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I. WSTĘP 

Realizując postanowienia zawarte w art. 400h ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

a także opierając się na „Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu  

i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024",  

przy uwzględnieniu uwarunkowań regionalnych, opracowano dokument pod nazwą „Strategia 

działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

na lata 2021-2024”. 

Misja Funduszy brzmi: skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska  

i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

Wspólna Strategia wskazuje najistotniejsze z punktu widzenia Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zwanego dalej Funduszem) cele 

merytorycznej działalności oraz obszary niezbędnej współpracy (priorytety współpracy)  

w latach 2021-2024. 

Strategia wskazuje na wzmocnienie kierunku wydatkowania środków na cele związane  

z poprawą jakości powietrza, a także transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. 

Konsekwentne działania Funduszu w zakresie polepszania jakości powietrza przyczyniają się 

do wprowadzania coraz to nowych możliwości wsparcia Beneficjentów. Wskazane działania 

przyczynią się do realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego dla Polski. 

Nadrzędnym celem, nie tylko dla Polski ale i dla całej Unii Europejskiej (UE) jest obecnie 

dążenie do gospodarki niskoemisyjnej, polegającej na ograniczeniu wykorzystania surowców 

kopalnych i zwiększeniu wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł pozyskiwania 

energii. Finansowanie obejmie działania na rzecz ograniczenia zapotrzebowania na energię,  

w tym dotyczące poprawy efektywności energetycznej w budynkach i przedsiębiorstwach, 

modernizację źródeł w systemie energetycznym oraz systemach ciepłowniczych  

wraz z rozbudową i modernizacją sieci. W obszarze tym znajdą się również przedsięwzięcia 

rozwijające transport niskoemisyjny, w tym elektromobilność. 

Strategia na lata 2021-2024 obejmuje z jednej strony zamknięcie realizacji Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a z drugiej okres wydatkowania 

środków pozyskanych przez Polską w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 

2021 - 2027. Fundusz deklaruje pełną współpracę przy tworzeniu spójnego i sprawnego 

systemu wdrażania projektów, związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w 

nowym okresie programowania UE na lata 2021-2027, a tym samym wyraża gotowość  

do uczestnictwa jako instytucja wdrażająca lub pośrednicząca w obsłudze środków z nowej 

perspektywy finansowej UE.  

Istotna dla Funduszu będzie kontynuacja Projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia 

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie 

efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego przez Doradców  Energetycznych  

w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie.  
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Wyzwaniem w latach 2021-2024 będzie wypracowanie instrumentów finansowych, 

przyczyniających się do poprawy dostępu do korzystania z takich form dofinansowania jak: 

poręczenia, montaż kapitałowy, konsorcja. Uszczegółowienia wymagają również instrumenty 

służące prezentacji efektów środowiskowych. 

Jednym z priorytetów będzie dalsza poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej   

w ramach  działania 17 Funduszy oraz jeszcze sprawniejsza obsługa Beneficjentów.  

W tym zakresie Fundusze planują kontynuację wspólnych działań informacyjno-

promocyjnych, rozwój i udoskonalenie cyfrowej obsługi Beneficjentów, a także realizację 

szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. 

 

II. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STRATEGII 

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE NA LATA 2021-2024 

Poszczególne założenia strategii Funduszu sformułowano w oparciu o: 

 wyznaczoną misję Funduszu i główne strategiczne cele jego działania, 

 obowiązujący stan prawny, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska  

z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Funduszu, 

 obowiązki Funduszu wobec postanowień ekologicznych programów krajowych, 

regionalnych, a także związanych z przynależnością do Unii Europejskiej, 

 wytyczne „Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021 - 2024", w których 

przyjmuje się znaczny udział funduszy w finansowaniu nakładów na realizację 

polityki ekologicznej państwa przez NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

 

Strategia Funduszu ma do spełnienia dwa istotne zadania: 

 stworzyć podstawę działania Funduszu, z określeniem działań strategicznych 

wprowadzanych w tempie umożliwiającym osiągnięcie celów Strategii, uwzględniając 

jednak otoczenie prawne i organizacyjne możliwości obsługi środków krajowych 

europejskich; 

 budowa spójnego systemu Funduszy (z zachowaniem niezależności organizacyjnej) 

poprzez m.in. wdrażanie rozwiązań eliminujących nieuzasadnione, dublujące się wsparcie 

ale również zapewniających jego elastyczną dostępność tam, gdzie jest to oczekiwane,  

a także uniknięcia konkurowania w oferowaniu środków publicznych. 
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III. CELE STRATEGICZNE 

Celem generalnym Funduszy 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. 

Misja Funduszu to: 

Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska i transformacji 

 w kierunku gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Strategia tworzy ogólne ramy działania wskazując na najistotniejsze z ich punktu widzenia 

cele działalności (merytoryczne cele środowiskowe oraz horyzontalne cele środowiskowe), 

regulując i wskazując obszary niezbędnej współpracy (priorytety współpracy) dla 

zachowania spójności i ukierunkowania działania całego systemu funduszy. 

Strategia identyfikuje w ramach celów środowiskowych merytoryczne i horyzontalne cele 

środowiskowe. 

Cele merytoryczne odwołują się i ostatecznie zależą od właściwych dla nich dokumentów 

strategicznych i mogą podlegać modyfikacji w wyniku wprowadzania i aktualizacji 

odpowiednich strategii, polityk i programów środowiskowych na poziomie regionalnym  

i krajowym. 

Celami horyzontalnymi Funduszu urealnionymi w każdym z tematycznych celów 

środowiskowych Strategii będą: 

 poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych, 

w szczególności wynikających z prawa Unii Europejskiej; 

 pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska  

i gospodarkę wodną; 

 wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy 

efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, 

gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym ocen cyklu życia – ang. LCA), niskoemisyjności 

gospodarki oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju 

nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami 

naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska; 
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 kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, dzięki 

zwiększaniu poziomu kompetencji ekologicznych (tj. wiedzy o środowisku, praktycznych 

umiejętności oraz proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych 

zachowań). 

 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA I SYTUACJI 

GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 

1. Sytuacja społeczno-gospodarcza. 

Województwo zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, jest piątym  

co do wielkości województwem, zajmującym ponad 7% powierzchni i skupiającym niemal  

4,5% populacji kraju. Północna i zachodnia granica regionu, prawie po 200 km każda,  

jest jednocześnie granicą państwa. Granica morska, będąca równocześnie południowo-

zachodnim wybrzeżem Bałtyku, stanowi unikatowy w skali kraju, kluczowy impuls 

rozwojowy dla całego Pomorza. Stolicą regionu jest Szczecin – liczący ponad 400 tys. 

mieszkańców, główny ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny. 

Liczba ludności województwa zachodniopomorskiego wynosi 1 703 tys. osób (stan  

na 31.12.2018 r.), co stanowi niecałe 4,5% krajowej populacji (11. miejsce w Polsce), na 1 

km² przypadają 74 osoby (13. miejsce). 

Pomorze Zachodnie cechuje się wyjątkowymi w skali kraju warunkami naturalnymi: 

bogactwem śródlądowych zasobów wodnych (i podziemnych), z czego ponad 150 zbiorników 

przekracza powierzchnię 50 ha; jednym z najwyższych w kraju odsetkiem powierzchni 

zalesionej, a także dużą powierzchnią obszarów chronionych (obszary objęte ochroną,  

w tym także siedliska ptaków i obszary Natura 2000, stanowią łącznie 46% powierzchni 

województwa). Szczególnie unikatowe dziedzictwo przyrodnicze województwa podlega 

ochronie w Wolińskim Parku Narodowym, Drawieńskim Parku Narodowym, 7 parkach 

krajobrazowych oraz w ponad 100 rezerwatach przyrody obszarów chronionego krajobrazu. 

Pomorze Zachodnie cechuje na tle reszty kraju wyjątkowo czyste środowisko, w tym także 

powietrze, z jednym z niższych stopni zanieczyszczenia w Polsce. 

Wyjątkowość i bogactwo walorów naturalnych (m.in. bogactwo akwenów, a także 

sąsiadujących z nimi rozległych obszarów leśnych i terenów chronionych) oraz zasoby 

kulturowe regionu sprawiają, że jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki Pomorza 

Zachodniego jest turystyka. Duży potencjał uzdrowiskowy i największa w kraju, 

zróżnicowana w Polsce baza noclegowa (skoncentrowana głównie w pasie nadmorskim) oraz 

dobra dostępność dla turystów sprawiają, że województwo zachodniopomorskie jest 

absolutnym krajowym liderem w dziedzinie turystyki. Istotne jest, że pomimo tej turystycznej 

dominacji  

w kraju wciąż w całym regionie istnieje ogromny potencjał dla rozwoju turystyki  
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bez zagrożenia dla jakości środowiska. Wciąż niewykorzystana turystycznie pozostaje 

południowo-wschodnia część województwa, czyli niemal całe Pojezierze Pomorskie, tj. drugi 

po Mazurach największy kompleks jezior w Polsce. W skład tego obszaru wchodzi ponad  

1 600 jezior o powierzchni powyżej 1 ha każde. Obok turystyki wodnej idealne warunki  

do rozwoju turystyki aktywnej stwarzają także tereny zielone w otoczeniu akwenów – lasy  

i parki, przez które przebiegają szlaki rowerowe, konne i piesze. 

Region zachodniopomorski ma charakter rolniczo-przemysłowy. Główne gałęzie gospodarki 

województwa zachodniopomorskiego to przemysł stoczniowy, energetyczny, chemiczny  

i drzewny, produkcja rolno-spożywcza, w tym przemysł browarniczy i rybołówstwo. Duże 

znaczenie dla regionu mają także znajdujące się na jego terenie 4 morskie porty handlowe: 

Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg i Police oraz kilkanaście mniejszych portów morskich  

i przystani rybackich. 

W ostatnich latach dynamicznie wzrastają przeładunki polskich portów. Dotyczy to także 

zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. W związku z realizacją inwestycji dotyczącej 

pogłębienia toru wodnego do 12,5 m oraz przedsięwzięciami związanymi z budową  

lub modernizacją infrastruktury dostępowej od strony lądu, rozwój zespołu portów ulegnie 

dalszemu przyspieszeniu. 

Port w Świnoujściu pełni rolę lidera w przewozach promowych (m.in. z uwagi na niewielką 

odległość do szwedzkiej Skanii). Port ten skupia 2/3 polskiego ruchu promowego w relacji 

północ-południe. Region ma najdogodniejszy w Polsce układ śródlądowych dróg wodnych 

łączących porty ujścia Odry z krajami Unii Europejskiej, szczególnie z Niemcami.  

W połowie 2016 roku rząd przyjął założenia planów rozwoju dróg śródlądowych wodnych  

w latach 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030, zgodnie z którymi do 2030 roku Odra  

ma być żeglowna międzynarodowo na całej długości. Na początku 2017 roku prezydent RP 

podpisał akt ratyfikacji porozumienia UE – konwencji AGN, mocą której Polska zobowiązała 

się do doprowadzenia głównych szlaków wodnych do IV klasy żeglowności dla jednostek  

o zanurzeniu do 260 cm przez 240 dni w roku. 

Aktualny stan zabudowań hydrotechnicznych, a także infrastruktury krzyżującej się  

z Odrzańską Drogą Wodną (mosty drogowe i kolejowe) nie pozwala na pełne wykorzystanie 

możliwości transportowych Odry dla transportu na południe kraju, w związku z powyższym 

podejmowane są inwestycje przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, związane 

z zapewnieniem minimalnego prześwitu zapewniającego żeglowność na Odrze oraz 

możliwość prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej. Obecnie będą realizowane trzy zdania 

związane  

z poprawą żeglowności na Odrze i ochroną przeciwpowodziową. Pierwsze zadanie 

realizowane w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 

(POPDOW)  

przy współpracy Banku Światowego to zadanie pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze 

granicznej”. Głównym celem tego zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków  

dla żeglowności i prowadzenia lodołamania poprzez stabilizację warunków przepływu 

i likwidacje miejsc zatorowych. 



7 

 

Drugie zadanie to przebudowa i pogłębienie przekopu Klucz – Ustowo pn.: „1B.4 Jezioro 

Dąbie i przekop Klucz Ustowo” realizowane w celu zwiększenia żeglowność i zapewnienia 

akcji lodołamania, która prowadzona jest na Jeziorze Dąbie wspólnie z Urzędem ds. Dróg 

Wodnych i Żeglugi Eberswalde. 

Trzecie zadanie to projekt pn.: „1 B5./1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego 

prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie”. Obecnie most kolejowy 

utrudnia żeglugę z uwagę na skrajnię obiektu, jednak po jego przebudowie zostanie 

zapewniony odpowiedni prześwit umożliwiający żeglowność. W roku 2020 zostanie 

ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy tego zadania. 

Bardzo ważnym aspektem w naszym województwie są zadania związane z inwestycjami  

w sektor gazowy, które są zgodne z polityką energetyczną naszego kraju polegająca  

na uniezależnieniu się od importu surowców energetycznych. Stąd realizowane są inwestycje 

związane z rozbudową Gazoportu LNG w Świnoujściu oraz budową gazociągu Baltic Pipe. 

Zachodniopomorskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem zużycia gazu z sieci  

w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca, jednak gaz z sieci wciąż  

nie jest doprowadzony do co dziesiątej gminy w województwie. W związku z budową 

Gazoportu LNG w Świnoujściu, na Pomorzu Zachodnim przeprowadzone zostały strategiczne 

inwestycje związane z rozwojem systemu gazociągów przesyłowych: Świnoujście-Szczecin, 

Szczecin-Gdańsk, Szczecin-Lwówek, co wpłynie na dalszy wzrost zużycia gazu w regionie. 

Głównym odbiorcą przemysłowym gazu ziemnego z sieci przesyłowej na terenie 

województwa są Zakłady Chemiczne w Policach (Grupa „Azoty” S.A.). 

W 2020 roku Spółka Polskie LNG z grupy Gaz-System oraz Zarząd Morskich Portów 

Szczecin i Świnoujście podpisali umowy na wykonanie rozbudowy Terminalu LNG im. 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rozbudowa objęta jest dofinansowaniem z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 

w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w 

Świnoujściu” w kwocie do 461 mln zł.”  

Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 roku. Umowy dotyczą wykonania rozbudowy 

części lądowej, a także części morskiej Terminalu LNG, prowadzonej w kooperacji  

z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

Inwestycja będzie realizowana przez dwa podmioty: 

 Spółka Polskie LNG będzie odpowiedzialna m.in. za wybudowanie nowego zbiornika 

LNG o pojemności ok. 180 tys. m3 brutto i wykonanie części technologicznej nowego 

stanowiska statkowego służącego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG; 

 

 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście będzie odpowiedzialny  

za wybudowanie części hydrotechnicznej stanowiska statkowego, infrastruktury 

hydrotechnicznej pod estakadę przesyłową oraz kompletnej infrastruktury 

cumowniczej. 
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Drugą ważną inwestycją jest budowa podmorskiego gazociągu Baltic Pipe pomiędzy duńskim 

a polskim systemem przesyłowym gazu. Część podmorska będzie przechodziła przez obszary 

trzech państw: Danii, Polski i Szwecji. Trasa całej części podmorskiej będzie wynosiła  

ok. 275 kilometrów. Zarówno polskie jak i duńskie władze zatwierdziły już budowę 

wszystkich elementów projektu Baltic Pipe w części lądowej i morskiej. W kwietniu 2020 

roku podpisano umowę na realizację prac związanych z ułożeniem gazociągu na dnie Morza 

Bałtyckiego. Gazociąg podmorski będzie wychodzić na brzegu Morza Bałtyckiego w rejonie 

miejscowości Niechorze i Pogorzelica w gminie Rewal. Ponadto zostaną wybudowane i 

zmodernizowane tłocznie gazu. Zgodnie z harmonogramem, pierwsze prace, rozpoczną się 

pod koniec  

2020 roku. Planowana data oddania gazociągu do eksploatacji to październik 2022 roku. 

Obecnie Polska nie jest w dostateczny sposób zintegrowana pod względem systemu 

przesyłowego gazu z sąsiednimi państwami dlatego tak ważna jest realizacja powyższych 

inwestycji. Planuje się, że do 2030 r. zostaną zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw 

gazu do Polski poprzez budowę gazociągu Baltic Pipe i rozbudowę możliwości odbioru 

skroplonego gazu ziemnego na polskim wybrzeżu (Terminal LNG w Świnoujściu, pływający 

terminal regazyfikacyjny LGN w Zatoce Gdańskiej) oraz zwiększenie potencjału importowo-

eksportowego dzięki planowanej budowie połączeń transgranicznych z Ukrainą, Słowacją, 

Litwą i Czechami. Według stanu na koniec 2018 r. nie istnieją gazowe połączenia 

transgraniczne o dużej przepustowości z Litwą, Czechami czy Słowacją. 

W ramach dróg krajowych realizowany jest szereg inwestycji mających na celu stworzenie 

rusztu komunikacyjnego w postaci dróg ekspresowych umożliwiających szybki i bezpieczny 

transport, oraz połączenie portów z siecią dróg ekspresowych na terenie kraju i Europy  

w ramach korytarza transportowego TENT. Między portami Szczecin i Świnoujście 

realizowane są dwa odcinki drogi ekspresowej S3. W 2019 roku oddano do użytku około  

100 km drogi ekspresowej S6 pomiędzy portami Szczecin – Kołobrzeg. Rozpoczęto również 

budowę drogi ekspresowej S11 łączącej port Kołobrzeg z autostradą A2 w Poznaniu. 

 

2. Diagnoza stanu środowiska w województwie zachodniopomorskim. 

 

Na stan i ochronę środowiska Pomorza Zachodniego wpływa bardzo duża powierzchnia 

obszarów chronionych (46% powierzchni województwa). W regionie wyznaczono  

60 obszarów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (łącznie 

ponad 37% powierzchni województwa). Spośród działających w regionie zakładów 

przemysłowych 5% jest szczególnie uciążliwych dla środowiska. Województwo 

charakteryzuje się dość niskim stopniem zanieczyszczenia powietrza, maleje emisja punktowa 

z sektora przemysłowego. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń pyłowych w regionie jest przetwórstwo paliw. 

Zachodniopomorskie jest na 10. miejscu pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych,  

oraz piąte pod względem zanieczyszczeń pyłu (wg danych GUS w 2017 r.). 
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W województwie zachodniopomorskim wyemitowano ponad 30 tys. Mg gazów  

(bez dwutlenku węgla) oraz 2,3 tys. Mg pyłów, co stanowiło w skali Polski odpowiednio  

2,2% i 6,4%. 

W roku 2017 przekroczenie obowiązujących standardów jakości powietrza w województwie 

zachodniopomorskim ze względu na ochronę zdrowia dotyczyło jednego zanieczyszczenia – 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. Obowiązujący dla średniorocznego stężenia 

benzo(a)pirenu poziom docelowy został przekroczony na 5 spośród 7 stanowisk pomiarowych 

w województwie. Najwyższe wartości stężeń benzo(a)pirenu zarejestrowano w okresach 

grzewczych, dlatego jako główną przyczynę przekroczeń wskazuje się niską emisję 

pochodzącą z indywidualnego ogrzewania. 

Ogromną szansą znacznego ograniczenia niskiej emisji odpowiedzialnej za zbyt wysokie 

stężenia pyłu zawieszonego PM10 i zawartego w nim benzo(a)pirenu jest realizacją 

rządowego. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Budżet Programu, którego realizację 

zaplanowanego na lata 2018 – 2029 wynosi 103,3 mld zł, z czego na dotację przeznaczono  

63,3 mld zł, a na pożyczki 40 mld zł. 

Podstawę zaopatrzenia regionu w wodę do celów komunalnych i na potrzeby przemysłu 

stanowią ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych. 

Według danych GUS wpływ na wysokość poboru wód w roku 2016 w województwie 

zachodniopomorskim miał przede wszystkim przemysł – około 91%. Na nawodnienie  

w rolnictwie i leśnictwie wykorzystano około 2% wód, a na zaopatrzenie gospodarki 

komunalnej – około 7%. Wielkość poboru oraz zużycia wody na potrzeby gospodarki 

narodowej i ludności stawia województwo zachodniopomorskie na wysokiej - czwartej 

pozycji w skali kraju. 

Pobór do sieci wodociągowych w województwie zachodniopomorskim w 1/4 pochodzi z ujęć 

powierzchniowych, reszta z ujęć podziemnych. Odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej jest zdecydowanie wyższy niż średnia krajowa. Odsetek długości sieci 

kanalizacyjnej przypadającej na sieć wodociągową jest drugi najwyższy w kraju.  

W województwie funkcjonuje niemal 400 oczyszczalni ścieków (3/4 to obiekty komunalne). 

Ścieki oczyszczane stanowią około 98,7%. 

Ogromne znaczenie dla poprawy jakości wód ma wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(RDW) i wynikający z niej obowiązek sporządzania co 6 lat planów gospodarowania wodami 

na obszarach dorzeczy. W roku 2016 przyjęto zaktualizowane plany gospodarowania wodami 

na obszarach dorzeczy (aPGW), w tym na obszarze dorzecza Odry. Aktualizacja  

jest dokumentem strategicznym i stanowi podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan 

zasobów wodnych. Realizację działań koniecznych do osiągnięcia celów RDW,  

w tym osiągnięcia dobrego stanu wód, zapisano w aktualizacji Programu Wodno-

Środowiskowego Kraju. Program ten jest spójny z innymi strategicznymi dokumentami 

dotyczącymi gospodarki wodnej, w tym z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK). 
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31 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK – (AKPOŚK 2017), 

która zawierała wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposażenia 

w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków w latach 2016 – 2021. 

Głównymi źródłami finansowania zadań zapisanych w AKPOŚK 2017 są: Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, regionalne programy operacyjne, 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, budżet państwa oraz budżety samorządowe. 

W województwie zachodniopomorskim odpady wytwarzane są głównie przez przemysł 

chemiczny, energetyczny i gospodarkę komunalną. Udział odpadów zebranych selektywnie  

w ogólnej masie odpadów komunalnych jest niższy  niż średnia dla kraju, jednak odsetek  

ten rośnie szybciej niż wskaźnik dla Polski. W regionie z 20 składowisk eksploatowanych  

jest 13. Ponad 80% odpadów wytwarzanych jest w zachodniej części województwa,  

w powiatach: polickim, gryfińskim, stargardzkim i w Szczecinie, a ich największym źródłem 

są Grupa Azoty S.A. – Zakłady Chemiczne Police oraz PGE Zespół Elektrowni Dolna  

Odra SA. 

Istotnym czynnikiem wpływającym, w skali globalnej i regionalnej, na sposób prowadzenia 

działalności gospodarczej i tryb życia będzie miała zmiana poziomu zapotrzebowania  

na energię oraz źródeł jej pozyskiwania. Towarzyszyć temu będzie drastyczny spadek 

kosztów pozyskiwania energii ze źródeł niekonwencjonalnych, jak i kosztów oraz 

zobowiązań wynikających z ograniczenia skutków zmian klimatu. O ile pozycja kraju w 

ramach tych procesów będzie słabła wraz z opóźnieniami we wdrażaniu rozwiązań na rzecz 

uruchamiania alternatywnych źródeł energii, o tyle rola Pomorza Zachodniego –  jako 

potencjalnego obszaru ich wzmożonej produkcji – może się umacniać. W dłuższej 

perspektywie i w skali globalnej nie ma odwrotu od niwelowania kosztownej i szkodliwej dla 

środowiska produkcji energii. Region potrafiący zmienić status obciążonego rosnącymi 

kosztami odbioru energii  

na uzyskujący rosnące dochody producenta, w ogromnym stopniu poprawi swoją pozycję 

konkurencyjną i perspektywy udziału w nowoczesnej gospodarce oraz procesach 

inwestycyjnych. 

Region jest eksporterem energii, stale zajmuje pozycję lidera w rozwoju i eksploatacji 

odnawialnych źródeł energii. Duży potencjał i tradycja w zakresie rozwoju energetyki opartej 

na wietrze oraz biomasie sprawiły, że energetyka odnawialna uznana została za strategiczną  

dla rozwoju regionu, stanowiąc o jego konkurencyjności, a także przynosząc znaczące 

dochody  

w eksporcie. W regionie wytwarza się niemal 19% krajowej energii ze źródeł odnawialnych,  

a w samym województwie udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej 

ogółem sięga 47,8% (przy średniej dla Polski nieco ponad 14,1%). Charakterystyczną cechą 

województwa jest lokalizacja dużych i bardzo dużych farm wiatrowych, głównie w pasie 

nadmorskim (gdzie panują najlepsze w Polsce warunki wiatrowe). Ponadto w województwie 

eksploatowanych jest niemal 70 elektrowni wodnych. Na Pomorzu Zachodnim występują 

ponadprzeciętne w skali kraju zasoby energii geotermalnej. Według Państwowego Instytutu 
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Geologicznego zachodnia część Pomorza, ziemia lubuska oraz zachodnia Wielkopolska  

to obszary potencjalnie najefektywniejszego wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. 

Dwie spośród dziesięciu największych geotermalnych instalacji w Polsce to Geotermia 

Pyrzyce i Geotermia Stargard. Walory związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł 

odnawialnych sprawiają, że Pomorze Zachodnie ma potencjał do rozwoju zielonej 

gospodarki. 

W coraz większym stopniu polska gospodarka uwzględniać musi presję regulacyjną  

i kulturową wynikającą ze wzrostu świadomości dotyczącej zachodzących zmian 

klimatycznych i ich konsekwencji dla wszelkich form ludzkiej aktywności. W odniesieniu  

do Pomorza Zachodniego oznacza to konieczność zmiany podejścia do sposobu 

gospodarowania przestrzenią, wykorzystania zasobów naturalnych i rozwoju w oparciu  

o nie form zielonej gospodarki. Przy umiejętnym zarządzaniu marką regionu i jakością 

tworzonych na jego obszarze dóbr, systematyczne podnoszenie standardów ekologicznych  

oraz oczekiwań odbiorców i konsumentów może stanowić czynnik pozytywnie stymulujący 

profil ekonomiczny regionu. W każdym przypadku kategoria zielonej gospodarki musi 

stopniowo ulegać przenoszeniu z poziomu opisu aspiracji i kategoryzowania działalności  

w praktykę tworzenia i funkcjonowania produktów i usług, z wykorzystaniem dojrzałych, 

przyjaznych środowisku technologii. Naturalną konsekwencją uwzględnienia „zielonego” 

profilu gospodarki Pomorza Zachodniego jest radykalizm w traktowaniu szerokiego 

wachlarza konsekwencji, wyzwań i możliwości, jakie się z tym wiążą. 

 

MISJA: Pomorze Zachodnie – lider niebieskiego i zielonego wzrostu zapewniającego 

wysoką jakość życia mieszkańców. 

3. Analiza SWOT stanu środowiska dla województwa zachodniopomorskiego. 

 

   Tabela 1. Analiza SWOT stanu środowiska dla województwa zachodniopomorskiego. 
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MOCNE STRONY  

 

 

 Potencjał rozwojowy związany z transgranicznym i nadmorskim położeniem; 

 Pozycja wyjściowa do rozwoju w układach ponadregionalnych w regionie Morza Bałtyckiego 

i makroregionie Polski Zachodniej; 

 Zasoby surowcowe i przyrodniczo-krajobrazowe w branżach specjalizacji regionalnych; 

 Pozycja rynkowa wybranych branż specjalizacji regionalnych (gospodarka morska, turystyka, rolnictwo 

wielkotowarowe, przemysł przetwórstw leśnego); 

 Położenie województwa w korytarzu sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk i współpraca w ramach 

Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT Sp. z o.o.; 

 Potencjał gospodarki morskiej – porty morskie jako element multimodalny sieci transportowych 

i zaplecze surowców energetycznych; 

 Rozwinięta branża turystyczna; 

 Warunki do uprawiania turystyki uzdrowiskowej, aktywnej i specjalistycznej, warunki do dalszego 

rozwoju branży w oparciu o niewykorzystane zasoby czasu i przestrzeni; 

 Stan środowiska naturalnego – jedne z najniższych w Polsce zapylenie powietrza; 

 Potencjał stref aktywnego inwestowania dla lokalizacji nowych przedsiębiorstw; 

 Aktywność gospodarcza mieszkańców; 

 Komunalna infrastruktura sieciowa; 

 Ugruntowana współpraca JST w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 
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SZANSE  

 

 

 Wzrost aktywności inwestorów zewnętrznych,  w szczególności średnich i dużych podmiotów 

gospodarczych; 

 Koncentracja działań w obszarach specjalizacji regionalnych, w szczególności na niebieskiej 

i zielonej gospodarce; 

 Rozwój innowacyjności i internacjonalizacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, 

w szczególności poprzez eksport innowacji; 

 Rozwój sieciowania przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych; 

 Poprawa sytuacji demograficznej województwa; 

 Intensyfikacja powiązań gospodarczych Pomorza Zachodniego w rejonie Morza Bałtyckiego 

i wzrost jego znaczenia w gospodarce globalnej; 

 Efektywne wykorzystanie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i współpracy aglomeracją 

berlińską; 

 Zwiększenie morskiej i lądowej dostępności głównych portów morskich pomorza Zachodniego 

przyczyniającej się do zwiększenia dynamiki ich rozwoju; 

 Zwiększenie żeglowności i rozwój żeglugi śródlądowej w oparciu o Odrzańską Drogę Wodną; 

 Potencjał rolnictwa wielkotowarowego jako podstawa rozwoju przetwórstwa rolnego; 

 Rzeczywiste procesy integracyjne w ramach obszarów funkcjonalnych i pomiędzy obszarami 

funkcjonalnymi Pomorza Zachodniego oraz efektywne partnerstwo miejsko-wiejskie; 

 Szerokie wykorzystanie mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego; 

 Korzystne trendy dla rozwoju turystyki; 

 Realna zmiana funkcjonowania samorządów i zwiększenie efektywności interwencji publicznej. 

 
 

SŁABE STRONY 

 

 

 Peryferyjne położenie i słaba dostępność komunikacyjna w układzie regionalnym Polski; 

 Niedostateczna dostępność transportowa portów Pomorza Zachodniego; 

 Niewykorzystany potencjał Pomorza Zachodniego w międzyregionalnych relacjach obszaru basenu 

Morza Bałtyckiego; 

 Niedostateczna współpraca w wymiarze ekonomicznym i społecznym z aglomeracją berlińską  

oraz landami niemieckimi; 

 Poziom innowacyjności w regionie; 

 Niewystarczająca dla kreowania wzrostu i innowacyjności liczba dużych i średnich podmiotów 

w regionie; 

 Poziom konkurencyjności sektora rolniczego (jako całości) pomimo jego ponadprzeciętnej 

produktywności; 

 Aktywność zawodowa mieszkańców i nieadekwatna do potrzeb rynku pracy oferta edukacyjna 

w obszarze szkolnictwa zawodowego; 

 Poczucie tożsamości społeczności lokalnej; 

 Kryzys funkcji rodziny i problemy demograficzne, zwłaszcza w rdzeniach miast i na obszarach 

wiejskich; 

 Niezadowalająca jakość życia i relatywnie wysoki poziom bezrobocia na obszarach wiejskich; 

 Wewnątrzregionalna dostępność transportowa; 

 Żeglowność rzek i stan infrastruktury dróg wodnych śródlądowych; 

 Poziom współpracy JST i skoordynowania ich działań oraz niedostosowanie oferty JST  

do zmieniających się uwarunkowań i trendów społecznych i ekonomicznych; 

 Polaryzacja sieci osadniczej, utrata potencjału rozwojowego przez miasta średniej wielkości; 

 Problemy miast – istnienie w przestrzeni miejskiej obszarów zdegradowanych, koncentracji 

negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych. 
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ZAGROŻENIA 

 

 

 Nasilenie barier rozwoju gospodarki i wynikające z nich ograniczenie atrakcyjności inwestycyjnej 

Polski i Pomorza Zachodniego; 

 Dalsza deprecjacja Pomorza Zachodniego w układach krajowych i europejskim; 

 Osłabienie pozycji UE na globalnym rynku i tym samym pozycji konkurencyjnej Polski i regionu; 

 Pogłębiające się dysproporcje pomiędzy powierzanymi JST zadaniami publicznymi a ich 

finansowaniem  z budżetu państwa i związane z tym niewystarczające możliwości absorpcyjne JST  

w zakresie wykorzystanie środków unijnych; 

 Zmniejszenie strumienia środków pomocowych napływających do regionu; 

 Nieskuteczność działań integrujących obszary funkcjonalne skutkująca dryfem rozwojowym 

i zagrażająca spójności regionu polaryzacją rozwojową, peryferyzacją lub marginalizacja obszarów 

problemowych; 

 Niedostateczna oferta edukacyjna do zmieniających się warunków na rynku pracy; 

 Pogłębianie się niekorzystnych zmian w strukturze demograficznej społeczeństwa; wzrost wskaźnika 

obciążenia demograficznego; 

 Powiększanie się luki rozwojowej w zakresie TIK pomiędzy województwem a jego globalnym 

otoczeniem. 

 
 

    Źródło: „Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”. 

 

V. KIERUNKI DZIAŁANIA 

1. Realizacja zadań i priorytety wsparcia w latach 2021-2024 w oparciu o środki 

statutowe. 

Priorytet: Adaptacja do zmian klimatu i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 

Zmiany klimatyczne są zjawiskiem postępującym w sposób bardzo szybki i zaczynają być  

widoczne w życiu codziennym. Obserwacje i pomiary elementów klimatu potwierdzają,  

że występujące corocznie anomalia pogodowe powodują ogromne skutki środowiskowe  

i ekonomiczne. Zjawiska takie jak długotrwały brak opadów, susza, silne wiatry  

czy też gwałtowne opady deszczu odbijają się negatywnie na różnych dziedzinach 

gospodarki. Gałęzią która w szczególności narażona jest na takie warunki klimatyczne jest 

rolnictwo.  

Coraz częściej występująca susza jest również przyczyną wielu pożarów. 

Zwiększające się prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych 

spowoduje znaczne zmiany w jakości i dostępności zasobów wodnych, co wpłynie na wiele 

sektorów gospodarki, w tym na produkcję żywności (zależne od nawadniania). Istnieje zatem 

potrzeba działań w celu poprawy skuteczności zaopatrzenia w wodę m.in. w rolnictwie, 

gospodarstwach domowych i budynkach, minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków 

powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 

gospodarczej, zwiększenia możliwości magazynowania wody, zwiększenia retencji wodnej, 

prowadzenia inwestycji na rzecz mniejszego zużycia wody np. w przemyśle i racjonalnego  

jej wykorzystania. 
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W zakresie przeciwdziałania skutkom niekorzystnych zmian klimatu jest wspieranie 

jednostek straży pożarnej w postaci finansowania i współfinansowania zakupu pojazdów oraz 

sprzętu wchodzącego w zasoby PSP i OSP. Dysponowanie przez te jednostki sprzętem 

odpowiedniej jakości wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz zagwarantuje sprawne 

przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z niekorzystnych zjawisk naturalnych. 

Kluczowymi celami oraz planowanymi działaniami służącymi adaptacji do zamian klimatu 

i zabezpieczeniu przed powodziami i suszami oraz rozwijaniu sprawnego systemu szybkiego 

reagowania na klęski żywiołowe są: 

 Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (powódź, susza)  

oraz poważnych awarii - ukierunkowanie na ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi,  

w tym ochronę dóbr materialnych, zapobieganie suszy i retencjonowania wody  

oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez m.in. budowę, przebudowę i remont 

obiektów hydrotechnicznych, obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony 

wybrzeża, naturalnej retencji wód opadowych i spowolnienia ich spływu; 

 Usprawnienie usuwania skutków zagrożeń naturalnych, w tym rozpoznawanie 

zagrożeń, usuwanie ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności  

i środowiska naturalnego; 

 Wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem, w tym monitoringu 

środowiska, polegające m.in. na rozwoju systemu monitoringu środowiska  

oraz pomiaru, oceny i prognozowania stanu środowiska (gromadzenie i przetwarzanie 

danych oraz informowanie o środowisku). 

 

Kierunki wsparcia w zakresie adaptacji do zmian klimatu i zrównoważonego 

gospodarowania zasobami wodnymi będą następujące: 

 opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie  

i utrzymanie katastru wodnego, 

 wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód 

podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę, 

 inicjowanie i wspieranie działań inwestycyjnych, których wynikiem będzie poprawa 

jakości wód przeznaczonych do spożycia, 

 realizacja działań zmierzających do obniżenia zagrożenia powodziowego wynikających  

z wdrażania Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem 

powodziowym: 

o realizacja programu małej retencji województwa zachodniopomorskiego, 

o realizacja programu ochrony przeciwpowodziowej w województwie 

zachodniopomorskim, 

o przebudowa, rozbudowa, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, 

 edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości dążenia  

do ochrony stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
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Priorytet: Ochrona atmosfery 

Fundusz aktywnie zaangażowany jest w kroki podejmowane w celu poprawy sytuacji 

związanej z jakością powietrza. Głównym celem jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych  

i docelowych substancji określonych w Dyrektywie 2008/50WE oraz Dyrektywie 

2004/107/WE. 

Ważnym problemem jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim  

jest przekroczenie dopuszczalnych norm dla pyłu drobnego PM 10 i PM 2,5. Do obniżenia 

stężenia pyłu przyczyni się likwidacja tzw. niskiej emisji, która obejmuje emisję 

komunikacyjną, emisję pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni 

węglowych i domowych kotłów grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się  

w nieefektywny sposób przy wykorzystaniu paliw niskiej jakości, w tym również odpadów. 

Działanie to może zostać osiągnięte poprzez wsparcie finansowe wymiany źródeł ciepła  

na niskoemisyjne, podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej (ciepła systemowego), 

modernizację energetyczną budynków (publicznych, jednorodzinnych i wielorodzinnych),  

a także wspieranie produkcji ze źródeł odnawialnych. 

Kluczowym celem działania będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak: 

pyły, związki azotu i siarki (NOx, SO2) oraz tlenek węgla i benzo(a)piren; zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych; wzrost ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych  

oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Wszystkie te działania będą realizowane  

ze szczególnym i efektywnym wykorzystaniem potencjału wynikającego z wdrażania 

Projektu Doradztwa Energetycznego. 

Rozwijanie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w formule generacji rozproszonej  

oraz dążenie do nieustannego poprawiania efektywności energetycznej przyczyni się  

do efektywnego korzystania z zasobów środowiska oraz zmniejszenia emisji CO2 i innych 

zanieczyszczeń. 

Kierunki wsparcia w zakresie ochrony atmosfery będą skoncentrowane na : 

 unikaniu, zapobieganiu lub ograniczaniu szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi  

i środowisko jako całości, a także utrzymaniu jakości powietrza (również tam, gdzie jest 

ona aktualnie dobra), 

 wspomaganiu wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania 

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 

 wspomaganiu ekologicznych form transportu, w tym pojazdów z napędem 

elektrycznym i hybrydowym, stymulowanie nisko i zeroemisyjnego transportu 

publicznego (wymiana taboru w kierunku paliw gazowych i pojazdów elektrycznych 

oraz program wsparcia budowy infrastruktury do ładowania), 

 obniżeniu emisji pyłu i substancji gazowych w zakładach posiadających pozwolenia 

zintegrowane, 

 ograniczeniu – docelowo eliminacji – niskiej emisji ze źródeł komunalnych w miastach  

i terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej poprzez: m.in.  wsparcie wymiany kotłów 

węglowych w budynkach wielo i jednorodzinnych, sukcesywną budowę sieci gazowej, 

zastępowanie paliw wysokoemisyjnych paliwami ekologicznymi (paliwami 
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niskoemisyjnymi), energią ze źródeł zbiorczych lub energią ze źródeł odnawialnych  

oraz promocję budownictwa energooszczędnego, 

 edukacji ekologicznej – w zakresie potrzeb i możliwości dążenia do ochrony powietrza 

atmosferycznego i klimatu, m.in. poprzez oszczędność energii elektrycznej, 

promowanie stosowania niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii, biopaliw itp. 

Priorytet: Ochrona wód 

Podstawowym działaniem w ramach poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

jest kontynuacja programów zgodnych z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w zakresie 

redukcji ładunku zanieczyszczeń, w tym związków biogennych (azot, fosfor) 

odprowadzanych do wód. W ramach działania realizowane będą zadania obejmujące budowę, 

rozbudowę  

i modernizację infrastruktury oczyszczania ścieków ujęte w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Stan jakości wód i stan zasobów wodnych 

przekłada się bezpośrednio na stan środowiska przyrodniczego, zdrowie mieszkańców  

oraz koszt dostępu do wody, rozumiany jako koszty jej uzdatniania do wymaganego poziomu 

czystości. 

Dzięki polepszaniu infrastruktury w tym zakresie będzie można w sposób efektywny 

korzystać z zasobów wodnych. Będzie miało to przełożenie na zaopatrzenie mieszkańców  

w wodę oraz poprawę ogólnego stanu wód w województwie zachodniopomorskim. Powinno 

się to także przełożyć na koszty eksploatacji wody czystej jak i odprowadzania ścieków. 

Częstsze wykorzystanie wody deszczowej w gospodarstwach domowych pozwoli  

na jej dłuższe zachowanie w obiegu, co stanowi cel także w priorytetowym działaniu 

adaptacji do zmian klimatu i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. 

Należy wspierać implementację innowacyjnych technologii w optymalizacji procesów 

oczyszczania ścieków. Zastosowanie nowych technologii odzysku i oczyszczania wody  

oraz optymalizacja procesów produkcyjnych to cel, do którego dążenie powinno  

być wspierane przez WFOŚiGW w Szczecinie. 

 

Kluczowe cele do realizacji w zakresie ochrony wód: 

 poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

 efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, 

 redukcja zanieczyszczeń w ściekach, 

 wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, 

 unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych, 

 zapewnienie zaopatrzenia w wodę. 

 

Kierunki wsparcia dotyczyć będą dofinansowania następujących działań:  

 budowa i modernizacja zbiorczych systemów zaopatrzenia w wodę, 

 wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym: 
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o realizacja inwestycji, zapisanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych, w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni 

ścieków oraz sieci kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach o równoważnej liczbie 

mieszkańców (RLM) powyżej 2000 mieszkańców, 

o realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach poniżej  

2000 RLM uwzględnionych w Programie wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 

RLM  

w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej, w celu wypełnienia 

wymagań Dyrektywy 91/271/EWG, 

o budowa lokalnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych 

aglomeracjami, 

 realizacja projektów w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych,  

w tym w kierunku ich termicznego przekształcania, 

 edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości dążenia  

do ochrony stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 inicjowanie i wspieranie działań inwestycyjnych, których wynikiem będzie poprawa 

jakości wód przeznaczonych do spożycia, 

 wspomaganie działań związanych z ochroną i rekultywacją jezior. 

 

Priorytet: Gospodarka o obiegu zamkniętym, racjonalne gospodarowanie odpadami  

i ochrona powierzchni ziemi 

Kluczowym, i nadal aktualnym, wyzwaniem w gospodarce odpadami komunalnymi jest pełne 

wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada  

2008 r. w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa odpadowa). Wiąże się to z wprowadzeniem 

określonej w dyrektywie odpadowej hierarchii postępowania z odpadami tj. zapobieganie, 

przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (np. odzysk energii),  

a na samym końcu unieszkodliwianie odpadów w tym zagospodarowanie i unieszkodliwianie 

odpadów niebezpiecznych. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza dbałość o to, aby surowce funkcjonowały  

w gospodarce jak najdłużej przy jednoczesnym pełnym odzysku odpadów w skali lokalnej. 

Materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe,  

a wytwarzanie odpadów powinno być zredukowane do niezbędnego minimum. Idea  

ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania,  

poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.  

W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną –  

były traktowane jako surowce wtórne. Takie podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym 

sprzyja zwiększeniu innowacyjności przedsiębiorców oraz podniesienie ich 

konkurencyjności. Z tego względu Fundusz wspierać będzie działania związane z wdrażaniem 

gospodarki cyrkularnej na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
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Podstawowym kierunkiem działania Funduszu w zakresie gospodarki odpadami jest 

wspieranie działań służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, odzyskiwaniu 

surowców i ponownemu wykorzystaniu odpadów, bezpiecznemu dla środowiska  

ich unieszkodliwianiu. 

Kierunki wsparcia w zakresie ochrony i zrównoważonego gospodarowania odpadami 

obejmą następujące zadania: 

 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, 

 działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych  

oraz wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu 

odpadów, 

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% 

mieszkańców regionu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, 

 przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 

przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw 

domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów 

z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy, 

 tworzenie Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi i prowadzenie przez gminy 

wspólnych systemowych i kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami 

komunalnymi, 

 edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, 

wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów, ich recyklingu. 

Planowane działania w tym zakresie obejmują: 

 wspieranie minimalizacji składowanych odpadów dotyczyć będzie stopniowego 

przechodzenia z systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający 

przetworzenie, odzysk surowców oraz energetyczne ich wykorzystanie, 

 budowę infrastruktury technicznej i logistycznej w zakresie stworzenia możliwości 

naprawi wymiany rzeczy używanych oraz wspieranie wdrażania optymalnych 

systemów selektywnego zbierania odpadów oraz efektywnych ekonomicznie  

i ekologicznie technologii odzysku odpadów, 

 modernizację infrastruktury służącej przygotowaniu odpadów komunalnych  

do recyklingu, w tym doskonaleniu technologii recyklingu oraz odzysku energii 

zawartej w odpadach oraz komunalnych osadach ściekowych w procesach termicznego  

i biochemicznego przekształcania, 

 budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji służących do recyklingu, 

 budowę instalacji przekształcania odpadów innych niż komunalne, w tym 

wytworzonych z odpadów komunalnych i osadów ściekowych, powiązanych z sieciami 

elektroenergetycznymi i ciepłowniczymi służących pozyskiwaniu ciepła, 

 rekultywację terenów zdegradowanych, 
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 promocję rozwiązań z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranie  

i wdrażanie niskoodpadowych technologii produkcji – powiązanie obszaru ochrony 

środowiska z energią i transportem, wdrożenie programu rozwoju generacji energii  

z odpadów, 

 wsparcie właściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz rozwoju 

innowacyjnych technologii do ich przetwarzania. 

 

Priorytet: Ochrona przyrody 

Realizacja tego priorytetu jest spełnieniem wymagań stawianych przez zapisy Dyrektywy 

92/43/EWG oraz Dyrektywy 2009/147/WE. Ochrona przyrody jest niezwykle ważnym 

wyzwaniem rozwojowym, jakie jest stawiane przed współczesnym społeczeństwem. 

Konieczne jest wsparcie procesów czynnej ochrony, a także sporządzanie i wdrażanie planów 

ochrony. Działania te mają na celu wsparcie ochrony bioróżnorodności i dotyczą projektów 

ukierunkowanych na praktyczną zasadę zrównoważonego rozwoju opierającego się  

na zasobach przyrodniczych. 

Największe niekorzystne przekształcenia różnorodności biologicznej są związane  

z naturalnymi procesami biotycznymi i abiotycznymi wywoływanymi zmianami w sposobie 

gospodarowania zasobami. Znaczący negatywny wpływ mają również zmiany klimatyczne 

oddziałujące na zasięg występowania gatunków, ich cykle rozrodcze, okresy wegetacji  

i interakcje ze środowiskiem. 

Wsparciem Funduszu w tym obszarze będą objęte projekty ochrony obszarowej, siedliskowej 

oraz gatunkowej. Fundusz obejmie także ochronę i rewaloryzację parków zabytkowych. 

 

Kluczowe cele do realizacji w zakresie różnorodności biologicznej: 

 zachowanie i wzmocnienie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym zrównoważona 

wielofunkcyjna gospodarka leśna, rolna i rybacka przyczyniająca się do zapobiegania 

zmianom klimatycznym oraz łagodzenia ich skutków, 

 poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony  

z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju. 

 

Kierunki wsparcia w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 

będą następujące: 

 wspomaganie zadań związanych z zachowaniem różnorodności biologicznej  

na poziomie ekosystemów i gatunków w tym: ochrona obszarów Natura 2000, 

rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz ukierunkowaniem ruchu 

turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, szczególnie narażonych  

na antropopresję, 

 realizacja przedsięwzięć służących ochronie gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów,  

a także zarządzanie gatunkami konfliktowymi, 
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 tworzenie ochrony korytarzy ekologicznych w celu zachowanie stanu różnorodności 

biologicznej oraz utrzymanie ciągłości procesów przyrodniczych, a przez to stabilizację 

ekosystemów, 

 ochrona obszarów sieci Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, w tym wpieranie 

inwentaryzacji, tworzeniu baz danych, czy wykupu gruntów w miejscach kluczowych 

 dla zachowania ciągłości korytarzy, 

 wspomaganie działań związanych z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, 

będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, 

 opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie 

monitoringu przyrodniczego, 

 podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, urządzaniem  

i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym m.in.: 

o utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, 

o zwiększenie do stanu właściwego liczebności populacji zwierzyny drobnej, 

o poprawa stanu zniszczonych, cennych przyrodniczo ekosystemów, zwłaszcza dolin 

rzecznych oraz siedlisk, w tym wodno-błotnych i leśnych, 

o sukcesywna rewaloryzacja parków podworskich i miejskich. 

 

Planowane działania: 

 doskonalenie systemu ochrony przyrody, 

 zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych 

gatunków, 

 utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla człowieka, 

 ograniczenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu, antropopresji oraz presji  

ze strony gatunków inwazyjnych, 

 opracowanie audytów krajobrazowych. 

 

Priorytet: Inne działania ochrony środowiska: 

 rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, 

służących badaniu stanu środowiska, 

 zmiana systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie                      

ze środowiska, polegająca m.in. na  tworzeniu baz danych podmiotów korzystających 

ze środowiska, obowiązanych do ponoszenia opłat, 

 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych 

systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów 

pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

 wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem  

do informacji o środowisku, 
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 działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii, a także  

ich skutków, prowadzenie i współfinansowanie działań związanych z edukacją 

ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 

rozwoju, 

 wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, plany 

działań krótkoterminowych, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony  

i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania 

wodami oraz krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, wspomaganie 

realizacji i systemu kontroli tych programów i planów. 

2. 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 Środowisko2014 – 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 organizuje szkolenia i konferencje 

branżowe, prowadzi działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne. Doradcy 

energetyczni obejmują wsparciem doradczym przyjazne środowisku nowoczesne inwestycje, 

efektywne energetycznie i ekonomicznie. Udzielają również konsultacji z zakresu 

tematycznego Projektu. W 2019 r. doradcy energetyczni przeprowadzili szereg spotkań  

w formie bezpłatnych warsztatów szkoleniowych dotyczących Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze. Doradcy prowadzą również szkolenia dla kandydatów na energetyków 

gminnych w całym kraju, co przyczynia się do budowy kompetencji energetycznych  

w samorządach gminnych. 

Efekty Projektu Doradztwa z lat 2017-2019 to m.in.: 

 poddanie ocenie planów gospodarki niskoemisyjnej i ich aktualizacji – ponad 700, 

 objęcie wsparciem doradczym przyjaznych środowisku nowoczesnych inwestycji, 

efektywnych energetycznie, ekonomicznie i ekologicznie – prawie 1,1 tys., 

 udzielanie konsultacji z zakresu tematycznego Projektu – ponad 42 tys., 
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 realizacja działań informacyjno-promocyjnych – prawie 3,4 tys., 

 organizacja ogólnokrajowych i regionalnych konferencji promujących rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej – prawie 200. 

W ramach rekomendacji Ministerstwa Klimatu, prowadzona była w ramach Projektu 

współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotycząca przyjętego w 

dniu 17 stycznia 2017 r. przez Radę Ministrów Programu Czyste Powietrze. Doradcy 

energetyczni przeprowadzili w latach2017 – 2019 łącznie ponad 200 szkoleń dla ponad  

4,5 tys. pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w całej Polsce. Zakres 

tematyczny przeprowadzonych szkoleń obejmował takie zagadnienia jak poprawa jakości 

powietrza, termomodernizacja budynków mieszkalnych, ciepło systemowe, odnawialne 

źródła energii w sektorze mieszkaniowym, zasady prawidłowego użytkowania mieszkań 

i domów w zakresie mikroklimatu, racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej 

(zaprezentowano przykłady prawidłowego i nieprawidłowego użytkowania energii), 

możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie 

indywidualnym. 

Prowadzone w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego szkolenia dla pracowników 

jednostek samorządu terytorialnego oraz konsultacje dla beneficjentów, związane  

z wdrażaniem nowych programów i przyczyniają się w znaczącym stopniu do poszerzenia 

wiedzy, a w konsekwencji do poprawy jakości składanych wniosków o dofinansowanie 

3.  Wybrane wskaźniki i efekty ekologiczne. 

 

Tabela 2. Wykaz wybranych efektów ekologicznych i jednostek jego obliczania w programach 

wdrażanych przez WFOŚiGW w Szczecinie przy współpracy z NFOŚiGW w latach 

2021 – 2024. 

Poz. Program priorytetowy Nazwa efektu ekologicznego 

Jednostka 

obliczania 

efektu 

ekologicznego 

1 2 3 4 

1 „Czyste Powietrze” 

Liczba budynków mieszkalnych o poprawionej 

efektywności energetycznej 
szt. 

Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł 

ciepła (kotłów starej generacji na niskoemisyjne w 

budynkach istniejących 

szt. 

Liczba zamontowanych niskoemisyjnych źródeł 

ciepła w budynkach nowo budowanych 
szt. 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej zainstalowanych ogniw 

fotowoltaicznych 

MWe 
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Ograniczenie zużycia energii końcowej MWh/rok 

Ograniczenie emisji SO2 Mg/rok 

Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej 

niż 10 mikrometrów (PM 10) (tys. Mg/rok) 
Mg/rok 

Ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej 

niż 2,5 mikrometra (PM 2,5) 
Mg/rok 

Ograniczenie emisji benzo-a-pirenu Mg/rok 

Ograniczenie emisji CO2 Mg/rok 

Ograniczenie emisji Nox Mg/rok 

2 

Ogólnopolski program 

finansowania służb 

ratowniczych 

Liczba zakupionego sprzętu do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń 
szt. 

3 

Budownictwo 

energooszczędne 

Część 1) zmniejszenie 

zużycia energii  

w budownictwie 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok 

Zmniejszenie emisji CO2 Mg/rok 

4 

Ogólnopolski program 

finansowania usuwania 

wyrobów zawierających 

azbest 

Masa unieszkodliwionych odpadów 

niebezpiecznych lub materiałów zawierających 

azbest 

Mg 

5 

Ogólnopolski program 

regeneracji 

środowiskowej gleb 

poprzez ich wapnowanie 

Powierzchnia zregenerowanych gleb ha 

6 

Ogólnopolski program 

gospodarki wodno-

ściekowej poza 

granicami aglomeracji 

ujętych w Krajowym 

Programie Oczyszczalni 

Ścieków Komunalnych 

Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków 
RLM 

Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego zaopatrzenia w wodę 
tys. osób 

7 „Moja Woda” 

Ilość zagospodarowanej wody opadowej tys. m
2
 

Liczba instalacji służących zagospodarowaniu 

wody opadowej 
szt. 

Źródło: opracowanie własne. 
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VI. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI WFOŚiGW  

W SZCZECINIE 

1. Potencjał organizacyjny Funduszu w Szczecinie. 

          Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

jest samodzielną instytucją finansową – samorządową osobą prawną. Tworzy podstawowy 

element regionalnego systemu finansowania ochrony środowiska i jest integralną częścią 

krajowego systemu ochrony środowiska. Fundusz posiada ponad 25-letnie doświadczenie  

w finansowym wspieraniu przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą ochroną 

środowiska. 

 

Obecna struktura organizacyjna WFOŚiGW w Szczecinie (zaakceptowana przez Radę 

Nadzorczą w dniu 23 marca 2020 r.) została stworzona aby skutecznie i efektywnie 

współpracowały ze sobą wszystkie zespoły - zarówno przy obsłudze podmiotów 

instytucjonalnych, osób fizycznych jak i z NFOŚiGW i innymi wojewódzkimi funduszami. 
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2. Analiza SWOT Funduszu w Szczecinie. 

 

Analizę SWOT przeprowadzono uwzględniając potencjał własny Funduszu w postaci 

obowiązującej struktury organizacyjnej, zaplecza kadrowego i doświadczenia pracowników,  

a także dotychczas zrealizowanych działań. Uwzględniono bieżące uwarunkowania 

społeczne, trendy gospodarcze oraz otoczenie legislacyjne i bieżącą politykę Państwa  

w zakresie ochrony środowiska i priorytety inwestycyjne w tym obszarze. 

 

Tabela 3. Analiza SWOT Funduszu w Szczecinie. 

Mocne strony Słabe strony 

 Pozycja stabilnej i rozpoznawalnej w województwie  

instytucji finansującej inwestycje z zakresu ochrony  

       środowiska;  

 Zgromadzony i wypracowany przez lata potencjał  

organizacyjny i kadrowy (zespół doświadczonych,  

i profesjonalnych specjalistów techniczno - branżowych  

i finansowych); 

 Wiarygodność finansowa i stabilność potencjału           

finansowego gwarantowanego ustawowo; 

 Wieloletnie doświadczenie we współpracy  

 z jednostkami samorządu terytorialnego  

oraz w finasowaniu podmiotów o różnych formach 

organizacyjno-prawnych; 

 Doświadczenie we wdrażaniu programów finansowania 

zadań ze środków wspólnotowych; 

 Bardzo dobra znajomość uwarunkowań regionalnych; 

zarówno  

w zakresie zrealizowanych inwestycji na rzecz poprawy 

stanu środowiska jak i wciąż występujących potrzeb; 

 Elastyczne reagowanie na potrzeby beneficjentów; 

 Różnorodność stosowanych zasad i form 

dofinansowania, możliwość ich dostosowania  

do potrzeb beneficjentów; 

 Stosowanie zwrotnych form dofinansowania,  

co powoduje stabilność kapitału; 

 Kierowanie się interesem publicznym  

i środowiskowym. 

 Ograniczone możliwości 

dofinansowywania  

 w formie dotacyjnej; 

 Brak jednolitego systemu pomiaru 

i prezentacji uzyskiwanych 

efektów ekologicznych 

realizowanych programów  

i finansowanych zadań 

inwestycyjnych. 
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Szanse Zagrożenia 

 Utrzymanie konkurencyjności i atrakcyjnych formy 

      udzielanego finasowania; 

 Duże potrzeby inwestycyjne związane  

      z implementacją wspólnotowych aktów prawnych  

      w obszarach środowiskowych; 

 Aktywna współpraca z NFOŚiGW oraz pozostałymi 

wojewódzkimi funduszami; 

 Opracowanie i wdrażanie programów finansowania 

inwestycji proekologicznych kierowanych do osób 

fizycznych; 

 Realizacja programu doradztwa energetycznego; 

 Nowe obszary rozwoju gospodarczego – innowacje, 

rozwój nowych technologii; 

 Zwiększająca się aktywność samorządów terytorialnych, 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz 

przedsiębiorstw mająca na celu ochronę środowiska. 

  Zmniejszenie możliwości   

 zaciągania zobowiązań przez  

 samorządy z uwagi na ich 

 kondycję finansową; 

 Spowolnienie rozwoju 

gospodarczego   województwa 

zachodniopomorskiego; 

  Wpływ dekoniunktury  

 na obniżenie gotowości  

 beneficjentów/przedsiębiorców  

 do podejmowania ryzyka   

 realizacji nowych inwestycji. 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Instrumenty finansowe. 

Realizacja zadań statutowych w latach 2021 – 2024, będzie opierała się głównie  

na podstawowych instrumentach finansowych regulowanych ustawowo: 

Pożyczki – nadal pozostaną podstawowym narzędziem finansowania przedsięwzięć z zakresu 

ochrony środowiska. Są instrumentem zwrotnym, co wpływa na dalszy wzrost aktywów 

Funduszu i gwarantuje ciągłość finansowania zadań proekologicznych. 

Dotacje – będą przeznaczane głównie na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji 

ekologicznej, ochrony przyrody, zapobiegania zagrożeniom oraz likwidacji skutków zagrożeń 

dla środowiska. W przypadku zadań szczególnie istotnych w regionie przewiduje się 

dofinansowanie dotacyjne również w projektach infrastrukturalnych i 

termomodernizacyjnych. Dotacje będą udzielane także na inne priorytety w przypadku braku 

zewnętrznych instrumentów wsparcia bezzwrotnego dla beneficjentów z naszego regionu. 

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym – instrument finansowy 

skierowany do sektora publicznego, głównie Państwowej Straży Pożarnej, Wojewody 

Zachodniopomorskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Policji. 

Umorzenia – zaniechanie poboru części udzielonego dofinansowania (10%-30%),  

przy spełnieniu wszystkich warunków przez pożyczkobiorcę. 

Wszystkie szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej (oprocentowanie, skala 

dofinansowania, zasady uruchamiania nowych instrumentów finansowych) są zawarte  
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i co roku aktualizowane w dokumencie pn. „Zasady udzielania pomocy finansowej  

ze środków WFOŚiGW w Szczecinie” uchwalanym przez Radę Nadzorczą. 

4. Analiza finansowa działalności WFOŚiGW w Szczecinie w latach 2017 – 2019. 

  Tabela 4.  Zestawienie otrzymanych wpływów i poniesionych wydatków w latach 2017 - 2019. 

Zestawienie wpływów i wydatków (w tys. zł) 

LATA 

2017 

 

2018 

 2019 

Stan funduszy własnych na początek roku 557 644 562 444 566 614 

I. PRZYCHODY 51 417 49 282 42 474 

1. Przychody statutowe, w tym: 36 373 35 971 29 763 

a) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 26 821 26 407 19 115 

b) nadwyżki budżetów gmin i powiatów 9 552 9 564 10 648 

2. Przychody operacyjne, w tym: 15 044 13 311 12 711 

a) odsetki od pożyczek na finansowanie OŚ 10 135 9 108 8 695 

b) odsetki od nadwyżki środków finansowych na 

rachunkach 2 468 2 879 2 780 

c) pozostałe (spłaty spisanych należności, refundacja 

PT) 2 441 1 324 1 236 

I a. Wpływy ze spłat pożyczek 69 647 72 943 73 733 

II. KOSZTY 46 617 45 311 36 938 

1. Koszty statutowe, w tym: 31 254 33 035 22 690 

a) dotacje i przekazanie środków dla PJB 24 221 27 368 17 286 

b) dopłaty do oprocentowania i kapitału kredytów 

bankowych 1 577 1 199 907 
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c) umorzenia pożyczek 5 201 4 218 4 497 

d) pozostałe (nagrody i inne wypłaty statutowe) 255 250 0 

2. Koszty własne działalności organów i biur 14 160 11 959 14 068 

3. Koszty finansowe (odpisy na należności) i 

pozostałe koszty 1 203 317 180 

II a. Wydatki na wypłaty pożyczek 63 353 42 112 119 738 

III. WYNIK FINANSOWY 4 800 3 971 5 536 

Stan funduszy własnych na koniec roku 562 444 566 614 572 150 

IV. Informacja uzupełniająca    

a) stan należności z tytułu pożyczek na koniec roku 368 910 355 038 375 368 

b) stan środków pieniężnych 207 338 222 421 177 164 

Źródło: opracowanie własne. 

Kształtowanie się zmian funduszy własnych WFOŚiGW w Szczecinie. 

W okresie trzech analizowanych lat fundusze własne WFOŚiGW w Szczecinie wzrosły  

o ponad 1,7%, osiągając na koniec 2019 roku kwotę ponad 572 mln zł. 

Taki stan funduszy własnych był spowodowany corocznymi odpisami z podziału zysku  

za lata poprzednie – należy zauważyć, że osiągane przez WFOŚiGW w Szczecinie dodatnie 

wyniki finansowe w omawianym okresie przekraczały wielkości pierwotnie planowane. 

Analiza wpływów i przychodów z działalności WFOŚiGW w Szczecinie w latach 2017 – 

2019. 

Podstawowym źródłem wpływów z działalności Funduszu w omawianym okresie są: 

 statutowe przychody z opłat i kar środowiskowych – średniorocznie 24.114 tys. zł (4 lata 

temu było 24.906 tys. zł – o 3,3% więcej), 

 statutowe przychody z nadwyżek budżetów gmin i powiatów – średniorocznie 9.921 tys. zł 

(4 lata temu było 8.345 tys. zł – o 18,9% mniej), 

 wpływy ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie działań związanych z ochroną 

środowiska – średniorocznie 72.108 tys. zł (4 lata temu było 56.786 tys. zł – o 27,0% 

mniej). 
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Średnioroczne przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykazują w omawianym 

okresie w miarę stabilny i porównywalny z poprzednim okresem prognozowania (lata 2013 – 

2015) poziom. Niestety spadek przychodów z opłat za korzystanie ze środowiska z 26 407 

tys. zł osiągniętych w roku 2018 do 19 115 tys. zł odnotowanych w roku 2019 – czyli o ponad 

27,6% - może potwierdzać znaczną tendencję spadkową w przychodach z tego tytułu  

w kolejnych okresach prognozowania. 

Wpływy z nadwyżek funduszy gmin i powiatów w omawianym okresie ukształtowały się  

na poziomie o blisko 19% wyższym niż w poprzednim okresie prognozowania. 

Z kolei wpływy ze spłat rat pożyczek w analizowanym okresie wykazują tendencję 

wzrostową przy znacznie wyższej, niż w poprzednim okresie prognozowania, średniej 

rocznej. 

Dodatkowym znacznym źródłem przychodów z działalności Funduszu, pozwalającym 

finansować koszty działalności jego organów i biur, są przychody z tytułu odsetek  

od udzielanych pożyczek – średniorocznie 9.313 tys. zł (4 lata temu było 9.514 tys. zł – o 

2,2% więcej) z niewielką tendencją spadkową oraz odsetki od lokat bankowych – 

średniorocznie 2.709 tys. zł (4 lata temu było 5.411 tys. zł – o 49,9% więcej), w wysokości 

uzależnionej  

od aktualnie dostępnej nadwyżki wolnych środków jednakże z ogólną tendencją spadkową. 

Pozostałe przychody operacyjne – średniorocznie 1.667 tys. zł (4 lata temu było 1.908 tys. zł 

– o 12,6% mniej) są uzależnione głównie od bieżących możliwości odzyskania uprzednio 

zaktualizowanych należności spornych oraz wielkości zrefundowanych kosztów obsługi 

programów współfinansowanych z NFOŚiGW w Warszawie. 

Analiza wydatków i kosztów działalności Funduszu w latach 2017 – 2019 

Podstawową formą finansowania przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą ochroną 

środowiska naturalnego w WFOŚiGW w Szczecinie są: 

 dofinansowanie zwrotne w postaci pożyczek – średniorocznie 75.068 tys. zł (4 lata temu 

było 96.401 tys. zł – o 28,4% więcej), z niewielką tendencją spadkową spowodowaną 

głównie aktualnymi możliwościami zadłużania się przez JST, 

 dofinansowanie bezzwrotne,  głównie w postaci dotacji bezpośrednich oraz przekazania 

środków dla PJB - średniorocznie 22.958 tys. zł (4 lata temu było 24.679 tys. zł –  

o 7,5% więcej); zauważyć należy, że przekazanie środków dla PJB w ostatnim czasie 

stanowi blisko 25% dofinansowania dotacyjnego ogółem, a w roku 2019 osiągnęło 

udział ponad 36%. 

Coraz mniejsze znaczenie wśród form dofinansowania bezzwrotnego mają dopłaty  

do kredytów udzielanych przez banki – zarówno do odsetek od kredytów jak i do spłaty 

kapitału – średniorocznie: 1.228 tys. zł, przy spadku 2019/2015 o ponad 72% i dalszej, 

planowanej  

na rok 2021 i kolejne lata, tendencji spadkowej. 
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Umorzenia udzielonych pożyczek – średniorocznie 4.639 tys. zł oraz pozostałe wypłaty 

statutowe – średniorocznie 168 tys. zł utrzymują się na stabilnym poziomie wykazując  

tym samym tendencję malejącego udziału w wydatkach bezzwrotnych ogółem. 

Koszty własne działalności organów i biur Funduszu – średniorocznie 13.396 tys. zł (4 lata 

temu było 11.426 tys. zł – o 14,7% mniej) oraz pozostałe koszty finansowe i operacyjne – 

średniorocznie 567 tys. zł (4 lata temu było 808 tys. zł – ponad 42,5% więcej) wykazują 

niewielką tendencję wzrostową. 

5. Polityka informacyjno-promocyjna Funduszu w Szczecinie. 

Podstawowym celem strategii polityki informacyjno-promocyjnej jest utrzymanie, rozwój  

i utrwalanie pozytywnego wizerunku Funduszu. Priorytety w tym zakresie dotyczą 

informowania potencjalnych Beneficjentów o możliwościach finansowania, wspierania  

przedsięwzięć i inicjatyw służących ochronie środowiska, stopniu realizacji działań na rzecz 

poprawy stanu środowiska. 

Dostosowując narzędzia do potrzeb i możliwości, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzić 

działania informacyjno – promocyjne na szeroką skalę. Jest to horyzontalna strategia 

komunikacji obejmującą okres 2021 – 2024. 

Celem komunikacji jest dotarcie z jasnym, spójnym przekazem do wszystkich grup 

docelowych poprzez kluczowe kanały komunikacyjne.  

Kluczowe kanały informacyjne: 

1. Strona internetowa WFOŚiGW w Szczecinie (na bieżąco aktualizowana, zmieniana  

i wzbogacana) zwierająca : 

o aktualne informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowywania projektów    

środowiskowych, 

o zasady udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie,  

o informacje o prowadzonych konsultacjach publicznych, 

o ogłoszenia o konkursach, zawierające informacje o naborach, 

o informacje o planowanych i organizowanych konferencjach, działaniach     

informacyjnych i promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, 

o uproszczone informacje dla beneficjentów opisujące możliwości uzyskania 

wsparcia. 

2. Bezpośrednie kontakty z Beneficjentami w tym spotkania, rozmowy telefoniczne, 

komunikacja e-mailowa. 

3. Prasa, czasopisma, publikacje (w tym internet – media społecznościowe). 

4. Materiały drukowane – ulotki, artykuły w lokalnych i krajowych czasopismach 

branżowych oraz za pośrednictwem biuletynu „Naturalnie” - kwartalnika WFOŚiGW 

redagowany przez pracowników Funduszu. 

5. Konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne. 
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Kanały uzupełniające to:  

1. Targi – np. POLECO w Poznaniu. 

2. Informacyjne programy radiowe i telewizyjne, okolicznościowe wystąpienia członków 

zarządu i kadry zarządzającej. 

Wizerunek medialny jest i nadal będzie prowadzony przez śledzenie komunikatów prasowych  

jakie ukazują się na temat Funduszu (monitoring mediów). 

Funduszu prowadzi działania informacyjne i promocyjne skierowane do potencjalnych 

Beneficjentów oraz do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego  

m.in. w następujących obszarach: 

 możliwości finansowania i rozpoczęcia procesu naboru wniosków o dofinansowanie, 

 warunków kwalifikowalności wydatków, które należy spełnić, aby otrzymać 

dofinansowanie, 

 opisu procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i obowiązujących  

w tym zakresie terminów, 

 kryteriów wyboru projektów, które będą finansowane, 

 osób przewidzianych do kontaktów na poziomie lokalnym, które są w stanie 

dostarczyć informacji na temat ogłaszanych przez instytucję naborów wniosków. 

Dodatkowe działania podejmowane w celu umacniania wizerunku: 

- honorowe patronaty nad wybranymi przedsięwzięciami, których celem jest edukacja 

środowiskowa i ekologiczna oraz propagowanie pożądanych postaw zgodnych ze strategią 

 i misją Funduszu; 

- dobór konferencji, w których WFOŚiGW w Szczecinie bierze czynny udział (wygłaszanie 

prelekcji podczas przedsięwzięć, których charakter jest zbieżny z misją i prowadzoną 

działalnością Funduszu). 

Jako dobrą praktykę w rozwoju komunikacji WFOŚiGW w Szczecinie, przyjmuje stałą 

wymianę doświadczeń związanych z promocją, z pozostałymi wojewódzkimi funduszami  

w Polsce oraz NFOŚiGW w Warszawie (utworzenie wspólnego adresu strony internetowej 

www.17funduszy.pl) oraz Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

VII. PROGNOZY FINANSOWANIA ZADAŃ W LATACH 2021 – 2024 

1. Prognoza przychodów i wpływów Funduszu w latach 2021 – 2024. 

Na podstawie analizy realizacji Strategii na lata 2017 – 2020 oraz diagnozy warunków 

zewnętrznych, a także w oparciu o dokumenty sprawozdawcze WFOŚiGW w Szczecinie 

dokonano prognozy wpływów i przychodów Funduszu w latach 2021 – 2024. 

http://www.17funduszy.pl/
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  Tabela 5. Planowane przychody i wpływy. 

Planowane przychody i wpływy w latach 2021 – 2024 (w tys. zł) 

L.P Rodzaj przychodu/wpływu 2021 2022 2023 2024 RAZEM 

1 Przychody z działalności: 41 650 41 440 42 190 42 360 167 640 

a 

przychody statutowe (opłaty 

środowiskowe i kary, 

nadwyżki) 

29 150 29 560 29 710 29 860 118 280 

b 

przychody operacyjne (odsetki 

od pożyczek, odsetki od lokat, 

pozostałe przychody) 

12 500 11 880 12 480 12 500 49 360 

2 Wpływy ze spłat pożyczek 67 000 65 000 65 000 65 000 262 000 

OGÓŁEM 

 
108 650 106 440 107 190 107 360 429 640 

  Źródło: opracowanie własne. 

 

Zasadniczym elementem wpływów i przychodów Funduszu w dalszym ciągu pozostaną 

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, nadwyżki oraz spłaty rat pożyczek.  

Na podstawie analizy trendów z lat poprzednich, w sposób ostrożny ustalono poziom 

wpływów statutowych, mając na uwadze zmiany w regionie, spowodowane dużym 

zainteresowaniem korzystających ze środowiska i dokonujących opłat, realizacją inwestycji 

mających na celu ograniczenie szkodliwości prowadzonej działalności. Jest to spowodowane 

wzrostem świadomości oraz możliwością uzyskania dofinansowania na działania służące 

ograniczeniu uciążliwości prowadzonej działalności na środowisko. 

W obecnej sytuacji gospodarczej zakłada się niewielki wzrost, w porównaniu  

do poprzedniego okresu prognozowania, wpływów z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego,  

ale nieadekwatny do planowanego wzrostu udzielania dofinasowania zwrotnego  

w programowanym okresie. Spowodowane to jest planowanym wydłużeniem terminu spłat 

pożyczek oraz dodatkowo ewentualnie wydłużeniem karencji w spłacie kapitału.  

Zmiana „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie”  

w tym kierunku ma na celu uatrakcyjnienie oferty pożyczkowej i dostosowanie jej do potrzeb 

potencjalnych beneficjentów pomocy. Zmiany te adresowane są głównie do jednostek 

samorządu terytorialnego, ale również podmiotów realizujących inwestycje o długim okresie 

zwrotu nakładów, istotne z punktu widzenia interesów regionu. 

Planuje się przychody i wpływy ogółem w latach 2021 – 2024 na poziomie 429,640 mln zł.  

w ramach działalności statutowej Funduszu, tj. na poziomie poprzedniego okresu 

programowania, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie  

118,3 mln zł, tj. na poziomie 93,4% kwoty planowanej w poprzednim okresie. 
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2. Planowane kierunki wydatkowania środków Funduszu w latach 2021 – 2024. 

Uwzględniając potrzeby województwa zachodniopomorskiego w zakresie dofinansowania 

inwestycji związanych z ochroną środowiska prognozuje się możliwość wsparcia 

finansowego bezpośrednio ze środków Funduszu w latach 2021 – 2024 w łącznej kwocie 

496,860 mln zł,  

tj. na poziomie 92,2% kwoty planowanej w poprzednim okresie programowania. Planowane 

wydatki będą przedstawiały się następująco: 

 

  Tabela 6. Zestawienie planowanych kosztów i wydatków. 

Planowane koszty i wydatki statutowe Funduszu w latach 2021 – 2024 (w tys. zł) 

L.P 
Kierunki wydatkowania 

środków 
2021 2022 2023 2024 RAZEM 

1 Wypłaty pożyczek  100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

3 
Wypłaty dotacji, przekazanie 

środków dla PJB i inne 
21 770 20 480 18 330 18 330 78 910 

4 Dopłaty do kredytów 500 300 100 50 950 

5 Umorzenia  5 000 4 000 4 000 4 000 17 000 

OGÓŁEM 127 270 124 780 122 430 122 380 496 860 

  Źródło: opracowanie własne. 

W omawianym okresie planuje się kontynuację prowadzonej polityki w zakresie 

wydatkowania środków na działania proekologiczne w regionie. Pomimo ograniczonych 

możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych przez podstawowego beneficjenta Funduszu, 

jakim  

są jednostki samorządu terytorialnego, planuje się zwiększenie zaangażowania  

w kierunku pożyczek. Głównym beneficjentem pomocy pożyczkowej będą podmioty 

realizujące zadania z zakresu ochrony atmosfery. Zakłada się w większym niż dotychczas 

zakresie, skierowanie oferty pożyczkowej do przedsiębiorców, głównie spółek celowych 

realizujących inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Zakłada się również 

wzrost zainteresowania pożyczkami w zakresie inwestycji mających na celu zwiększenie 

efektywności energetycznej, zarówno elektrycznej jak i cieplnej. W oparciu o dotychczasowe 

doświadczenia planuje się wzrost aktywności beneficjentów realizujących zadania z zakresu 

szeroko rozumianej termomodernizacji. 

W zakresie pomocy bezzwrotnej zakłada się stabilny poziom wydatków, ze względu  

na przyjętą racjonalną politykę gospodarowania środkami publicznymi oraz w celu 
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zapewnienia odpowiedniego poziomu aktywów Funduszu. Środki zwrotne wracają  

do systemu i po raz kolejny mogą być wydatkowane na działania służące środowisku.  

W prognozowanym okresie zakłada się wydatkowanie środków w ramach dotacji i dopłat  

na poziomie 79,7 mln zł – głównie na zadania realizowane przez Państwowe Jednostki 

Budżetowe oraz podmioty realizujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej.  

Zakłada się dalsze dofinansowywanie: edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, działań 

przeciwpowodziowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń.  

W planowaniu strategicznym założono również wzrost zaangażowania środków Funduszu 

skierowanych głównie do osób fizycznych. W niewielkim zakresie planuje się fluktuację 

wydatków na umorzenia w poszczególnych latach prognozy. 

3. Planowane finansowanie zadań według przyjętych priorytetów. 

W odniesieniu do wypracowanych priorytetów oraz możliwości finansowania  

w poszczególnych latach objętych prognozą założono zaangażowanie finansowe Funduszu  

w poszczególnych obszarach priorytetowych i przedstawiono w tabeli poniżej. 

  Tabela 7. Zestawienie priorytetów finansowania. 

Planowane finansowanie działań według przyjętych priorytetów w latach 2021 – 2024 (w tys. zł) 

L.P Przyjęte priorytety 2021 2022 2023 2024 RAZEM 

1 

Adaptacja do zmian klimatu 

i zrównoważone gospodarowanie 

zasobami wodnymi oraz ochrona 

wód 

30 000 32 000 27 300 30 900 120 200 

2 

Racjonalne gospodarowanie 

odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi 

10 000 13 700 13 600 10 300 47 600 

3 
Ochrona atmosfery i jakości 

powietrza 
71 200 65 300 65 880 64 500 266 880 

4 
Ochrona różnorodności 

biologicznej i funkcji 

ekosystemów 

2 270 2 780 3 850 3 280 12 180 

5 
Inne działania dla ochrony 

środowiska 
13 800 11 000 11 800 13 400 50 000 

OGÓŁEM 127 270 124 780 122 430 122 380 496 860 

  Źródło: opracowanie własne. 

 

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami planuje się wydatkowanie łącznej kwoty z ramach 

pomocy zwrotnej i bezzwrotnej w latach 2021 – 2024 na poziomie 496,860 mln zł.  

W odniesieniu do przyjętych obszarów priorytetowych pomoc prognozowana w ujęciu 

wartościowym kształtuje się adekwatnie do potrzeb regionalnych oraz przewidywanej 

aktywności potencjalnych beneficjentów. W okresie objętym poprzednią strategią 
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dominującym obszarem realizacji inwestycji była ochrona atmosfery oraz gospodarka wodno-

ściekowa i ochrona wód.  

W programowanym okresie wartościowo najwięcej środków planuje się na realizację zadań  

w obszarze ochrony atmosfery, łącznie na kwotę 266,9 mln zł. Szacunki oparto o bieżącą 

analizę zapotrzebowania w regionie oraz ocenę uwarunkowań w okresie objętym strategią.  

W obszarze tym zakłada się kontynuację zadań związanych z szeroko rozumianą 

termomodernizacją, ograniczeniem zużycia oraz zwiększeniem efektywności energetycznej  

i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Z kolei w ramach ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi planuje się 

głównie dofinansowanie zadań obejmujących budowę, rozbudowę i modernizację 

infrastruktury oczyszczania ścieków ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK). Środki przeznaczone na ten cel będą wynosiły około 96,0% planów 

poprzedniego okresu. 

W stosunku do lat ubiegłych, zakłada się niewielki spadek wartości dofinansowywanych 

zadań w ramach racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Duże 

nakłady inwestycyjne w poprzedniej perspektywie finansowej w województwie 

zachodniopomorskim doprowadziły do zrealizowania większości zobowiązań akcesyjnych. Zakłada 

się kontynuację dofinansowania bezzwrotnego na usuwanie i utylizację azbestu. 

Prognozowanie wydatków w ramach ochrony różnorodności biologicznej i funkcji 

ekosystemów, w tym ochrony przyrody, oraz innych działań w zakresie ochrony środowiska 

oparto na trendach lat poprzednich. Analizę oparto o dotychczasową współpracę oraz 

potrzeby beneficjentów w tym zakresie, jak również uwarunkowania regionalne. 

VIII. WSPÓŁPRACA Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ORAZ INNYMI 

WOJEWÓDZKIMI FUNDUSZAMI 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie planuje 

wspólną realizacje zadań z NFOŚiGW w ramach Wspólnej Strategii Działania Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, która tworzy 

ogólne ramy dla współpracy między Funduszami. Zgodnie z zapisami Wspólnej Strategii, 

działania Funduszu uwzględniają jej cele a także działania zmierzające do rozwoju wzajemnej 

współpracy, a nie konkurowania na rynku (efekt synergii działań). 

Przyjęty model współpracy obejmuje obecnie również wspólne finansowanie ze środków 

NFOŚiGW i WFOŚiGW dotychczas pomijanych lub traktowanych marginalne rodzajów 

przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Otwiera również nowy katalog 

Beneficjentów realizujących małe, aczkolwiek istotne projekty środowiskowe. 

Współpracujące podmioty są instytucjami sektora finansów publicznych, mają wspólne cele, 

zobowiązane  
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są do efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie z zasadami wskazanymi  

w ustawie o finansach publicznych. 

Obecnie wspólnie realizowane programy priorytetowe to: 

1) Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”; 

2) Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych; 

3) Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie; 

4) Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; 

5) Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie; 

6) Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych  

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

7) SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 

przez  partnerów zewnętrznych – REGION; 

8) Program Priorytetowy „Moja Woda”. 

1. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. 

We wrześniu 2018 r. Narodowy Fundusz i wojewódzkie Fundusze uruchomiły największy  

w swojej historii wspólny Program Priorytetowy Czyste Powietrze, mający na celu poprawę 

efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń  

do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakłada się, że budżet 

programu na lata 2018 – 2029, obejmujący zarówno środki krajowe (Narodowy Fundusz, 

wojewódzkie fundusze oraz środki budżetu państwa), jak i zagraniczne w łącznej wysokości 

103 mld złotych, pozwoli na realizację działań inwestycyjnych w ponad 3 mln budynków. 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 19 września 2018 r. Wnioski są składane  

w WFOŚiGW właściwych dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem  

o dofinansowanie. 

Główny ciężar realizacji zadań, związanych z Programem Czyste Powietrze, spoczywa  

na Funduszach. To one przyjmują i rozpatrują złożone do nich wnioski o dofinansowanie, 

podpisują z Beneficjentami umowy o dofinansowanie, prowadzą rozliczenia finansowe 

realizowanych projektów, kontrole na miejscu i sprawozdawczość. Fundusze prowadzą 

również działania informacyjne i promocyjne związane z Programem. Działania takie 

prowadzone są wspólnie z Ministerstwem Klimatu oraz NFOŚiGW. 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 

stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Zakres dofinansowania  

to przede wszystkim: wymiana przestarzałych źródeł ciepła na paliwa stałe (głównie kotły 

węglowe) na bardziej przyjazne środowisku źródła takie jak pompy ciepła, kotły 

kondensacyjne gazowe lub olejowe, węzeł cieplny, ogrzewanie elektryczne, również ściśle 

określone niektóre rodzaje kotłów na paliwo stałe (węgiel, biomasa). Ponadto możliwe jest 

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie przegród budowlanych i 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). 

2. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. 
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Program jest realizowany od 2018 r. W latach 2018-2020 pomiędzy NFOŚiGW  

i poszczególnymi wojewódzkimi funduszami zostało zawartych 48 umów udostępnienia 

środków na udzielanie dotacji na łączną kwotę ponad 285,1 mln zł na zakup samochodów 

ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu pływającego (przy jednoczesnym 

udziale środków WFOŚiGW w kwocie 76,5 mln zł). Umowy zostały zawarte na zakup 1.260 

samochodów ratowniczo-gaśniczych. W tym czasie dofinansowaniem objęto prawie 1.300 

jednostek OSP oraz jednostek działających w zakresie ratownictwa wodnego 

i górskiego. 

W 2020 r. Program ten został poszerzony o Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu  

i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych W ramach tego Programu w 2020 r. 

zostaną zawarte umowy udostępnienia środków na udzielanie dotacji z 16 wojewódzkimi 

funduszami na zakup środków ochrony osobistej, środków łączności oraz sprzętu. 

 

3. Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii   

w budownictwie. 

Program jest realizowany od 2018 r. W latach 2018-2020 pomiędzy NFOŚiGW  

i poszczególnymi wojewódzkimi funduszami zostało zawartych 15 umów udostępnienia 

środków na udzielanie dotacji na łączną kwotę ponad 250 mln zł (kwota WFOŚiGW  

42 mln zł). W ramach tej współpracy wojewódzkie fundusze przejęły do realizacji 301 

wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. 

 

4. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Budżet programu na lata 2019 – 2023 wynosi 100 mln zł na finansowanie dotacyjne.  

W 2019 r. zawarto 15 umów udostępnienia środków na udzielanie dotacji w kwocie  

48.679 tys. zł na realizację w latach 2019 – 2020 przedsięwzięć polegających na demontażu, 

zbiórce, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest. W kolejnych latach 

planowana jest kontynuacja realizacji Programu.   

 

5. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. 

Budżet programu na lata 2019 – 2023 wynosi 300 mln zł, przeznaczonych na finansowanie 

dotacyjne.  

W 2019 r. zawarto z wojewódzkimi funduszami 16 umów udostępnienia środków  

na udzielanie dotacji na kwotę 100 mln zł, na realizację w latach 2019 – 2020 przedsięwzięć 

polegających na zakupie wapna nawozowego lub środków wapnujących, z wyłączeniem 

kosztów transportu i rozsiewania. Program ten jest kontynuowany w latach 2020-2022,  

gdzie zawarto kolejne 16 umów na kwotę 100 mln zł. Należy dodać, że niezależnie  

od środków NFOŚiGW w ramach tych naborów wojewódzkie fundusze na wspólną realizację 

Programu zadeklarowały kwotę 13,2 mln zł. 

Specyfiką Programu jest włączenie w proces oceny wniosków i przyznawania 

dofinansowania Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. To one gromadzą kompletne 
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wnioski, prowadzą ich ocenę formalną i merytoryczną, przekazują kompletne i 

zweryfikowane wnioski  

do wojewódzkich funduszy, prowadzą rejestry złożonych wniosków oraz zestawienia 

osiągniętych efektów ekologicznych i rzeczowych. Wojewódzkie fundusze oceniają wnioski 

pod kątem dopuszczalności pomocy publicznej, podejmują decyzje o dofinansowaniu, 

prowadzą rozliczenia finansowe realizowanych zadań. 

 

6. Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji 

ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

Budżet programu na lata 2019 – 2023 wynosi 710 mln zł na finansowanie pożyczkowe  

(z umorzeniem 30-50%). W latach 2019 – 2020 zawarto 15 umów na kwotę 665 mln zł. 

Planowane są dalsze nabory do wyczerpania alokacji środków. 

Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i zagospodarowanie ścieków  

na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. 

 

7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION. 

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

za pośrednictwem partnerów zewnętrznych odbywa się za pośrednictwem programu 

priorytetowego SYSTEM. Budżet programu na lata 2019 – 2023 wynosi 730 mln zł  

na finansowanie pożyczkowe. W ramach tego programu dofinansowanie jest udzielane  

dla wojewódzkich funduszy, które następnie wykorzystują te środki na finansowanie celów 

ochrony środowiska w swoich regionach. W latach 2017 – 2018 NFOŚiGW udzielił  

4. pożyczek dla WFOŚiGW na łączną kwotę  143 mln zł. 

W 2020 r. planuje się zawrzeć umowy z kolejnymi funduszami na kwotę co najmniej  

160 mln zł. 

 

8. Program Priorytetowy „Moja Woda”. 

Program 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: 

 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. 
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Program realizowany będzie w latach 2020–2024. Jego budżet na udzielanie dotacji to środki 

w wysokości 100 mln zł pochodzące z NFOŚiGW oraz 4,67 mln zł środki z WFOŚiGW. 

 

IX. PODSUMOWANIE 

W celu optymalizacji procesu wdrażania i monitorowania realizacji Strategii szczegółowe 

działania oraz wskaźniki (finansowe i ekologiczne) z realizacji zostaną zawarte w rocznych 

planach działalności Funduszu, które to będą miały funkcję dokumentów wykonawczych. 


