Szczecinie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Koszalinie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku. W ramach 

rezerwy celowej budżetu Państwa dofinansowanie w roku 2021 wyniosło łącznie – 

5.952.747,25 zł.  

Wykaz zawartych umów zamieszczony jest w zał. nr 2 – Wykaz umów zawartych z pjb 

realizowanych w 2021 r. 

7.5 DOFINANSOWANIE USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO 

W 2021 roku Fundusz zawarł 19 umów dotacyjnych z gminami na łączną kwotę 

228.994,58 zł. dzięki temu udało się usunąć inwazyjną roślinę z powierzchni 63 hektarów. 

 

W roku 2021 Fundusz kontynuował działania na rzecz eliminowania gatunków 

inwazyjnych, ogłaszając pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 

usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na gruntach, których właścicielami 

są jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, 

fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły 

i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie – przeznaczając na 

pomoc bezzwrotną kwotę 450,00 tys. zł.  

Zabiegi usuwania barszczu Sosnowskiego metodami chemicznymi i mechanicznymi 

zaplanowano na obszarze 63 ha. Zawarto 19 umów z gminami na sfinansowanie 75 % kosztów 

zabiegów w formie dotacji; wypłacono kwotę 228.994,58 zł. 
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 Wykaz zawartych umów zamieszczony jest w zał. nr 3 – Wykaz umów zawartych  

w 2021 r. na dofinansowanie usuwania barszczu Sosnowskiego. 

7.6 DOFINANSOWANIE ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W FORMIE 

MIKROPOŻYCZEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH  

W 2021 roku WFOŚiGW w Szczecinie ponownie wspierał mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego w realizacji inwestycji, mających na celu ochronę powietrza, wód  

i gleby. Dla osób fizycznych udostępniono program wsparcia pod nazwą „Program Pożyczek 

dla osób fizycznych 2021 na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby”, który był 

uzupełnieniem Programu „Czyste Powietrze”. 

W ramach naboru, pomoc finansową udostępniono w ramach 7 linii pożyczkowych: 

1. Linia A1 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie 

efektywności energetycznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację indywidualnych 

źródeł ciepła.  

2. Linia A2 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie 

efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii do produkcji elektryczności.  

3. Linia A3 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów poprzez zakup 

pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych.  

4. Linia A4 - Ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie 

mieszkańców azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów wykonanych z azbestu 

poprzez ich utylizację.  

5. Linia A5 - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe działania 

termomodernizacyjne.  

6. Linia B1 - Zadania inwestycyjne polegające na: ograniczeniu wprowadzania 

zanieczyszczeń do wód i gleby, oraz ochronie zdrowia mieszkańców poprzez budowę, 

przebudowę i modernizację indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych.  

7. Linia B2 - Zadania inwestycyjne polegające na zatrzymaniu i magazynowaniu wody 

deszczowej.  

 

Alokacja środków na realizację Programu wyniosła 3 mln zł. Pomoc w programie 

polegała na udzieleniu pożyczki na 100% kosztów kwalifikowanych zadania. 

Po spłacie 70% zaciągniętego zobowiązania, beneficjent mógł ubiegać się o umorzenie 

pozostałych do spłaty 30%.  

W przypadku pożyczki na montaż odnawialnych źródeł energii do produkcji 

elektryczności, samochodów elektrycznych oraz w przypadku inwestycji w budynkach nowo 

budowanych umorzenie mogło wynieść 20%.  

Nabór wniosków rozpoczęto 1 kwietnia 2021 roku, zakończono 30 czerwca 2021 roku. 

Mieszkańcy województwa złożyli 70 wniosków o dofinansowanie. Po dokonaniu analizy 

merytorycznej i finansowej złożonych wniosków, zawarto 49 umów o dofinansowanie na 

realizację zadań na łączną kwotę 1.424 tys. zł. 

Największe zainteresowanie mieszkańcy wykazali inwestowaniem w budowę, 

przebudowę i modernizację indywidulanych źródeł ciepła oraz montażem odnawialnych źródeł 

energii. 
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7.7 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE  

W 2021 roku kontynuowano nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach 

Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”. 

Od dnia 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, 

uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie 

progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania)  

oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania. Program został też 

uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w ramach programu wpłynęło  

4.134 wniosków na łączną kwotę 60.998 tys. zł, z czego: 

 wnioski o dotacje – 4.103 szt. na kwotę 60.352 tys. zł, 

 wnioski o dotacje na częściową spłatę kredytu bankowego – 31 szt. na kwotę 646 tys. zł 

 

Zakres rzeczowy złożonych wniosków o dofinansowanie - beneficjenci aplikowali  

o wymianę źródła ciepła, wybierając najczęściej jako nowe podstawowe źródło ciepła: 

 kocioł na pellet drzewny/kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie  

– 1.139 szt.; 

 kocioł gazowy/kotłownia gazowa 1.085 szt.; 

 pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej  

1.076 szt. 
 

W powyższym okresie w ramach programu „Czyste Powietrze” podpisano 2.392 umów  

na łączną kwotę 35.894 tys. zł, w tym 2.377 umów dotyczących przyznania dotacji na łączną 

kwotę 35.571 tys. zł oraz 15 umów na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego na łączną 

kwotę 323 tys. zł. 
 

Tabela 5. Liczba i wartość zawartych umów dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” 

w roku 2021 [tys. zł]. 

Dziedzina Dotacje Dotacja na 

częściową spłatę 

kapitału 

Zawarto ogółem 

    n wartość n wartość n wartość 

OZE – Czyste 

Powietrze 
2.377 35.571 15 323 2.392 35.894 

 

W celu zwiększenia dostępności do Programu „Czyste Powietrze” oraz umożliwienia 

jak największej liczbie osób skorzystania z dofinansowania, podjęta została decyzja  

o współpracy z samorządami. W wyniku tego w 2021 roku w województwie 

zachodniopomorskim 103 gminy (91%) spośród wszystkich 113 leżących na naszym obszarze 

podpisało porozumienie, w ramach którego propagują Program, udzielają wszelkich informacji 

oraz pomagają przy składaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. 

W 2021 roku spośród 113 gmin na terenie województwa zachodniopomorskiego: 
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- 103 gminy podpisały porozumienie w celu promocji i realizacji Programu (91% wszystkich 

gmin); 

- 80 gmin podpisało aneks do porozumienia na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-

informacyjnego (70% wszystkich gmin). 

Gminom wypłacone zostały środki: 

- 749.107 tys. zł – na prowadzenie punktów konsultacyjnych; 

- 21 tys. zł – za wydane przez gminy zaświadczenia o dochodach i złożone za pośrednictwem 

gminy wnioski do dofinansowanie. 

 

Oferta Programu Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Czyste Powietrze” stale ulega modyfikacjom.  

Od początku 2022 roku planowane jest wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu 

„Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu 

dofinansowania. 

 

7.8 PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ 

CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH – PILOTAŻ NA TERENIE 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

W dniu 14 kwietnia 2021 roku ruszył nabór wniosków w ramach nowego Programu 

Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Celem programu 

jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych liczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Program skierowany jest do osób 

fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot 

mieszkaniowych. 

W okresie od 14 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku w ramach programu wpłynęło 

838 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę 12.021 tys. zł. Osoby fizyczne złożyły  

810 wniosków na łączną kwotę 8.805 tys. zł, natomiast Wspólnoty Mieszkaniowe złożyły  

28 wniosków na łączną kwotę 3.216 tys. zł. W roku 2021 podjęto 666 pozytywnych decyzji  

o przyznaniu dofinansowania na łączna kwotę 9.078 tys. zł. (osoby fizyczne – 648 wniosków 

– 6.886 tys. zł, wspólnoty mieszkaniowe 18 wniosków – 2.192 tys. zł) oraz zawarto 419 umów 

dotacji na łączną kwotę 5.669 tys. zł. (osoby fizyczne – 407 umów – 4.184 tys. zł, Wspólnoty 

Mieszkaniowe 12 umów – 1.485 tys. zł). 

W ramach programu do końca 2021 roku, beneficjentom, wypłacono 127 dotacji na łączną 

kwotę 1.004 tys. zł.  

7.9 PROGRAM PRIORYTETOWY MOJA WODA  

W 2020 roku ruszył nabór wniosków w ramach nowego Programu Priorytetowego 

„Moja Woda” na lata 2020-2024”. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez 
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zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie 

zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono–niebieskiej 

infrastruktury. 

Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu  

i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym 

Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 2030 ” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 strategii rozwoju  

w obszarze środowiska i gospodarki wodnej). 

W okresie od 22 marca 2021 r. do 10 czerwca 2021 r. w ramach programu wpłynęło 935 

wniosków na łączną kwotę ok. 4.471.630,44 zł, z czego liczba podpisanych umów przez Zarząd 

Funduszu wyniosła 830 na łączną kwotę ok. 3.996.702,18 zł.  

W ramach podpisanych umów łączna pojemność zbiorników retencyjnych wyniosła  

8.013 [m3]. 

7.10 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ GLEB 

POPRZEZ ICH WAPNOWANIE 

W 2021 roku był kontynuowany nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach 

"Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"  

na lata 2020-2021.  

Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW  

w Szczecinie uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie 

województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni 

nieprzekraczającej 75 ha. 

W 2021 roku Fundusz zawarł 676 umowy na łączną kwotę 3.692 670,94 zł. Dofinansowanie 

zadań związanych z regeneracją środowiskową gleb poprzez ich wapnowanie w 2021 roku było 

finansowane wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(95% środków NFOŚiGW i 5% środków WFOŚiGW w Szczecinie). 

7.11 PROGARAM REMIZA 

W związku z dużym zainteresowaniem pierwszą edycją programu „Remiza” w 2020 r. 

oraz uwzględniając konieczność poprawy efektywności energetycznej nieruchomości 

użytkowanych przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na projekty 

z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2021 obejmujące 

nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których 

właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy. 

 Fundusz dofinansował zadania w zakresie ochrony powietrza wspierające działalność 

ochotniczych straży pożarnych w oparciu o Regulamin naboru wniosków na projekty z zakresu 
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ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 

2021 - „REMIZA”. Uprawnionymi do składania wniosku były: jednostki samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego i ochotnicze straże pożarne. 

 W ramach ogłoszonego naboru wniosków do Funduszu wpłynęły 22 wnioski,  

z których 21 spełniło warunki Programu. W odniesieniu do zaplanowanej alokacji środków 

w wysokości 510.000,00 zł podpisano 19 umów.  

Zakres rzeczowy złożonych wniosków o dofinansowanie kształtował się następująco: 

 montaż 6 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,61 kWp, 

 docieplenie 150 m2 stropodachu, 

 docieplenie 660 m2 dachu, 

 montaż 3 kotłów na pelet, 

 docieplenie 719 m2 ścian, 

 docieplenie 50 m2 posadzki, 

 wymiana 4 szt. bram garażowych, 

 wymiana 1,09 m2 stolarki okiennej.  

7.12 PROGRAM AGROENERGIA 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie z dniem 1 października 2021 r. uruchomił wniosków o dofinansowanie w ramach 

programu priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła  

i towarzyszące magazyny energii”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 

roku.  

  Beneficjentem końcowym programu są:  

a) osoby fizyczne będące 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 prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.  

b) osoby prawne będące 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 prowadząca działalność rolniczą lub 

działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. 

W ramach ogłoszonego naboru wniosków do dnia 31 grudnia 2021 r. do Funduszu 

wpłynęło 20 wniosków na łączna kwotę dofinansowania 305.352,90 zł. 
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7.13 PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI 

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie jest realizacja polityki ekologicznej województwa zachodniopomorskiego  

i budowanie regionalnego systemu zarządzania środowiskowego, poprawa stanu środowiska, 

wspieranie działań i projektów proekologicznych, co pozwala osiągać w skali regionalnej 

założenia celów strategicznych w tym wspólnotowych. 

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, przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju 

wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska  

i gospodarkę wodną.  

Istotnym obszarem działania Funduszu będzie także realizacja Ogólnopolskiego 

systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 

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. 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska środki Funduszu w Szczecinie 

przeznaczone zostaną 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 będzie zatem realizacja krajowej  

i regionalnej polityki ochrony środowiska. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nadal 

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 
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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.  

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie planuje się przede wszystkim finansowanie 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. 

8. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

w 2021 roku realizował szeroki zakres działań informacyjno-promocyjnych, których celem 

było wzmocnienie wizerunku Funduszu jako skutecznej instytucji finansowej, otwartej na 

potrzeby szerokiego grona Beneficjentów z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

Działania informacyjno-promocyjne były ukierunkowane na kształtowanie świadomych 

postaw ekologicznych wśród mieszkańców regionu oraz tworzenie dobrych warunków 

współpracy z poszczególnymi grupami Beneficjentów. 

Wśród kanałów informacyjno-promocyjnych najczęściej wykorzystywanych przez 

WFOŚiGW w Szczecinie w 2021 roku była strona internetowa Funduszu: wfos.szczecin.pl,  

na której w minionym roku zostało opublikowanych 139 aktualności. Publikowane informacje 

dotyczyły bieżącej działalności Funduszu, w tym realizacji programów ogólnopolskich (m.in. 

Czyste Powietrze, Agroenergia i Moja Woda), jak również lokalnych (pilotaż programu 

wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych od 3 do 20 lokali, Mały Strażak, Program 

Remiza), a także projektów wdrażanych przez Beneficjentów czy działań objętych przez 

Fundusz patronatem honorowym. Równolegle w 2021 roku były prowadzone prace związane 

z przygotowaniem, a następnie - uruchomieniem nowej strony internetowej Funduszu.  

Istotnymi dla Beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie kanałami komunikacji były także 

media społecznościowe, w tym profile na portalach Facebook.com (1492 polubienia strony – 

wzrost o 25% w stosunku do 2020 roku i 1673 obserwujących – wzrost o 26% w stosunku  

do 2020 roku) oraz Twitter.com (210 obserwujących – wzrost o 51% w stosunku do 2020 roku). 

Stosowanie tych kanałów komunikacyjnych umożliwia skuteczne przekazywanie informacji 

o działaniach podejmowanych przez Fundusz. 

WFOŚiGW w Szczecinie do 5 października 2021 roku administrował stroną 

internetową 17Funduszy.pl, na której od stycznia do września 2021 roku zostały opublikowane 

63 informacje przygotowane przez pracowników Funduszy. 

WFOŚiGW w Szczecinie w 2021 roku angażował się w prace Zespołu ds. Informacji 

i Promocji, w których uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska, a także instytucji podległych MKiŚ, w tym m.in.: Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałych WFOŚiGW, Generalnej Inspekcji 

http://www.wfos.szczecin.pl/
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Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

i innych. 

Mając na uwadze ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, Fundusz 

zorganizował w lutym 2021 r. cykl webinarów - szkoleń online dotyczących Programu Czyste 

Powietrze, w których wzięło udział ponad 100 przedstawicieli zachodniopomorskich gmin. 

Fundusz angażował się także w promocję ogólnopolskiej Akademii Czystego Powietrza 

poprzez mailing do gmin oraz publikowanie informacji na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych.  

W minionym roku Fundusz był organizatorem lub współorganizował 15 konferencji 

prasowych dotyczących bieżącej działalności i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na 

inwestycje proekologiczne, wśród których znalazły się wspólne konferencje z Wojewodą 

Zachodniopomorskim, a także wydarzenia związane z przekazaniem sprzętu dla Państwowej 

i Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Społecznej 

Straży Rybackiej, a także Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

WFOŚiGW w Szczecinie przez cały 2021 rok realizował działania ukierunkowane na 

skuteczne informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach i możliwościach 

aplikowania o środki na działania proekologiczne. W zakończonym roku portale internetowe – 

zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim - publikowały informacje o projektach 

realizowanych przez Fundusz 312 razy. 

Beneficjenci oraz potencjalni wnioskodawcy szczegółowe informacje o działalności 

Funduszu mogli uzyskać także poprzez wydawany przez WFOŚiGW w Szczecinie kwartalnik 

„Naturalnie”. Artykuły dotyczące programów Funduszu oraz projektów realizowanych przez 

Beneficjentów dzięki wsparciu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zostały opublikowane 

w 4 wydaniach. Fundusz wydał także broszury i ulotki dotyczące oferty dofinansowania, w tym 

programów: Moja Woda i Agroenergia.  

WFOŚiGW w Szczecinie promował swoją działalność podczas regionalnych targów 

i wydarzeń o charakterze ekologicznym, tworząc wraz z innymi instytucjami EKOstrefy. 

Oprócz informowania o aktualnych programach, prowadzona była edukacja ekologiczna dla 

dzieci i młodzieży. W zakończonym roku możliwy był udział Funduszu 

w Zachodniopomorskich Dniach Kultury Łowieckiej, Pikniku z okazji Dnia Dziecka 

w Węgorzynie, Wystawie Ogrodniczo-Pszczelarskiej oraz Targach Rolnych Agro Pomerania 

w Barzkowicach, Jarmarku Jakubowym w Szczecinie, Targach „Mój Ogród” w Drawsku 

Pomorskim, a także Dożynkach w Bobolicach. 

Mając na uwadze dbałość o wizerunek Funduszu podczas targów i wydarzeń 

plenerowych, a także konferencji prasowych zostały kupione: gimbal (stabilizator obrazu), 

gadżety promocyjne oraz wyposażenie uzupełniające do namiotów wystawienniczych. 



29 

 

IV. UDZIAŁ WFOŚiGW W SZCZECINIE W PROGRAMACH 
UNIJNYCH 

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), Fundusz realizował 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. 

 W związku z wykonaniem planowych kontroli trwałości projektów Fundusz nie 

przeprowadzał kontroli trwałości w 2021 r.  

W roku 2021 roku Fundusz nie realizował zadań w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

V. REALIZACJA ZADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

1. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW WFOŚiGW W 2021 ROKU 

W okresie sprawozdawczym udzielono dofinansowania na łączną kwotę  

79.669 tys. zł, z tego: 

 62.181 tys. zł - kwota wypłaconych pożyczek, co stanowi 78,05% ogólnej sumy wypłat; 

 11.226 tys. zł – kwota wypłaconych dotacji, co stanowi 14,09% ogólnej sumy wypłat; 

   5.953 tys. zł - kwota wypłat z umów o realizację zadań w ramach rezerwy celowej budżetu 

państwa, co stanowi 7,47% ogólnej sumy wypłat; 

      309 tys. zł – kwota dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i kredytów 

preferencyjnych udzielonych przez BOŚ SA, tj. 0,39% ogólnej sumy wypłat.  

Powyższe wypłaty dotyczyły umów zawartych w roku 2021 oraz w latach poprzednich, 

które były realizowane w roku 2021. 

Wydatkowanie środków według dziedzin przedstawiono tabelarycznie (tabela nr 6) 

i graficznie (wykres nr 4) poniżej.  
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Tabela 6. Wydatkowanie środków WFOŚiGW w 2021 roku według dziedzin [tys. zł]. 

Dziedzina Dotacje Dopłaty Realizacja 

zadania  

z rezerwy 

celowej 

Pozostałe 

wypłaty 

Razem 

dofinanso-

wanie 

bezzwrotne 

Pożyczki Ogółem 

wypłacono 

Edukacja 

ekologiczna 
1 589   60     1 649   1 649 

Monitoring 111   742     853   853 

Ochrona 

atmosfery 
4 473   1 640 1) 41 6 154 24 491 30 645 

Odnawialne 

źródła energii 
1 483         1 483 1 704 3 187 

Ochrona 

przyrody 
637   384     1 021   1 021 

Ochrona ziemi 944   133 1) 1 1 078 3 451 4 529 

Ochrona wód 599 266   1) 1 866 30 018 30 884 

Gospodarka 

wodna 
          0 1 947 1 947 

Nadzwyczajne 

zagrożenia 
1 390   2 994     4 384 570 4 954 

OGÓŁEM 11 226 266 5 953   43 17 488 62 181 79 669 

1) Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych (BOŚ) 

 

Wykres 4. Struktura wydatków ze środków WFOŚiGW wg dziedzin w 2021 roku. 

Wyjaśnienie skrótów: OW – ochrona wód, GW – gospodarka wodna, OZ – ochrona ziemi, OP – ochrona przyrody, 

OA – ochrona atmosfery, OZE – odnawialne źródła energii, MN – monitoring środowiska,  

EE - edukacja ekologiczna, NZ – nadzwyczajne zagrożenia, NE – nauka, ekspertyzy. 

EE

2,07%

MN

1,07%

OA

38,47%

OZE

4,00%OP

1,28%
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2. OCHRONA ATMOSFERY 

Łącznie na zadania kontynuowane i w ramach zawartych umów wydatkowano kwotę  

30.645 tys. zł, w tym na pożyczki 24.491 tys. zł, na dotacje 4.473 tys. zł, na realizację zadań  

w ramach rezerwy celowej budżetu państwa 1.640 tys. zł oraz na dopłaty do oprocentowania 

kredytów 41 tys. zł. 

3. OCHRONA WÓD 

Na zadania dotyczące ochrony wód wydatkowano kwotę 30.884 tys. zł, zgodnie  

z umowami zawartymi w roku 2021 oraz na zadania kontynuowane, w tym na pożyczki  

30.018 tys. zł, na dotacje 599 tys. zł, na dopłaty do oprocentowania kredytów wydatkowano 

267 tys. zł. 

W załączniku nr 4 do sprawozdania przedstawiono zestawienie zadań realizowanych  

w roku 2021 przy udziale środków WFOŚiGW w aglomeracjach wskazanych w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

4. GOSPODARKA WODNA 

Wartość środków przekazanych w 2021 r. na gospodarkę wodną wyniosła  

1.947 tys. zł i w całości przeznaczone były na pożyczki. 

5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

Na podstawie zawartych w roku 2021 umów oraz na zadania kontynuowane przekazano 

inwestorom 4.529 tys. zł, w tym na pożyczki 3.451 tys. zł, na dotacje 944 tys. zł, na realizację 

zadań w ramach rezerwy celowej budżetu państwa 133 tys. zł, na dopłaty do oprocentowania 

kredytów wydatkowano 1 tys. zł.  

6. LIKWIDACJA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 

 

Wartość środków przekazanych w 2021 r. na likwidację nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska wyniosła 4.954 tys. zł, w tym na pożyczki 570 tys. zł, na dotacje 1.390 tys. zł, na 

realizację zadań w ramach rezerwy celowej budżetu państwa 2.994 tys. zł. 

7. MONITORING ŚRODOWISKA 

Ogółem w roku 2021 w ramach zawartych umów wypłacono 853 tys. zł,  

w tym na dotacje 111 tys. zł, na realizację zadań w ramach rezerwy celowej budżetu państwa 

742 tys. zł. 
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8. ODNAWIALNE ŹRODŁA ENERGII 

Wartość środków przekazanych w 2021 r. na wsparcie odnawialnych źródeł energii 

wyniosła 3.187 tys. zł, w tym na pożyczki 1.704 tys. zł, na dotacje 1.483 tys. zł. 

9. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Łącznie ze zobowiązaniami z lat ubiegłych, w 2021 roku wydatkowano 1.649 tys. zł,  

w tym na dotacje 1.589 tys. zł, na realizację zadań w ramach rezerwy celowej budżetu państwa 

60 tys. zł. 

10. OCHRONA PRZYRODY 

Ogółem na ochronę przyrody wydatkowano w 2021 roku 1.021 tys. zł, w tym  

w formie dotacji 637 tys. zł, na realizację zadania w ramach rezerwy celowej budżetu państwa 

384 tys. zł. 

 

VI. UZYSKANE EFEKTY RZECZOWE I EKOLOGICZNE 

Inwestycje dofinansowane przez Fundusz przyniosły w roku sprawozdawczym efekty 

ekologiczne i rzeczowe przedstawione tabelarycznie poniżej. 

 

 
Tabela 7. Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji umów z zakresu ochrony wód w 2021 roku. 

RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA UZYSKANA 

WIELKOŚĆ REDUKCJI [Mg/rok] 

BZT5 11,805 

Zawiesina ogólna 9,521 

Azot ogólny 0,244 

Fosfor ogólny 1,274 
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Tabela 8. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji umów z zakresu ochrony wód i gospodarki 

wodnej w 2021 roku. 

 

* z uwzględnieniem projektu poza KPOŚK 

 

 Tabela 9. Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji umów z zakresu ochrony atmosfery w 2021 

roku. 

RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA 
UZYSKANA 

WIELKOŚĆ 

REDUKCJI [Mg/rok] 

Dwutlenek siarki - SO2 2,751 

Tlenki azotu - NOX 0,534 

Dwutlenek węgla - CO2 8.009,285 

Pyły 1,407 

  

  

WYSZCZEGÓLNIENIE EFEKT RZECZOWY 

OSIĄGNIĘTY 

Długość kanalizacji sanitarnej [mb] 28.488,8 

Ilość ścieków oczyszczonych [m3/d]  22,1 

Budowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków [szt.] 3* 

Budowa przepompowni [szt.] 14 

Przepustowość oczyszczalni [m3/d] 998,0 

 Długość sieci wodociągowej [mb] 15.782* 

Długość kanalizacji deszczowej [mb] 354,3 

Modernizacja stacji uzdatniania wody [szt.] 3 

Budowa stacji uzdatniania wody [szt.] 1 

Urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych [szt.] 1 

wydajność ujęcia wody - budowa studni [m3/h] 

ujęcie wody - budowa studni 31.01.2022   szt 2,000 0,000 

300,0 

ujęcie wody - budowa studni [szt.] 2 
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Tabela 10. Wybrane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji umów z zakresu ochrony atmosfery 

w 2021 roku. 

 

 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
EFEKT RZECZOWY 

OSIĄGNIĘTY 

Powierzchnia ocieplonych ścian [m2] 

 

5.938 

Powierzchnia ocieplonych dachów i stropodachów [m2] 

 

5.331 

Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej [m2] 

 

890,74 

Powierzchnia wymienionej stolarki drzwiowej zewnętrznej 

[m2] 

 

63,988 

Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z OZE [MWh/rok] 6.950 

Montaż instalacji fotowoltaicznych [ szt.] 9.649 

Montaż ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy [MW] 

 

 

23,44 

Montaż kotłów gazowych o łącznej mocy [kW]  425,4 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną [GJ/rok] 10.363 

Oszczędność energii elektrycznej [MWh/rok] 613,498 

Likwidacja kotłów na paliwa stałe [szt.] 6 

Ilość wyprodukowanej energii cieplnej z OZE [GJ/rok] 91,3 

Modernizacja instalacji c.o. [kpl.] 4 

Zakup pojazdów elektrycznych [szt.] 10 

Zakup stacji ładowania pojazdów [szt.] 2 

 

Zakup pojazdów z napędem hybrydowym plug-in 6 

 

Montaż energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego [szt.] 1.635 

Montaż energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego [szt.] 7 

Modernizacja – usprawnienia ciepłowni na paliwo stałe [MW 

]  

105 

Montaż pomp ciepła [kW] 92 

Montaż kotłów na pellet [kW] 74 

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej [szt.] 
4 
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Tabela 11. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji umów z zakresu 

nadzwyczajnych zagrożeń w 2021 roku. 

 

 

Tabela 12. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji umów z zakresu 

ochrony powierzchni ziemi w 2021 roku. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
EFEKT 

UZYSKANY 

Usunięcie i utylizacja wyrobów i materiałów zawierających azbest [Mg] 3.438,754 

Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg] 41,0 

Powierzchnia kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne [ha] - w tym składowanie odpadów komunalnych do [Mg/rok] 

6,02 

80.000,0  

 
Utylizacja odpadów niebezpiecznych medycznych [Mg] 28,112 

Odzysk surowców wtórnych [Mg]: 

 

 

- makulatura 

 

119,0 

- szkło 

 

76,0 

- tworzywa sztuczne 102,0 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
EFEKT 

UZYSKANY 

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych [szt.] 

- lekki samochód 

- średni samochód 

- ciężki samochód 

 

1 

7 

3 

Zakup innego sprzętu ratowniczego [szt.] 228 

Zakup sprzętu i ubrań ochrony osobistej dla OSP [ilość jednostek OSP] 

- wyposażenie osobiste strażaka [kpl.] 

- sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej [kpl.] 

 

617 

28 
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Tabela 13. Wybrane efekty rzeczowe i ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji umów z zakresu 

edukacji ekologicznej w 2021 roku. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
EFEKT 

UZYSKANY 

Publikacje o tematyce ekologicznej - ilość wydawnictw  

 

 

91.400 

Konferencje i seminaria związane z ekologią - liczba uczestników 1.144  

Olimpiady i konkursy o tematyce ekologicznej - liczba uczestników 98.686 

Ilość programów edukacyjnych (w tym radiowych, telewizyjnych)  

o tematyce ekologicznej 

liczba uczestników 

14 

 

449.637 

Ilość akcji o tematyce ekologicznej 

liczba uczestników 

34 

120.300 
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