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Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już od ponad 25 lat 
skutecznie wspiera poprawę jakości środowiska naszego regionu, koncentrując się na zapewnieniu 
atrakcyjnego finansowania szerokiego zakresu działań ekologicznych, dotyczących między innymi ochrony 
powietrza, elektromobilności, gospodarki wodnej i ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, edukacji 
ekologicznej oraz ochrony przyrody. 

Od 1993 roku na realizację niemal 7 tysięcy zadań proekologicznych przeznaczyliśmy kwotę przekraczającą 
2,5 miliarda złotych. To pieniądze dobrze zainwestowane w poprawę stanu środowiska, czego efekty 
Wszyscy odczuwamy na co dzień. Dzięki środkom wydatkowanym przez ostatnie ćwierćwiecze na 
działania proekologiczne mieszkańcy kolejnych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego 
zyskali dostęp do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a przez to – czystą wodę. Udało się wymienić 
ponad 1,5 tysiąca nieefektywnych źródeł ciepła i jednocześnie znacznie ograniczyć emisję szkodliwych 
gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki wsparciu Funduszu możliwe było także przywrócenie naturze 
zrekultywowanych składowisk odpadów, na których zostały wytyczone ścieżki edukacyjne. Kolejne owoce 
działalności Funduszu to nowoczesne i świetnie wyposażone Ośrodki Edukacji Ekologicznej, dzięki którym 
uczniowie zachodniopomorskich szkół, ale także i dorośli, mogą lepiej poznać i zrozumieć fascynujący 
świat otaczającej nas przyrody.

Takie efekty nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie połączenie atrakcyjnych mechanizmów  
nansowych, oferowanych przez Fundusz oraz determinacji i pomysłów beneficjentów ubiegających 
się o różne formy dofinansowania. Osiągnięcie końcowych efektów i wyznaczonych celów nie byłoby 
także możliwe bez zaangażowania pracowników WFOŚiGW w Szczecinie, którzy na co dzień zajmują się 
przyjmowaniem, oceną i rozliczaniem wniosków, a także pomagają beneficjentom na każdym etapie 
prowadzonych zadań.

Przed Funduszem kolejne wyzwania, związane między innymi z realizacją ogólnopolskiego, rządowego 
Programu „Czyste Powietrze”, pozwalającego na sfinansowanie kompleksowej termomodernizacji  
domu wraz z wymianą źródła ciepła wraz z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. 
Przyszłość to także realizacja programów dotyczących dalszego rozwoju elektromobilności, która 
zgodnie z celami wyznaczonymi przez Polski Rząd jest przyszłością polskiej gospodarki. Jestem 
przekonany, że przy okazji kolejnego okrągłego jubileuszu działalności WFOŚiGW w Szczecinie będziemy 
mogli przyznać, że Województwo Zachodniopomorskie jest regionem jeszcze bardziej przyjaznym 
środowisku, a jego mieszkańcy posiadają jeszcze większą wiedzę, jak skutecznie inwestować w ekologię.

Zapraszam do lektury jubileuszowego wydania biuletynu Naturalnie. 

SŁOWO WSTĘPNE

Biuletyn Wojewódzkiego Funduszu 
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i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu 
danych osobowych przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 Administratorem danych osobowych 
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie,  

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin,  
tel.: 91 486 15 56,  

e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl. 

 Istnieje możliwość kontaktu 
z inspektorem ochrony danych poprzez 

adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.

 Pozostałe informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie znajdują 
się na stronie: https://bip.wfos.szczecin.pl/

rodo/klauzula-ogolna.html

Paweł Mirowski  

Prezes Zarządu

N
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25 LAT FUNDUSZU

WFOŚiGW w Szczecinie razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz pozostałymi Wojewódzkimi Funduszami tworzy system finansowania ochrony 
środowiska w Polsce. Szczeciński Fundusz od 25 lat konsekwentnie wspiera realizację inwestycji 
proekologicznych dotyczących między innymi ochrony powietrza, wód i gleby, gospodarki 
wodno-ściekowej czy rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

Misją Funduszu jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środo-
wiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego 
rozwoju. Osiągnięcie takiego właśnie efektu jest możliwe poprzez 
stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw 

służących poprawie stanu środowiska przy pełnym wykorzystaniu 
środków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Fundusz 
wspiera rozwiązywanie problemów środowiskowych na poziomie 
lokalnym, regionalnym, a także ponadregionalnym.

1993-2018: 
25 lat w trosce o środowisko

Realizacja polityki eko-
logicznej Województwa  
Zachodniopomorskiego  

i budowanie  
regionalnego systemu  

zarządzania 
środowiskowego

Doradztwo i współpraca  
w procesie przygoto-

wania  
i realizacji inwestycji  

i przedsięwzięć  
proekologicznych.

Wspieranie działań  
i projektów 

prośrodowiskowych

Poprawa stanu  
środowiska, jakości życia 

mieszkańców  
i kreowanie poprzez 

kompleksowe działania 
proekologiczne  

pozytywnego wizerunku  
Województwa 

Zachodniopomorskiego.

Misja WFOŚiGW w Szczecinie
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25 LAT FUNDUSZU

Dużą zaletą działalności Funduszu jest elastyczne reagowanie 
na zmienne potrzeby beneficjentów i oferowanie im możliwie jak 
najbardziej atrakcyjnych form pomocy finansowej. Beneficjenci 
mogą skorzystać z różnych form pomocy finansowej – między 
innymi z bezzwrotnych dotacji oraz nisko oprocentowanych po-
życzek, w tym pożyczek pomostowych. Każdego roku WFOŚiGW 
przekazuje także środki finansowe państwowym jednostkom 
budżetowym – między innymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska czy 
Służbom Wojewody Zachodniopomorskiego, w tym Państwowej 
Straży Łowieckiej i Rybackiej.

Od 1993 roku, czyli od powstania, WFOŚiGW w Szczecinie skupia 
się na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: ochrony wód i go-
spodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi, 
ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej, 
zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz 
monitoringu środowiska.

Aktualnie na Liście Przedsięwzięć Priorytetowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
znajduje się 7 dziedzin:

I – Ochrona czystości wód i gospodarka wodna,

II –  Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i wdra-
żanie czystych technologii,

III – Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ochrona 
przed hałasem,

IV – Ochrona przyrody,

V –  Edukacja ekologiczna,

VI – Zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nad-
zwyczajnym zagrożeniom środowiska,

VII – Monitoring środowiska i inne działania.

Sukcesem WFOŚiGW w Szczecinie jest dotarcie z efektami dzia-
łalności do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopo-
morskiego. Jest to możliwe także przez otwarcie się na szerokie 
grono beneficjentów.

Fundusz, dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w rozwiązywanie 
problemów środowiskowych, wypracował pozycję stabilnej i roz-
poznawalnej instytucji finansującej inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska. Kluczowe dla skuteczności realizacji projektów i zadań 
proekologicznych – oprócz aktywności beneficjentów – jest także 
zgromadzony przez lata potencjał organizacyjny, wiarygodność 
finansowa, a także wieloletnie doświadczenie zarówno we współ-
pracy z jednostkami samorządu terytorialnego, jak i w finansowaniu 
wniosków składanych przez podmioty posiadające różne formy 
organizacyjno-prawne.

Formy
pomocy

finansowej

PLN

Dotacje

Przedsiębiorcy

Samodzielne 
publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej

Instytucje zajmujące 
się ochroną środowiska 

i gospodarką wodną

Państwowe 
jednostki 

budżetowe

Spółdzielnie 
i wspólnoty 

mieszkaniowe

Kościoły i związki 
wyznaniowe

Jednostki 
samorządu 

terytorialnego

Osoby fizyczne

Organizacje 
społeczne 

i pozarządowe

Beneficjenci WFOŚiGW w Szczecinie

Pożyczki, 
w tym pomostowe

Przekazanie środków 
państwowym jednostkom 
budżetowym

Dotacje
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25 LAT FUNDUSZU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już od 25 lat działa 
w trosce o środowisko Województwa Zachodniopomorskiego. Przez ćwierć wieku przekazał 
beneficjentom ponad 2,5 miliarda złotych w formie różnego rodzaju dofinansowań. To środki 
zainwestowane w szeroki zakres działań proekologicznych, dotyczących między innymi ochrony 
powietrza, gospodarki wodnej i ochrony wód, gospodarki opadami czy edukacji ekologicznej 
i ochrony przyrody. Efekty działalności Funduszu – zarówno ekologiczne, jak i rzeczowe  
– odczuwają wszyscy mieszkańcy naszego regionu.

Paweł Mirowski
Prezes Zarządu

Przez 25 lat w działalności Funduszu zmieniło się naprawdę wiele 
– zarówno organizacyjnie, jak i administracyjnie. W 1993 roku, gdy 
szczeciński Fundusz, jako jeden z elementów polskiego systemu fi–
nansowania ochrony środowiska, rozpoczynał swoją działalność, na 
terenach ówczesnych województw: szczecińskiego i koszalińskiego 

– funkcjonowały dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z siedzibami w Szczecinie i Koszalinie. Po 
reformie administracyjnej w 1999 roku zadania obydwu funduszy 
przejął WFOŚiGW w Szczecinie, który objął swoim zasięgiem obszar 
dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego.

Skutecznie – w trosce o  środowisko! 
Efekty ekologiczne i rzeczowe 25 lat 
działalności WFOŚiGW w Szczecinie

Termomodernizacja Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie.
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25 LAT FUNDUSZU

Determinacja pracowników, zaangażowanie beneficjentów

Przez lata działalności WFOŚiGW w Szczecinie wykształcił wiele 
atrakcyjnych mechanizmów finansowych dla szerokiego grona 
beneficjentów, w tym osób prywatnych (fizycznych), samorzą-
dów, państwowych jednostek budżetowych, przedsiębiorców 
czy organizacji społecznych i pozarządowych. Sukces Fundu-
szu nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i determi-
nacja beneficjentów, aplikujących o dofinansowanie, ale także  

pracowników biur w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku, którzy na 
co dzień zajmują się kompleksową obsługą składanych wniosków.

Z konkretnych efektów ekologicznych i rzeczowych naszej 
działalności korzystają wszyscy mieszkańcy Województwa  
Zachodniopomorskiego. Na terenie naszego regionu praktycz-
nie nie ma inwestycji dotyczącej ochrony środowiska, która nie 
uzyskała wsparcia finansowego ze środków oferowanych przez 
WFOŚiGW w Szczecinie.

Początek działalności WFOŚiGW w Szczecinie  
oraz WFOŚiGW w Koszalinie

Początek realizacji Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Reforma administracyjna – WFOŚiGW w Szczecinie  
przejął zadania Funduszy w Szczecinie i Koszalinie

List intencyjny w sprawie Programu usuwania 
mogilników z terenu województwa 

zachodniopomorskiego

Otwarcie oczyszczalni ścieków Pomorzany

Pierwszy nabór wniosków 
w ramach Programu KAWKA

Początek realizacji Programu Prosument

Wprowadzenie do oferty Programu  
Pożyczek dla Osób Fizycznych

WFOŚiGW w Szczecinie stał 
się samorządową osobą prawną

Dofinansowanie pierwszego w Polsce 
samochodu elektrycznego dla Policji

Realizacja Programu Ochrony 
Jezior Polski Północnej

Fundusz Instytucją Pośredniczącą Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Uruchomienie rządowego, ogólnopolskiego 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  
oraz pilotażowego programu  
„Odbudowa populacji pszczół”

1993

2007

1999

2009

2010

2013

2014

2016

2010

2012

2013

2015

2018

Kalendarium działalności WFOŚiGW w Szczecinie
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CZYSTE POWIETRZE

12 450 160 076 21

1612

Liczba zmodernizowanych 
źródeł energii.

38
Ponad

Ponad Ponad

tysięcy

tysięcy 
tysięcy 

ton m2

Liczba zainstalowanych 
kolektorów słonecznych 

i ogniw fotowoltaicznych.

Megawatów
19

Zainstalowana moc  
w odnawialnych źródłach 

energii.

Megawa-
togodzin 
rocznie 

 8248 

Wartość produkcji energii 
elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii.

m3 tysięcy 
ton

1281570 31

Pojemność zrekultywowanych składowisk odpadów.  
Składowane na nich odpady mogłyby wypełnić obiekt o kubaturze 

o 1/3 większej niż Stadion Narodowy w Warszawie.

Ilość unieszkodliwionych odpadów i wyrobów 
azbestowo-cementowych.

9

Liczba dofinansowanych 
stacji szybkiego ładowania 

pojazdów elektrycznych.

Tyle osób mieszka w wieżow-
cach, na których dachach 

przy wsparciu Funduszu za-
instalowano panele fotowol-
taiczne. Energia słońca zasila 

części wspólne budynków, 
w tym windy i oświetlenie 

klatek schodowych.

Ograniczenie emisji dwutlen-
ku węgla do atmosfery.  

To pojemność niemal  
19 tysięcy cystern samocho-
dowych do przewozu gazu. 

Powierzchnia ocieplonych 
ścian i dachów  

– to powierzchnia równa 
22 boiskom piłkarskim 
ze stadionu miejskiego 

imienia Floriana Krygiera 
w Szczecinie.

Liczba dofinansowanych 
samochodów elektrycz-

nych, z których korzystają 
przedstawiciele samorzą-

dów i służb między innymi 
w Szczecinie, Stargardzie, 
Kołobrzegu i Goleniowie.

Ponad

Ochrona powietrza

Gospodarka  
odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi
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CZYSTE POWIETRZE

171 25

Liczba dofinansowanych wozów ratowniczo-gaśniczych dla 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Województwa 

Zachodniopomorskiego.

Liczba dofinansowanych wozów ratowniczo-gaśniczych  
dla Państwowej Straży Pożarnej.

4465

Długość wybudowanych i zmodernizo-
wanych kolektorów sanitarnych. Gdyby 

je połączyć, miałyby długość trasy  
z Porto w Portugalii  

do Sankt Petersburga w Rosji.

147

Liczba wybudowanych i zmodernizowanych ko-
munalnych oczyszczalni ścieków – to oznacza, że 
średnio w każdej ze 114 zachodniopomorskich 

gmin została wybudowana lub zmodernizowana 
co najmniej jedna oczyszczalnia.

217

Długość wybudowanych 
i zmodernizowanych sieci 

wodociągowych – wodociągi 
mogłyby połączyć w linii 

prostej Szczecin i nadmorski 
Jarosławiec.

250000

Przepustowość wybudowa-
nych i zmodernizowanych 
komunalnych oczyszczalni 

ścieków.

1271

Liczba wybudowanych  
przepompowni ścieków.

137,4 

Długość odbudowanych wa-
łów przeciwpowodziowych 

i uregulowanych rzek.

Monitoring zagrożeń 
i inne działania

Gospodarka wodna 
i ochrona wód

kilometrów kilometrów

kilometra
na dobę

m3
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25 LAT FUNDUSZU

Ponad 2,5 miliarda złotych na wsparcie eko-inwestycji

Między 1993 a 2017 rokiem WFOŚiGW w Szczecinie zawarł  
6571 umów dofinansowania o łącznej wartości 1 mld 929 mln  
40 tys. złotych. Wartość wsparcia finansowego projektów ekolo-
gicznych w przeliczeniu na każdego z ponad 1,7 miliona miesz-
kańców naszego województwa to ponad 1100 złotych na oso-
bę. Należy również uwzględnić przekazane za pośrednictwem 
WFOŚiGW w Szczecinie środki Funduszu Spójności w ramach  
POIiŚ 2007-2013 w wysokości 607 mln 149 tys. zł, przeznaczone 
na realizację ponad 40 projektów dotyczących gospodarki wodnej 

i gospodarki odpadami. Łączna pomoc przekazana beneficjentom 
przekracza 2,5 miliarda złotych. Dzięki tym środkom znacząco 
poprawiła się jakość środowiska w naszym regionie, a przez to 
komfort życia jego mieszkańców.

Z zachodniopomorskimi beneficjentami Fundusz zawarł  
1672 umowy pożyczek o łącznej wartości 1 mld 424 mln  
307 tys. złotych oraz 4640 umów dotacji o wartości przekraczającej  
494 mln 991 tys. złotych, a także 259 umów łączących dofinanso-
wanie w formie dotacji i pożyczki na kwotę 9 mln 742 tys. złotych

Działalność WFOŚiGW  
w Szczecinie w latach 1993-2017

6571  
– liczba zawartych umów o dofinansowanie

1931  
liczba umów 

pożyczek

1 mld 242 mln 
307 tys. złotych 

- wartość udzielonych 
pożyczek

4640 
liczba umów 

dotacji

494 mln  
991 tys. złotych 

- wartość  
przyznanych dotacji

259 
liczba umów  

pożyczka + dotacja 
(Prosument  
Zachodnio- 
pomorski)

9 mln 742 tys. 
złotych   

wartość  
dofinansowania  

łączonego  
(pożyczka + 

dotacja)

2 mld 536 mln 189 tys. złotych  
– wysokość łącznej pomocy finansowej  

przekazanej beneficjentom
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Atrakcyjne wsparcie na szeroki zakres inwestycji

Szczeciński Fundusz oferuje zachodniopomorskim beneficjentom 
różne, atrakcyjne mechanizmy finansowe:

1. Pożyczki

Wśród rodzajów pomocy finansowej oferowanej beneficjentom 
przez WFOŚiGW w Szczecinie niskooprocentowane pożyczki 
stanowią znaczną większość – niemal ¾ - udzielanej pomocy. 
To instrument zwrotny, który wpływa na dalszy wzrost aktywów 
Funduszu i gwarantuje ciągłość finansowania zadań proekolo-
gicznych – dzięki nim możemy mówić o odnawialnych źródłach 
finansowania. 

2. Dotacje

Fundusz oferuje też beneficjentom bezzwrotne dotacje, które 
w poprzednich latach były przeznaczane głównie na dofinanso-
wanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej, monitoringu 
środowiska, ochrony przyrody, zapobiegania zagrożeniom oraz 
likwidacji skutków zagrożeń dla środowiska.

3. Przekazanie środków Państwowym jednostkom 
budżetowym 

To instrument finansowy WFOŚiGW w Szczecinie skierowany 
do sektora publicznego. Ze wsparcia finansowego w tej formie 
korzystają między innymi: Wojewoda Zachodniopomorski i jego 
służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Pań-
stwowa Straż Rybacka i Łowiecka, Państwowa Straż Pożarna, Policja, 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

4. Umorzenia

Umorzenia, czyli zaniechanie poboru części udzielonego zwrot-
nego dofinansowania dla tych beneficjentów, którzy spełnią 
warunki umowy z Funduszem – w tym między innymi terminowo 
dokonują spłat zobowiązań. Umorzenie do 30% pożyczki działa 
między innymi w popularnym wśród beneficjentów Programie 
pożyczek dla osób fizycznych. 

Pomoc finansowa udzielona  
przez Fundusz w latach 1993-2017 

- wartościowo

Pożyczki –74,3%Dotacje –25,7%

Termomodernizacja gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
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Ochrona wód i ochrona atmosfery – z największym 
dofinansowaniem

Mieszkańcy naszego regionu chcą korzystać z czystej wody 
i oddychać czystym powietrzem. Wśród priorytetów Funduszu 
nie może więc zabraknąć wsparcia działań dotyczących ochrony 
wód oraz ochrony atmosfery. Analizując nakłady w poszczególnych 

dziedzinach można łatwo zauważyć, że WFOŚiGW w Szczecinie na 
te dwa priorytety przeznacza łącznie ponad 2/3 nakładów. Niemal 
1/10 środków jest z kolei przekazywana na działania w zakresie 
ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami. Łącznie nie-
mal 10% przypada także na projekty dotyczące ochrony przyrody 
i edukacji ekologicznej.  

Kompleksowa termomodernizacja budynku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

41,7%

4,99%28,9
9%

10,28%

4,41%

4,47%

5,69%

Nakłady w poszczególnych dziedzinach w latach 1993-2017

Ochrona wód – 41,17%

Gospodarka wodna – 4,99%

Ochrona atmosfery – 28,99%

Gospodarka odpadami i ochrona  
powierzchni ziemi – 10,28%

Ochrona przyrody – 4,41%

Edukacja ekologiczna – 4,47%

Inne, w tym Odnawialne Źródła 
Energii – 5,69%
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Szczeciński Fundusz przez ćwierć wieku zyskał doświadcze-
nie w wydatkowaniu na ochronę środowiska zarówno środków 
statutowych, jak i unijnych – w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz w perspektywie  
2014-2020, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Fundusz działa 
zarówno samodzielnie, oferując autorskie programy wsparcia, ale 
także, jak w przypadku chociażby ogólnopolskiego, rządowego 
Programu „Czyste Powietrze”, we współpracy z Ministerstwem 
Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska.

WFOŚiGW w Szczecinie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. Łączna wartość 42 umów to ponad 916 milionów 
złotych, a dofinansowanie z Funduszu Spójności przekroczyło 
607 mln złotych. Inwestycje w ramach POIiŚ 2007-2013 korzystnie 
wpłynęły na jakość środowiska na Pomorzu Zachodnim. Dzięki 
dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zostały zrealizowa-
ne ważne dla mieszkańców projekty, dotyczące między innymi 
gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Zostało 
zmodernizowanych 9 oczyszczalni ścieków (w Trzebiatowie, Po-
bierowie, Barlinku, Pyrzycach, Stargardzie, Drawsku Pomorskim, 
Łobzie, Kamieniu Pomorskim i Kołobrzegu). Wybudowano po-
nad 245 kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz zmodernizowano ponad 32 km sieci kanalizacji sanitarnej. 
Inwestycje swoim zakresem obejmowały także budowę niemal 
42 kilometrów nowej i modernizację 35 km istniejącej sieci wodo-
ciągowej. Ponadto zabezpieczono 28 kilometrów linii brzegowej 
Bałtyku. Zlikwidowano również 34 składowiska odpadów o łącznej 
powierzchni ponad 63 hektarów.

Fundusz wdrażał projekty finansowane ze środków unijnych nie 
tylko w ramach POIiŚ 2007-2013, ale również jako Instytucja Po-
średnicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. W latach 2015-2017 WFOŚiGW 
w Szczecinie odpowiadał za dystrybucję środków z UE w ramach 
osi priorytetowych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, ochro-
ny środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnego 
otoczenia człowieka. Do zadań Funduszu należało wdrażanie 
20 działań, dotyczących między innymi termomodernizacji bu-
dynków mieszkalnych, odnawialnych źródeł energii, gospodarki 
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej 
czy ochrony przyrody. Pula środków na realizację tych działań to 
ponad 195 milionów euro. W trakcie pełnienia przez WFOŚiGW 
w Szczecinie funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WZ 2014-2020 
zostało ogłoszonych 16 konkursów i rozstrzygnięto 7 naborów, 
które dotyczyły między innymi montażu instalacji odnawialnych 
źródeł energii, rozbudowy stacji uzdatniania wody czy zakupu 
nowych wozów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Istotnym elementem działania Funduszu jest też realizacja Ogól-
nopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE, który realizowany jest przez NFOŚiGW 
we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (Projekt Doradztwa Energetycznego). System, 
którego celem jest między innymi zwiększenie świadomości 
mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i likwidacji 
niskiej emisji, jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wieżowców przy alei Wyzwolenia i ulicy Lubomirskiego w Szczecinie.
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Innowacyjne programy w ofercie Funduszu

WFOŚiGW w Szczecinie w trakcie dotychczasowej działalności 
wprowadził do swojej oferty wiele nowych rozwiązań dla beneficjen-
tów. Nierzadko – jak w przypadku programu likwidacji mogilników, 
programów Kawka i Prosument czy programu pożyczek dla osób 
fizycznych – były to innowacyjne w skali kraju mechanizmy finansowe. 

Likwidacja mogilników

Dzięki skutecznej współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z NFOŚiGW 
udało się zrealizować program likwidacji mogilników z terenu wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. „Tykające bomby ekologiczne”, 
w których znajdowały się między innymi przeterminowane środki 
medyczne oraz ochrony roślin, zostały usunięte z 39 zachodniopo-
morskich miejscowości.

Program Kawka

Fundusz wspierał także działania na rzecz poprawy jakości powie-
trza. To w WFOŚiGW w Szczecinie powstała przed laty koncepcja 
ogólnopolskiego programu Kawka, który został zaakceptowany 
przez NFOŚiGW i wdrożony przez większość wojewódzkich fundu-
szy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. O środki w ramach 
programu aplikowały dwa zachodniopomorskie miasta: Szczecin 
i Szczecinek. Dzięki łącznemu dofinansowaniu w wysokości niemal  
37 milionów złotych wymieniono ponad 1600 nieekologicznych 
kotłów węglowych, powstało ponad 120 nowych węzłów ciepłow-
niczych, rozbudowano sieć o 3,4 km ciepłociągów, a także przepro-
wadzono prace termomodernizacyjne 68 kamienic. Dzięki realizacji 
programu Kawka w Szczecinie i Szczecinku udało się też osiągnąć efekt 
ekologiczny w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla o ponad 
5600 ton, pyłu PM10 o ponad 25 ton oraz PM2,5 o ponad 24 tony.

Program Prosument

WFOŚiGW w Szczecinie stał się także ogólnopolskim liderem w re-
alizacji programu Prosument, który pozwalał mieszkańcom uzyskać 

dofinansowanie na montaż między innymi instalacji fotowoltaicznych, 
małych elektrowni wiatrowych oraz pomp ciepła. Fundusz prze-
prowadził 4 nabory wniosków w ramach programu, którego łączny 
budżet wyniósł 72 miliony złotych. Przyjęto łącznie 1519 wniosków 
na łączną wartość 64,8 mln zł. Dzięki realizacji programów: Prosument 
oraz Prosument Zachodniopomorski na terenie naszego regionu 
powstało ponad półtora tysiąca nowych instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.

Program pożyczek dla osób fizycznych

Od połowy 2016 roku Fundusz realizuje program pożyczek dla osób 
fizycznych. Wśród inwestycji, na które można uzyskać dofinansowanie, 
jest zakup pojazdów elektrycznych – bezemisyjnych i przyjaznych 
środowisku samochodów, skuterów i rowerów. Szczeciński Fundusz 
jest pierwszym w Polsce, który zaoferował beneficjentom możliwość 
sfinansowania zakupu ekologicznych środków transportu. Elektro-
mobilność promuje także, oferując preferencyjne dofinansowanie 
na zakup samochodów elektrycznych i stacji ładowania jednostkom 
samorządu terytorialnego.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

We wrześniu 2018 roku WFOŚiGW w Szczecinie rozpoczął przyjmo-
wanie wniosków w ramach ogólnopolskiego, rządowego Programu 
„Czyste Powietrze”. Dzięki niemu można wymienić źródło ciepła na 
ekologiczne i przeprowadzić kompleksową termomodernizację 
domu jednorodzinnego: wstawić nowe, energooszczędne okna 
i drzwi oraz docieplić ściany i stropy, zainstalować odnawialne źródła 
energii. Pula środków w skali kraju to aż 103 miliardy złotych. Program 
wydatnie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym 
kraju, bo dofinansowaniem w wysokości do 100% kosztów mają 
zostać objęte nawet 4 miliony gospodarstw domowych. Realizacja 
Programu „Czyste Powietrze” to aktualnie największe wyzwanie, przed 
jakim stoi WFOŚiGW w Szczecinie, który jednocześnie nieprzerwanie 
będzie współfinansował kolejne zadania zgodne z Listą Przedsięwzięć 
Priorytetowych.

Termomodernizacja i montaż nowych źródeł ciepła w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

CZYSTE POWIETRZE
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Najbliższe wyzwania Funduszu

WFOŚiGW w Szczecinie przez 25 lat działalności zyskał pozycję 
stabilnej i rozpoznawalnej w naszym regionie instytucji finan-
sującej inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Do mocnych 
stron działalności Funduszu – zgodnie ze Strategią działania 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na lata 2017-2020 - należą również:

• wiarygodność finansowa i stabilność potencjału finansowego 
gwarantowanego ustawowo,

• wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz w finansowaniu podmiotów 
o różnych formach organizacyjno-prawnych,

• doświadczenie we wdrażaniu programów finansowania zadań 
ze środków wspólnotowych,

• bardzo dobra znajomość uwarunkowań regionalnych; zarów-
no w zakresie zrealizowanych inwestycji na rzecz poprawy 
stanu środowiska, jak i wciąż występujących potrzeb,

• elastyczne reagowanie na zmienne potrzeby beneficjentów,

• zgromadzony i wypracowany przez lata potencjał organiza-
cyjny i kadrowy.

Przed WFOŚiGW w Szczecinie kolejne lata działalności na rzecz 
skutecznej poprawy jakości środowiska Województwa Zachod-
niopomorskiego. Wśród szans, ale i wyzwań, jakie stoją przed 
szczecińskim Funduszem, można wskazać dalsze tworzenie 
i oferowanie beneficjentom kolejnych, atrakcyjnych i konkuren-
cyjnych form udzielanego finansowania, a także aktywną i efek-
tywną współpracę z Narodowym i pozostałymi Wojewódzkimi 
Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dużym 
wyzwaniem na najbliższe lata jest między innymi – wspomniany 
już wcześniej – Program „Czyste Powietrze”, który od samego 

początku cieszy się dużym zainteresowaniem beneficjentów. 
Dzięki realizacji tego ogólnopolskiego programu nastąpi zna-
cząca poprawa efektywności energetycznej budynków, a co za 
tym idzie zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do 
atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących 
z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Szansami na rozwój Funduszu są także: opracowanie i wdrożenie 
kolejnych programów finansowania inwestycji proekologicznych 
kierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym do osób fi–
zycznych, a także dalsza realizacja celów określonych w Programie 
Doradztwa Energetycznego. Oprócz wyżej wymienionych celów 
do realizacji w nadchodzących latach środki finansowe zostaną 
także w dalszym ciągu wydatkowane na tak ważną i istotną 
edukację ekologiczną i szerokorozumianą ochronę przyrody.

Montaż nowoczesnego systemu grzewczego w Zespole Szkół Salezjańskich w Szczecinie.

 Rewitalizacja terenu zespołu Szpitalno-Ogrodowego przy alei Wyzwolenia w Szczecinie  
i budowa ścieżki edukacyjnej „Zieleń miejska Szczecina”. 

CZYSTE POWIETRZE
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OCHRONA ATMOSFERY

W latach 1993-2017 WFOŚiGW w Szczecinie – na działania z zakresu 
szerokorozumianej ochrony atmosfery – przeznaczył niemal pół 
miliarda złotych, z czego większość – ponad 80% w formie pożyczek.

Priorytetem aktywności WFOŚiGW w Szczecinie w tej dziedzinie 
jest wsparcie projektów ograniczających niską emisję oraz wdraża-
nie kompleksowych rozwiązań dotyczących oszczędności energii 
i poprawy efektywności energetycznej. Jest to realizowane między 
innymi poprzez modernizację źródeł ciepła, wymianę źródeł światła 

Ochrona Atmosfery
Rodzaje zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW 
w Szczecinie
1. Opracowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 

w Gminach;

2. Modernizacja kotłowni i montaż kolektorów słonecznych;

3. Termomodernizacja budynków (szkoły, szpitale, obiekty 
użyteczności publicznej, obiekty sakralne);

4. Budowa farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych;

5. Dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych;

6. Wymiana systemu oświetleniowego na energooszczędny 
LED w szkołach i przestrzeni miejskiej. 

Montaż ekologicznego systemu grzewczego w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Świętego Jakuba w Szczecinie.

Mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego chcą oddychać czystym powietrzem, a Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie od lat konsekwentnie działa na rzecz 
ochrony atmosfery, wspierając między innymi wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, montaż instalacji 
odnawialnych źródeł energii czy kompleksową termomodernizację budynku zarówno wśród osób 
prywatnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Za kolejnymi projektami z tej dziedziny idą 
konkretne efekty rzeczowe i ekologiczne – między innymi wymiana ponad 1,5 tysiąca źródeł ciepła 
czy uniknięcie emisji do atmosfery niemal pół miliona ton dwutlenku węgla. To wszystko – w trosce 
o środowisko i jakość powietrza, którym oddychamy.

Jolanta Kraszewska-Jurkowska – Dyrektor Funduszu
Konrad Czarnecki – Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Ochronę powietrza traktujemy priorytetowo

na energooszczędne, kompleksową termomodernizację budynków 
czy budowę i modernizację sieci ciepłowniczych oraz likwidację 
lokalnych źródeł ciepła i budowę nowych węzłów cieplnych. Oprócz 
tego wsparciem objęte są przedsięwzięcia zwiększające wykorzystanie 
energii z odnawialnych źródeł, by wymienić między innymi budowę 
farm wiatrowych i małych elektrowni wodnych, biogazowni, budo-
wę instalacji geotermalnych czy montaż pomp ciepła, kolektorów 
słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

dotacje

Działania WFOŚiGW w Szczecinie  
w zakresie ochrony atmosfery

494 790 000 złotych 
łączna wartość działań

397 644 000 złotych  
pożyczki

97 146 000 złotych  
dotacje
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Kluczowa dla działalności WFOŚiGW w Szczecinie w zakresie 
ochrony atmosfery jest realizacja działań dotyczących gospodarki 
niskoemisyjnej – inteligentnej i zrównoważonej, korzystającej 
efektywnie z zasobów, dotyczących poprawy jakości powietrza. 
Niezwykle istotne jest też wykorzystywanie potencjału wynika-
jącego z wdrażania Projektu Doradztwa Energetycznego. Jest 
to możliwe dzięki pracy czworga Doradców Energetycznych 
Funduszu z biur w Szczecinie i Koszalinie, którzy współpracu-
ją z jednostkami samorządowymi w zakresie tworzenia Pla-
nów Gospodarki Niskoemisyjnej. Dzięki ich aktywności 108 na  
114 zachodniopomorskich gmin, a więc niemalże 95%, posiada 
takie plany, zawierające listę miejsc, w których nadmiernie zużywa 
się energię, co z kolei pozwala planować inwestycje w kierunku 
zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji do atmosfery 
gazów cieplarnianych i pyłów, w tym pyłów zawieszonych PM10 
i PM2,5. 

Celem: 3 x 20

Fundusz, wspierając przedsięwzięcia dotyczące ochrony atmos-
fery, ma na celu osiągnięcie w 2020 roku wskaźnika 3x20, czyli 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% 
w stosunku do poziomu emisji bazowego 1990 roku, zwiększenia 
efektywności energetycznej o 20% w stosunku do prognoz na rok 
2020, a także zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w zużyciu energii końcowej do 15% w stosunku do 1990 roku, 
w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych.

Montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja oświetlenia w Szczecińskim Domu Sportu.

Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

20% 20% 15%
ograniczenie 
niskiej emisji

zwiększenie 
efektywności 
energetycznej

zwiększenie 
udziału 

energii z OZE

3 x 20
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Szeroki zakres zadań

WFOŚiGW w Szczecinie koncentruje się na wspieraniu zadań 
dotyczących ograniczenia emisji do atmosfery gazów i pyłów  
 – między innymi związków azotu i siarki (NOx, SO2), tlenku węgla 
(CO), dwutlenku węgla (CO2) czy wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych, które mają szczególnie negatywny 
wpływ na zdrowie mieszkańców. W ciągu 25 letniej działalności 
Fundusz angażował się też w działania związane z modernizacją 
sektora energetyczno – ciepłowniczego oraz ograniczeniem 
niskiej emisji, a także zwiększeniem efektywności energetycznej. 
W najbliższych latach WFOŚiGW w Szczecinie w dalszym ciągu 

będzie skupiał się na wspieraniu działań termomodernizacyjnych 
– przede wszystkim w ramach ogólnopolskiego, rządowego 
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, ale także działań 
przyczyniających się do rozwoju kogeneracji i energetyki odna-
wialnej, w tym między innymi instalacji na biomasę, solarnych, 
energetyki wiatrowej i biogazowni. Dzięki dalszemu rozwojowi 
OZE, zwłaszcza w formie rozproszonej, a także dążeniu do poprawy 
efektywności energetycznej, możliwe będzie efektywne korzy-
stanie z zasobów środowiska przy jednoczesnym zmniejszeniu 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Termomodernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
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Konkretne efekty rzeczowe i ekologiczne

Za wieloletnimi działaniami Funduszu w dziedzinie Ochrony 
Atmosfery idą wymierne efekty rzeczowe i ekologiczne. Przede 
wszystkim – o niemal pół miliona ton udało się ograniczyć emisję 
dwutlenku węgla do atmosfery. Przy wsparciu Funduszu zosta-
ło zainstalowanych pond 38 tysięcy kolektorów słonecznych 
i ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej na po-
ziomie 19 Megawatów. Ekologiczne instalacje produkują prawie  
8300 Megawatogodzin energii rocznie. Część z nich znajduje się 
na dachach budynków wielorodzinnych w szczecińskich dzielni-
cach Pomorzany, Niebuszewo i Książąt Pomorskich. Ekologiczna, 

odnawialna energia zasila części wspólne budynków, takie jak 
oświetlenie klatek schodowych czy pracę wind. W wieżowcach, 
posiadających instalacje fotowoltaiczne na dachach, mieszka 
łącznie ponad 12 tysięcy osób.

Fundusz wspiera też montaż ekologicznych systemów ogrzewa-
nia. Dzięki naszemu wsparciu przyjazne środowisku rozwiązania 
zostały zastosowane między innymi w Katedrze pw. Świętego 
Jakuba w Szczecinie, Parafii pw. Świętej Faustyny w Szczecinie 
czy Bursie Zespołu Szkół Salezjańskich. 

Termomodernizacja Sanktuarium pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Termomodernizacja budynku Service Inter-Lab - Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Niemniej ważne dla jakości powietrza, którym oddychamy, są 
wspierane przez Fundusz prace termomodernizacyjne, realizo-
wane między innymi na terenie szpitali (Zachodniopomorskie 
Centrum Onkologii w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, SPSK nr 2 Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Specjalistyczny 
Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie), 
obiektów sakralnych (Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchow-
ne w Szczecinie, Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Szczecinie), wyższych uczelni (Service Inter-Lab - Centrum 
Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego) czy budynków użyteczności publicznej (Zachod-
niopomorski Urząd Wojewódzki, Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „Prawobrzeże”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”). Powierzchnia 
ocieplonych ścian i dachów to ponad 160 tysięcy metrów kwa-
dratowych. Można ją porównać do powierzchni 22 pełnowymia-
rowych boisk piłkarskich. 

Fundusz wspiera też montaż ekologicznego, energooszczędnego 
oświetlenia. Przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie nowoczesne 
rozwiązania oświetleniowe zostały zastosowane między innymi 
na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego przy ulicy Słowackiego w Szczecinie, Szczecińskiego Domu 
Sportu czy gmin: Dobra Szczecińska i Łobez.

Instalacje fotowoltaiczne na dachach wieżowców w dzielnicy Szczecin-Pomorzany.

Termomodernizacja budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”. 
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Fundusz, wspierając działania dotyczące Ochrony Atmosfery, 
angażował się w realizację ogólnopolskiego programu KAWKA, ale 
także – uruchomił i z sukcesem przeprowadził nabory w ramach 
programów: Prosument i Prosument Zachodniopomorski. Od po-
łowy 2016 roku w ofercie Funduszu jest Program pożyczek dla osób 
fizycznych, umożliwiający pozyskanie dofinansowania między 
innymi na montaż instalacji OZE i zakup pojazdów elektrycznych. 
W tym samym roku w dyspozycji WFOŚiGW w Szczecinie, oprócz 
środków statutowych, znalazły się fundusze Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz środki przekazane przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. We wrześniu 
2018 roku został wprowadzony kompleksowy, rządowy Pro-
gram Czyste Powietrze, który stanowi atrakcyjną propozycję dla 
mieszkańców naszego regionu, którzy chcą pozyskać wsparcie 
na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację 
domu jednorodzinnego. Pula środków na lata 2018-2029 to aż 
103 miliardy złotych. To środki wymierzone konkretnie w walkę 
ze smogiem, których zainwestowanie przełoży się na poprawę 
jakości powietrza.

Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.

Przykłady projektów w dziedzinie Ochrona Atmosfery 
zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie

1. Gmina Miasto Szczecin
 Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II - Program KAWKA
 Dofinansowanie (ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie): 26 691 761,18 zł. 
2. Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o.
 Rozbudowa z przebudową infrastruktury technicznej Geotermii Pyrzyce Sp.z o.o. oraz wykonanie 

nowego otworu wydobywczego
 Dofinansowanie: 13 342 000,00 zł. 
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
 Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM 

w Szczecinie ze źródłami energii odnawialnej
 Dofinansowanie: 9 679 260,56 zł
4. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
 Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z wykorzy-

staniem odnawialnych źródeł energii
 Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł. 
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Erę elektromobilności w praktyce Fundusz rozpoczął w 2013 roku, podejmując decyzję o przyznaniu 
132 807 złotych na zakup pierwszego w Polsce w pełni elektrycznego auta policyjnego. Pomimo 
faktu, że nie był to typowy radiowóz patrolowy, a jedynie auto głównie służące promocji, to na pewno 
przyczyniło się do rozpoczęcia realizacji marzenia o bezemisyjnym transporcie miejskim.

Sebastian Kaczmarek
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych

Auto jest wykorzystywane we wszelkiego rodzaju eventach 
promujących zdrowy tryb życia, ochronę środowiska natural-
nego, bezpieczeństwo na drogach i w końcu - elektromobilność. 

W kolejnych latach WFOŚiGW w Szczecinie finansował zakup 
pojazdów z napędem elektrycznym także innym podmiotom. 

Dofinansowane pojazdy trafiły między innymi do jednostek 
Gminy Miasto Szczecin (Nissan Leaf, Nissan eNV200) gdzie 
są wykorzystywane w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, 
w Młodzieżowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Do-
mach Pomocy Społecznej czy przez pracowników Wydziału 
Oświaty Urzędu Miejskiego, którzy przez cały rok niemal-

Elektromobilność.  
Finansujemy pojazdy przyszłości

Pierwsze w Polsce w pełni elektryczne auto policyjne, kupione przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie.

Nissan eNV200 służy do transportu podopiecznych szczecińskich Domów Pomocy Społecznej. 
Na pierwszym planie – Nissan Leaf wykorzystywany na co dzień przez pracowników  
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szczecinie.

ELEKTROMOBILNOŚĆ
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codziennie przemierzają miasto, realizując swoje zadania 
statutowe.

Dwa pojazdy trafiły do straży miejskiej w Koszalinie i Star-
gardzie (nissan eNV200), gdzie są wykorzystywane do reali-
zacji zadań służbowych, przyczyniając się do poprawy stanu 
powietrza w zachodniopomorskich miastach.

Do Uzdrowiska Świnoujście trafił 1 pojazd elektryczny, który 
jest wykorzystywany do transportu osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej. Jest to o tyle ważne, że osoby przebywające 
na leczeniu uzdrowiskowym niemal codziennie są przewożone 
między budynkami, w których dokonywane są zabiegi, przy-
czyniając się do emisji zanieczyszczeń do atmosfery w uzdrowi-
sku. Aby zmniejszać negatywny wpływ transportu miejskiego 
w uzdrowisku w zakresie emisji zanieczyszczeń, jak i hałasu, 
celowym wydaje się przechodzenie na transport elektryczny.

Trzy pojazdy zakupiono do zakładów wodociągów i kanali-
zacji w Szczecinie i Goleniowie (2 x Volkswagen e-golf oraz 
Nissan eNV200). Pojazdy są wykorzystywane między innymi 
podczas odczytów liczników zużycia wody. Biorąc pod uwagę, 
że samochody dokonujące odczyty liczników pokonują rocznie 
tysiące kilometrów po mieście, emitując do atmosfery duże ilości 
zanieczyszczeń, to zastąpienie ich autami w pełni elektrycznymi 
jest strzałem w dziesiątkę. Z końcem 2017 roku podpisano 
umowę dofinansowania zakupu 4 pojazdów z napędem elek-

trycznym z Komendą Wojewódzką Policji. Trafią do komend 
policji jeszcze w 2018 roku i będą wykorzystane do realizacji 
zadań jednostek, czynności patrolowych oraz transportu psów 
służbowych wykorzystywanych w czynnościach policyjnych.

Łączna wartość zakupionych pojazdów przekracza kwotę  
3 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków Fun-
duszu wyniosło prawie 2 miliony złotych

Eksploatacja zakupionych pojazdów przyczyni się do ograni-
czenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery w cen-
trach zachodniopomorskich miast o ponad 15 ton rocznie. 
Elektromobilność to dziedzina, w której ekologia i ekonomia 
idą ramię w ramię. Przejechanie 1 km pojazdem elektrycznym 
jest niemal 4-krotnie tańsze, niż pokonanie tego dystansu przez 
pojazd z napędem spalinowym. 

Fundusz aktywnie wspiera działania Rządu w zakresie roz-
woju elektromobilności w regionie. Poza dofinansowaniem 
zakupu pojazdów Fundusz inwestuje również w infrastrukturę 
ładowania, bez której nie jest możliwy rozwój e-mobilności. 
W 2017 roku dofinansowano zakup stacji 9 ładowania. Trzy 
stacje szybkiego ładowania uruchomiono w Szczecinie przy ul. 
Klonowica, ul. Felczaka obok Urzędu Miasta oraz przy ul. Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera – w sąsiedztwie Funduszu. Kolejne 
stacje zostaną oddane do użytkowania w 2018 i 2019 roku.

 Jeden z Volkswagenów e-Golf we flocie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Ładowanie na stacji w sąsiedztwie biura WFOŚiGW w Szczecinie.

Elektryczny samochód kupiony przy wsparciu Funduszu przez Uzdrowisko Świnoujście S.A.

ELEKTROMOBILNOŚĆ
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Ochrona wód i gospodarka wodna  
z dofinansowaniem
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już od ponad 25 lat 
czynnie realizuje zadania związane z poprawą jakości wód oraz efektywnym wykorzystywaniem 
zasobów wodnych. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu oraz aktywności 
i zaangażowaniu beneficjentów na terenie województwa zachodniopomorskiego udało 
się zrealizować projekty, których łączna wartość to blisko 790 mln zł, z czego około 703 mln 
przeznaczono na ochronę wód, a 85 mln zł wsparło gospodarkę wodną. Jednym z głównych 
priorytetów Funduszu jest adaptacja do zmian klimatu i zrównoważone gospodarowanie 
zasobami wodnymi. Zasadniczą kwestią jest osiągnięcie postępów w celu pełnego wdrożenia 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Paweł Górny – Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych

 
Budowa sieci kanalizacyjnej w Centrum Żeglarskim w Szczecinie.

GOSPODARKA WODNA
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Woda jest kluczowym dla ludzkości zasobem naturalnym, źródłem 
i czynnikiem wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Woda jest rów-
nież zasadniczym elementem naturalnych ekosystemów i regulacji 
klimatu. Stan oraz dostępność zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych staje się jednym z najważniejszych środowisko-
wych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 

oraz czynnikiem determinującym efektywność działań na rzecz 
zahamowania spadku różnorodności biologicznej. Dla zapewnie-
nia efektywnej gospodarki wodnej istotne jest zagwarantowanie 
i utrzymanie niezbędnej ilości oraz odpowiedniej jakości zasobów 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz usuwanie bądź mini-
malizowanie wszelkich zagrożeń dla tego sektora. 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Unieściu. Fot. Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

GOSPODARKA WODNA

Ochrona Wód
Liczba zawartych umów – 781

Gospodarka Wodna
Liczba zawartych umów - 323
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1) Poprawa jakości wody w Szczecinie

Jakość wody w Odrze i na Zalewie Szczecińskim, a także na oko-
licznych zbiornikach wodnych udało się poprawić dzięki budowie 
oraz modernizacji sieci i obiektów związanych z dostawą wody 
i odprowadzeniem ścieków. Głównym zadaniem w zakresie gospo-
darki ściekami w Szczecinie było wybudowanie nowej mechanicz-
no–biologicznej oczyszczalni ścieków „Pomorzany” wraz z częścią 
osadową oraz modernizacją i rozbudową o część biologiczną 
mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków „Zdroje”. Istniejący 
system kanalizacyjny ulic lewobrzeża i prawobrzeża Szczecina 
został poddany renowacji i osiągnął pełną sprawność techniczną. 
W wielu dzielnicach wybudowano nowe sieci kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej, powstał też zbiornik retencyjny, przejmujący 
nadmiar wód opadowych i ścieków. Poprawa jakości wody pitnej 
została osiągnięta dzięki budowie stacji filtrów na złożu węgla 
aktywnego i modyfikacji dotychczasowego procesu uzdatniania 
wody w Zakładzie Produkcji Wody Miedwie, który dostarcza wodę 
do Szczecina. Istniejące ujęcie wody Skolwin zmodernizowano, 
dokonano też renowacji obiektu i wymieniono wyposażenie 
technologiczne. Ponadto wyprowadzono z ujęcia Skolwin nowe 
magistrale zasilające w wodę dzielnice nad Odrą. W 2004 roku 
w ramach umowy konsorcjalnej zawartej pomiędzy NFOŚiGW, 
Bankiem Ochrony Środowiska oraz WFOŚiGW w Szczecinie, Fundusz 
podjął decyzję o dofinansowaniu budowy oczyszczalni w formie 
pożyczki w kwocie blisko 142 milionów złotych.

Budowa oczyszczalni ścieków Pomorzany. Fot. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Najważniejsze projekty w dziedzinie Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej zrealizowane  
przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Szczecinie:

GOSPODARKA WODNA
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2) Ochrona wód jeziora Miedwie

Poprzez realizację tej inwestycji udało się rozbudować, przebu-
dować i zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Stargardzie. 
Inwestycja była finansowana w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w wysokości 38 milionów złotych. 
W ramach projektu powstała zadaszona kompostownia pryzmo-
wa, wprowadzono hermetyzację komór oczyszczalni, zmieniono 
technologię oczyszczania ścieków wykorzystując natlenianie 
metodą drobnopęcherzykową, jednocześnie likwidując aeratory 
powierzchniowe, będące źródłem hałasu.

3) Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorze-
czu Parsęty

W ramach tego zadania możliwa była budowa 955 kilometrów 
sieci wodociągowej i około 1382 kilometrów sieci kanalizacyjnej, 
stacji uzdatniania wody i dwóch oczyszczalni ścieków. To niezwykle 
kosztowna inwestycja, dlatego też ważna była pomoc unijnych 
funduszy w ramach POIiŚ 2007-2013. W projekcie uczestniczyły  
22 gminy, które przebudowały całą gospodarkę wodno–ściekową 
jednej rzeki. Był on zrealizowany przez Związek Miast i Gmin Dorze-
cza Parsęty w Karlinie oraz spółki wodno-kanalizacyjne z Białogardu, 
Szczecinka i Kołobrzegu. Wartość projektu to 260 milionów euro.

4) Modernizacja wału przeciwpowodziowego dla Szcze-
cina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie 
i Zalewu Szczecińskiego

Roboty objęły wycinkę drzew i krzewów, nadanie skarpom odpo-
wiedniego nachylenia, zwiększenie szerokości korony i wysokości 
wału do parametrów wymaganych dla wałów przeciwpowodzio-
wych I klasy, uszczelnienie korpusu wału metodą ciągłego wgłęb-
nego mieszania, umocnienie korony wału geokratą, umocnienie 
skarp odwodnych narzutem kamiennym. Skarpy odpowietrzne 
umocniono poprzez obsiew mieszanką traw oraz utrzymano 
istniejące przejazdy wałowe. W wyniku realizacji zadania wyko-
nano modernizację wałów przeciwpowodziowych na odcinku 
o długości prawie 3,5 kilometra, co przekłada się na ochronę 
przeciwpowodziową terenu o powierzchni około 319 hektarów.

5) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Pobierowie wraz z modernizacją przepompowni 
ścieków w gminie Rewal

Projekt polegał na przebudowie obiektów wykonanych w latach 
1983-1993 na obiekty nowoczesne, zgodnie z najlepszą dostępną 
techniką (BAT) z zastosowaniem automatyki oraz na dobudowie 
nowych obiektów. Oczyszczalnia ścieków w Pobierowie przyjmuje 
ścieki z miejscowości pasa nadmorskiego gmin: 

• Rewal – miejscowości: Rewal, Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, 
Śliwin, Pogorzelica,

• Dziwnów – miejscowość Łukęcin,

• Świerzno – miejscowość Gostyń.

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków jest Kanał Dreżewski, zasila-
jący jezioro Liwia Łuża połączone kanałem z Morzem Bałtyckim. 

Ponadto przebudowano dwie przepompownie w Rewalu i Trzę-
saczu oraz przebudowano rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej 
o długości ponad 1600 metrów. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Zdroje. Fot. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Ochrona wód jeziora Miedwie – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stargardzie. Fot. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie. 
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6) Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Bosman  
Browar Szczecin S.A.

W ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie 
możliwa była budowa mechaniczno-biologiczno-chemicznej 
oczyszczalni ścieków technologicznych i sanitarnych na terenie 
firmy Bosman Browar Szczecin S.A. z odcięciem od kanalizacji 
miejskiej i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych bezpośrednio 
do rzeki Odry. Do oczyszczania ścieków zastosowano sekwencję 
procesu beztlenowego i tlenowego. Beztlenowe oczyszczanie 
ścieków pozwoliło na zmniejszenie powierzchni użytkowej całej 
instalacji oraz uzyskanie małej ilości osadów ściekowych. Drugi 
stopień oczyszczania stanowiły procesy tlenowe, podczas któ-
rych usuwane były pozostałe części ładunku organicznego oraz 
zawiesiny, fosfor i azot.

7) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ

W miejscowościach: Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki,  
Czepino, Żabnica powstała nowa sieć kanalizacyjna. Wybudowano 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i podciśnienio-
wej o łącznej długości niemal 50 kilometrów. Powstało również  
11 przepompowni ścieków. Był to kolejny etap kanalizowania tych 
miejscowości. Ścieki są odprowadzane do oczyszczalni ścieków 
w Gryfinie.

8) Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie miasta i gminy Goleniów

Zadanie, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, składało się z 6 kontraktów:

I  Kontrakt: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Goleniowie.

II  Kontrakt: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci 
wodociągowej Os. Helenów, Mikołajczyka, Grenadierów, 
syfon pod rzeką Iną.

III  Kontrakt: Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Rybacka - etap 
II, przebudowa i renowacja kanalizacji ul. Sportowa, Orzesz-
kowej, Akacjowa, Wojska Polskiego, Pułaskiego.

IV  Kontrakt: Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci 
wodociągowej Kliniska – Pucice – Czarna Łąka.

V  Kontrakt: Zakup wozu wysokociśnieniowego.

VI  Kontrakt: Inżynier Kontraktu dla Kontraktów I-V.

Rejon Martwej Dziwny w Międzywodziu po zabezpieczeniu.
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Na przestrzeni 25 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zrealizowano 
projekty, dzięki, którym uzyskano efekt ekologiczny znaczącej 
redukcji zanieczyszczeń oraz efekty rzeczowe, w tym budowa  
89 oczyszczalni ścieków i przebudowa 45 stacji uzdatniania wody, 
budowa kanalizacji sanitarnej o długości 4465 kilometrów, odbu-
dowa wałów przeciwpowodziowych i regulacja rzek na odcinkach 
o długości 137,4 kilometra, a także modernizacja 217 kilometrów 
sieci wodociągowych. Ilość ścieków odbieranych wybudowanymi 
sieciami kanalizacji sanitarnej to 3.154 m3 na dobę, a przepustowość 
oczyszczalni ścieków to 248.221 m3 na dobę.

Priorytetem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie jest dalsze wspieranie inicjatyw 
w zakresie ochrony wód, ich racjonalnego wykorzystania przez 
społeczeństwo i gospodarkę. Zadaniem Funduszu jest również 
promowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie 
potrzeb i możliwości dążenia do ochrony stanu jakości wód po-
wierzchniowych i podziemnych. Wyzwaniem w kolejnych latach 
działalności Funduszu będzie dalsze elastyczne reagowanie na 
potrzeby beneficjentów i oferowanie im możliwie najbardziej 
atrakcyjnych form pomocy finansowej – w trosce o środowisko 
i zrównoważony rozwój naszego regionu.

Beneficjenci realizujący największe projekty:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Płonia Sp. z o.o. w Barlinku

2. Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie

3. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Stargardzie

5. Zarząd Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

6. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

7. Gmina Gryfino

8. Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie

9.  Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Goleniowie. Fot. Goleniowskie Wodociągi i  
Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie. 

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Choszcznie. Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami w Choszcznie.
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25 lat doświadczeń na rzecz  
ochrony przyrody
Wśród projektów z zakresu Ochrony Przyrody, dofinansowywanych przez Fundusz są między 
innymi: realizacja programów czynnej ochrony przyrody, wspieranie zadań ochrony przyrody 
wykonywanych przez służby ochrony przyrody województwa zachodniopomorskiego, restytucja 
i reintrodukcja gatunków cennych i zagrożonych, usuwanie barszczu Sosnowskiego, rewitalizacja 
parków i pomników przyrody, a także działania ochronne w ramach obszarów Natura 2000. Łączna 
wartość projektów z dziedziny ochrony przyrody, których realizację Fundusz wsparł w latach  
1993 – 2018 to ponad 75 milionów złotych.

dr Andrzej Grzana
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków

Koniki Polskie na terenie Nadleśnictwa Kliniska. Fot. R. Kurzaj/Archiwum WFOŚiGW w Szczecinie.

Misją Funduszu jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środo-
wiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego 
rozwoju. Jest to realizowane poprzez stabilne, skuteczne i efek-
tywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku 
przy pełnym wykorzystaniu środków na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną. Fundusz wspiera projekty przyczyniające 
się do rozwiązywania problemów środowiskowych na poziomie 
lokalnym, regionalnym, a także ponadregionalnym. Efektem tych 
działań poprawa jakości środowiska przyrodniczego województwa 
zachodniopomorskiego zarówno w zakresie prawem obowiązują-
cych form ochrony przyrody, jak i w zakresie działań obejmujących 
swoim zasięgiem odbudowę populacji cennych gatunków fauny 
czy flory lub odbudowy siedlisk przyrodniczych. 

Efekty ekologiczne i rzeczowe osiągane dzięki wsparciu finan-
sowemu udzielanemu przez ćwierćwiecze ze środków Fundu-
szu, nie byłoby możliwe gdyby nie aktywność i zaangażowanie 
beneficjentów realizujących projekty na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. Aktywność w poszukiwaniu dofinanso-
wania i sprawne montaże finansowe pozwoliły na realizację wielu 
ciekawych przedsięwzięć, których efektami można się chwalić 
nie tylko w skali kraju, ale również na arenie międzynarodowej.
Fundusz, dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w rozwiązywanie 
problemów środowiskowych, zdobył pozycję stabilnej i rozpozna-
walnej instytucji finansującej inwestycje z zakresu ochrony przyrody. 
Kluczowe dla skuteczności realizacji projektów proekologicznych 
– oprócz aktywności beneficjentów – jest także zgromadzony przez 
lata potencjał organizacyjny, wiarygodność finansowa, a także 
wieloletnie doświadczenie zarówno we współpracy z jednostka-
mi samorządu terytorialnego, jak i w finansowaniu podmiotów 
o różnych formach organizacyjno-prawnych. Dużą zaletą działal-
ności Funduszu jest również elastyczne reagowanie na zmienne 
potrzeby beneficjentów i oferowanie im możliwie najbardziej 
atrakcyjnych form pomocy finansowej. Przykładem tej synergii 
jest realizowany nieprzerwanie od 2015 roku program usuwania 
barszczu Sosnowskiego. W pierwszym roku realizacji programu 

OCHRONA PRZYRODY
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Wartość dofinansowania umów z zakresu ochrony przyrody w latach 1993-2018.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku przyniosło 
ważne zmiany w zakresie finansowania zadań z zakresu ochrony 
środowiska. Jednolita polityka objęła również tę dziedzinę życia 
społeczno-gospodarczego, która dotyczyła ochrony środowiska. 
Zapoczątkowało to ożywiony okres w zakresie wspierania i roz-
woju przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w różnych 
jej obszarach. W 2004 roku prawie połowa środków unijnych dla 
nowych państw członkowskich trafiła do polskich beneficjentów, 
przede wszystkim samorządów i innych podmiotów publicznych. 
Wartość środków z UE na ochronę środowiska w Polsce w latach 
2004−2006 wyniosła około 2,5 miliarda euro. Inwestycje w okre-
sie 2004−2006 finansowane były z unijnego budżetu w ramach 
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz instrumentu 
finansowego na rzecz ochrony środowiska LIFE. 

Liczba zawartych umów z zakresu ochrony przyrody w latach 1993-2018.

wzięły w nim udział 4 jednostki samorządu terytorialnego. W roku 
2018 z oferty Funduszu korzysta 18 gmin, a barszcz usuwany jest 
z obszaru ponad 140 hektarów.

Beneficjenci, którzy zamierzali realizować projekty z zakresu ochro-
ny przyrody, od roku 2010 mogli aplikować o wsparcie w oparciu 
o regulaminy naboru wniosków, ogłaszane co roku, zawierające 
obok kryteriów wyboru i oceny przedsięwzięć katalog kosztów 
kwalifikowanych.

Efektem działalności WFOŚiGW w Szczecinie na polu ochrony przy-
rody w ciągu 25 lat działalności są 462 umowy na dofinansowanie 
na łączną kwotę ponad 39 milionów zł.

OCHRONA PRZYRODY
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Środki finansowe przekazywane przez Unię Europejską są obecnie 
jednym z podstawowych źródeł finansowania inwestycji eko-
logicznych w Polsce. Źródłem finansowania przedsięwzięć na 
ochronę środowiska w latach 2007–2013 był Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko. Środki unijne na POIiŚ pochodziły 
z dwóch źródeł: z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Największe wsparcie w ramach 
tego projektu otrzymał transport, na drugim miejscu − szeroko 
rozumiane środowisko. Wartość środków unijnych przeznaczonych 
na ochronę środowiska w Polsce w latach 2007– 2013 wyniosła 
ponad 5 mld euro.  Finansowanie z POIiŚ środowiska obejmowało 
głównie inwestycje komunalne, ekologiczne w przedsiębiorstwach, 
edukację ekologiczną, bezpieczeństwo ekologiczne, a także ochronę 
przyrody. Na wsparcie z tego programu liczyć mogły samorządy, 
przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe i Parki 
Narodowe.

Beneficjenci realizujący zadania z zakresu ochrony przyrody na 
teranie województwa zachodniopomorskiego aktywnie apliko-
wali o wsparcie realizowanych projektów zarówno ze środków 
krajowych, jak i publicznych. Tym samym w wielu realizowanych 
przedsięwzięciach pojawiały się montaże finansowe zbudowane 
ze środków krajowych, niejednokrotnie skojarzone ze wsparciem 
ze strony Wspólnoty Europejskiej.

Przykładem dużego zaangażowania w pozyskiwanie środków 
na projekty z zakresu ochrony przyrody jest 10 lat doświadczeń 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, która 
posiada duże doświadczenie w realizacji projektów dotyczących 
zabiegów ochronnych na terenie rezerwatów przyrody i obsza-
rów Natura 2000. Od początku działalności Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł 
z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 16 umów na łączną 
kwotę wsparcia w wysokości 1,7 miliona złotych. Realizowane 
wspólnie działania dotyczyły między innymi ochrony rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt oraz remediacji gruntów. Przykładem 
dobrej praktyki jest zadanie „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków 
wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej na podstawie wskazań 
zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony na tere-
nie województwa zachodniopomorskiego” - projekt, składający się  
z 23 zadań, jest realizowany od 2016 roku na obiektach chronio-
nych na terenie naszego województwa. Jego realizacja przyczyni 
się do właściwego zachowania przedmiotów ochrony wybranych 
obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody. W ramach prac 
zostanie oznakowanych 40 rezerwatów i 8 obszarów Natura 2000, 
a ponadto zostaną przeprowadzone zabiegi ochrony czynnej 
i monitoring w 20 rezerwatach. Ponadto projekt zakłada wydanie 
publikacji promującej 20 obszarów Natura 2000, w której przed-
stawione zostaną cele ochronne i wartości przyrodnicze obiektów, 
wartości edukacyjne i turystyczne, a także realizowane działania 
ochronne. Prowadzony w ramach projektu monitoring przyrod-

Nadleśnictwo Kliniska otrzymało dotację ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie  także na wykonanie prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych na 
pomniku przyrody – Lipa Anna. Wykonane prace, w tym między 
innymi wymiana wiązań, montaż dodatkowej podpory i siatki 
zabezpieczającej, a także cięcia pielęgnacyjne, miały za zadanie 
przedłużenie żywotności pomnika przyrody Lipa „Anna”. Koszt 
realizacji zadania to ponad 25 tysięcy złotych, w tym dotacja ze 
środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości niemal 17 tysięcy 
złotych. 

Lipa drobnolistna „Anna” jest 480-letnim okazem drzewa o kilku 
rozłożystych pniach. Swoją nazwę zawdzięcza Annie Jagiellonce, 
żonie władcy Pomorza Zachodniego Bogusława X. Legenda głosi, 
że podczas przyjazdu polskiego poselstwa do szczecińskiego 
zamku Bogusław przebywał na polowaniu w pobliskiej Puszczy 
Goleniowskiej. Pod lipą znajdowało się miejsce obozowania Anny, 
która udała się do puszczy na spotkanie z mężem. 

Mówiąc o 25 latach doświadczeń nie sposób pominąć działalności 
na rzecz ochrony przyrody Lasów Państwowych. Umowy, które 
zawarto w latach 2008-2018 zarówno z Regionalnymi Dyrekcjami 
Lasów Państwowych działającymi na trenie województwa zachod-
niopomorskiego, jak i – w głównej mierze – z Nadleśnictwami 
opiewają na kwotę dofinansowania w wysokości prawie 1,7 miliona 
złotych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się zarówno 
programy edukacyjne zrealizowane przez Ośrodki Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej, jak również zadania związane z odbudową populacji 
zagrożonych gatunków fauny i flory. Przykładem takiego projektu 
jest „Wsparcie Hodowli Rezerwatowej Konika Polskiego w Nad-
leśnictwie Kliniska”.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie od samego początku wspiera 
hodowlę rezerwatową Konika Polskiego na terenie Nadleśnictwa 
Kliniska. Przy zaangażowaniu środków Funduszu powstał taras 
widokowy oraz zwyżka, umożliwiające obserwowanie koników 
w ich naturalnym środowisku. Zagroda pokazowa znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie Kwatery Myśliwskiej „Łęsko”. Dofi–
nansowanie ze środków Funduszu umożliwiło również realizację 
programu edukacyjnego oraz wydanie materiałów informacyjnych 
na temat zachodniopomorskich koników.

Taras widokowy, z którego można obserwować stado Konika Polskiego w naturalnym środowisku. 
Fot. Archiwum Nadleśnictwa Kliniska.

Projekt objął między innymi rezerwat Świdwie, znajdujący się na obszarze Natura 2000. Na zdjęciu: 
zachód słońca widziany z platformy obserwacyjnej na Świdwiu. Fot. R. Kurzaj/Archiwum WFOŚiGW 
w Szczecinie.

niczy na terenie wybranych rezerwatów to niezbędne narzędzie 
umożliwiające właściwe rozpoznanie istniejących zagrożeń oraz 
stanu przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych, gatunków 
roślin i zwierząt. Głównymi celami realizacji projektu są utrzymanie 
właściwego stanu siedlisk istotnych dla funkcjonowania wybranych 
obszarów Natura 2000, przywrócenie lub polepszenie właściwego 
stanu siedlisk, oznakowanie wybranych obszarów Natura 2000 
i rezerwatów przyrody, a także podniesienie świadomości eko-
logicznej mieszkańców poprzez popularyzację wiedzy na temat 
przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody.
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Przykładowo Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 
pozyskało z WFOŚiGW w Szczecinie środki na budowę pokazo-
wej zagrody żubrów w Jabłonowie koło Mirosławca. Realizacja 
projektu przyczyniła się nie tylko do ochrony żubra, ale także do 
promowania bioróżnorodności na terenie województwa zachod-
niopomorskiego. Dzika Zagroda zasila stada wolnych żubrów osob-
nikami urodzonymi w zagrodzie, które zwiększają różnorodność 
genetyczną populacji. Ogranicza też presję turystyczną na dziko 
żyjące zwierzęta, zapewniając szerokiej rzeszy turystów możliwość 
obejrzenia żubrów zagrodowych. Koszt inwestycji wyniósł ponad 
1,1 mln zł, z czego niespełna 130 tys. zł to dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Podsumowując: finansowanie ochrony przyrody to przede wszyst-
kim wsparcie działań związanych z ochroną roślin, zwierząt oraz ich 
siedlisk. To także pomoc w utrzymaniu i rewitalizacji szczególnie 
cennych obszarów chronionych, zwłaszcza parków narodowych 
i obszarów Natura 2000. Celem dofinansowania przez Fundusz 
przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu jest zatrzy-
manie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
oraz odtworzenie i wzbogacenie najcenniejszych zasobów środo-
wiska przyrodniczego, w szczególności: 

•  ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania 
różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach 
parków narodowych, międzynarodowych rezerwatów biosfery 
i obszarów chronionych na podstawie Konwencji Ramsarskiej; 

•  ochrona siedlisk i gatunków w ramach obszarów Natura 2000;

•  powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji 
zagrożonych gatunków zwierząt roślin i grzybów; 

•  ochrona konserwatorska zabytkowych parków i ogrodów.

Fundusz od lat wspiera działania realizowane przez Państwowe 
Straże: Łowiecką oraz Rybacką. Udzielone dofinansowanie pozwoliło 
między innymi na zakup samochodu patrolowego, łodzi, kamer 
cyfrowych z możliwością nagrywania w warunkach ograniczonego 
oświetlenia, noktowizorów, lornetek i urządzeń GPS.

Wsparcie działalności administracji Wojewody Zachodniopomor-
skiego i jego służb w latach 2008-2018 przełożyło się na dofi–
nansowanie 17 projektów kwotą przekraczającą 3,6 mln złotych. 
Dofinansowanie Funduszu pozwoliło między innymi na doposa-
żenie Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej 
w konieczny do realizacji patroli sprzęt. W ramach realizowanych 
projektów zakupiono 4 samochody patrolowe z napędem 4x4,  
4 łodzie patrolowe, sprzęt komputerowy, aparaty cyfrowe, lornetki 
oraz wyposażenie strażników. Dzięki temu zwiększyła się mobil-
ność patroli na terenie województwa, a także liczba podejmowa-
nych kontroli i działań patrolowych, w tym na obszarach cennych 
przyrodniczo. Środki Funduszu pozwoliły również na stworzenie 
i doposażenie posterunku Straży Łowieckiej oraz modernizację 
siedziby Straży Rybackiej.

Organizacje pozarządowe – zachodniopomorskie stowarzyszenia 
i fundacje – chętnie korzystają ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przy 
wsparciu Funduszu realizują między innymi projekty dotyczące 
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Wśród organizacji po-
zarządowych, które aplikowały o wsparcie finansowe były między 
innymi Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne „Zwierzęcy Telefon 
Zaufania”, Federacja Zielonych Gaja czy Zachodniopomorskie 
Towarzystwo Przyrodnicze.

Lipa „Anna” zawdzięcza swoją nazwę Annie Jagiellonce, żonie władcy Pomorza Zachodniego 
Bogusława X. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Kliniska.

Żubry na terenie Dzikiej Zagrody w Jabłonowie. Fot. Archiwum Zachodniopomorskiego  
Towarzystwa Przyrodniczego.

Dzika Zagroda pomaga popularyzować ideę ochrony rzadkich gatunków, w tym rysi. Fot. ZTP.
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Inga Miśko
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Ekologia to nie jest chwilowa moda. To w obecnych czasach 
potrzeba. Wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że ochrona 
i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest podstawo-
wym obowiązkiem każdego człowieka. Działania podejmowane 
przez WFOŚiGW w Szczecinie były, są i będą realizowane 
zawsze w trosce o poprawę jakości środowiska, w którym 
żyjemy. Niezmiernie ważne jest kształtowanie świadomości, 
że ekologia i dbałość o środowisko dotyczą Nas wszystkich. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie od-
powiednich postaw ekologicznych jest niezmiernie ważne 
w misji, którą realizuje WFOŚiGW w Szczecnie. Wiemy, jak 
istotną sprawą jest położenie nacisku na rozpowszechnianie 
wiedzy z zakresu ochrony środowiska i podejmowanie działań 
kształtujących nawyki proekologiczne. To wiąże się ściśle z ideą 
budowania społeczeństwa świadomego konieczności ochrony 
środowiska i natury. 

W dziedzinie edukacji ekologicznej ze środków Funduszu 
od roku 1993 dofinansowano ponad 2400 umów na kwotę 
ponad 76 milionów złotych. Corocznie do beneficjentów, 
którzy aplikują o środki na edukację ekologiczną, trafia kilka 
milionów złotych. 

Musimy wszyscy zwracać uwagę na to, że ekosystemy i niektóre 
gatunki flory i fauny giną. Powinniśmy mieć świadomość, że 
każdy z nas jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środo-

wiska i ma obowiązek przekazać je następnym pokoleniom.  
Dlatego właśnie WFOŚiGW udziela dotacji i pożyczek na tak 
ważny cel, jakim jest edukacja ekologiczna i ochrona przyro-
dy. W ramach priorytetu związanego z edukacją ekologiczną 
można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia promujące 
zadania związane z siecią Natura 2000, wpływające na rozwój 
bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w ośrod-
kach edukacji ekologicznej, na przeprowadzenie konkursów, 
olimpiad i różnorodnych imprez o zasięgu ponadlokalnym, 
upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą. Bene-
ficjenci mogli również realizować, przy wykorzystaniu środków 
WFOŚiGW w Szczecinie, programy i kampanie edukacyj-
no-informacyjne z zakresu ochrony środowiska i zdrowego 
trybu życia, zorganizować szkolenia, warsztaty, konferencje 
czy seminaria o tematyce ochrony środowiska, jak również 
opracować i wydać wydawnictwa i prasę.

Na przestrzeni 25 lat funkcjonowania WFOŚiGW w Szczeci-
nie wiele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń 
czy nadleśnictw skorzystało z możliwości dofinansowania 
prowadzonych projektów. W ramach zadań wyedukowano 
i uświadomiono tysiące uczniów ze szkół w różnych dziedzi-
nach ochrony środowiska, przeprowadzono setki konkursów 
ekologicznych, zajęć z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego 
czy wybudowano i doposażono ośrodki edukacji ekologicznej.

Stawiamy na edukację ekologiczną
Budowa leśnej ścieżki edukacyjnej dookoła jeziora Głębokiego w Szczecinie.
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Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie rozbudowa-
no Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie, co pozwoliło 
na prowadzenie z wykorzystaniem nowoczesnej bazy, zajęć 
i programów edukacyjnych wpływających na kształtowanie 
pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa 
wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecz-
nymi, politycznymi i ekologicznymi czy umożliwienie każdemu 
człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 
dla poprawy stanu środowiska, a przede wszystkim tworzenie 
nowych wzorców zachowań oraz kształtowanie postaw, wartości 
i przekonań jednostek, grup i społeczeństw z uwzględnieniem 
troski o jakość środowiska. Innym obiektem, ukierunkowa-
nym na prowadzenie działalności edukacyjnej, jest otwarte  
w 2016 roku Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji 
Jezior w Szczecinku.

Z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Szczecinie zreali-
zowano również zadania współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Przykładem bardzo ciekawego przedsięwzięcia 
jest zrealizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Par-
sęty w Karlinie, z wykorzystaniem środków unijnych, zadanie 

obejmujące utworzenie w 22 szkołach podstawowych na terenie 
naszego województwa bogato wyposażonych Izb Bioróżno-
rodności. Ponadto w ramach tego projektu przeprowadzono  
150 dwudniowych oraz 75 jednodniowych warsztatów ekologicz-
nych dla dzieci. Łącznie wzięło w nich udział ponad 10 tysięcy osób. 

Edukacja ekologiczna to również finansowanie mniejszych 
przedsięwzięć, jednakże przynoszących wymierne efekty. Wielu 
beneficjentów od lat realizuje cykliczne, coroczne imprezy, akcje 
czy zajęcia edukacyjne. Należą do nich prowadzone od wielu lat 
przez Nadleśnictwo Polanów - Dni Różnorodności Biologicznej 
w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. 
To zajęcia, które uczą obcowania z przyrodą, dają możliwość jej 
poznawania i obserwacji poprzez różnorodne formy. 

Podejmowane działania i ich efekty z całą pewnością już teraz 
przynoszą wymierne korzyści. Ważna jest świadomość, że sfera 
działalności w tej dziedzinie to istotny aspekt działalności 
WFOŚiGW w Szczecinie. Stworzenie podstaw i przekazanie 
wiedzy o konieczności ochrony środowiska wpisuje się inte-
gralnie w cele i zadania, które są przez Fundusz realizowane.

Ochrona zwierząt wolnożyjących na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. 

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Szczecinie.

Doposażenie Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w zakresie energii odnawialnej w Ostoi.

Budowa i doposażenie Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
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Pomoc finansowa WFOŚiGW w Szczecinie w okresie 25 lat istnienia, w zakresie 
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi obejmowała modernizację, 
rozbudowę i rekultywację składowisk odpadów; usuwanie azbestu, mogilników 
i substancji ropopochodnych po byłych bazach wojsk radzieckich.

Jolanta Ignasiak
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
Antoni Niedźwiecki
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Modernizacja, rozbudowa i rekultywacja składo-
wisk odpadów

Istniejące na początku lat 90-tych składowiska odpadów często 
nie spełniały wymogów sanitarnych. Samorządy - przy wyko-
rzystaniu środków Funduszu - budowały nowe, bezpieczniejsze 
składowiska. Jednakże zwiększający się ciągle strumień odpa-
dów (tylko w niewielkim stopniu odzyskiwanych) powodował 
narastanie „brudnego” problemu. Zmiana prawa dotyczącego 
gospodarki odpadami odmieniła podejście do zagadnienia śmieci. 
Obecnie budowany jest system zgodny z Planem Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, w którym 
ważne miejsce zajmują regionalne zakłady zagospodarowania 
odpadów, gdzie segreguje się surowce wtórne, wytwarza kompost 
i paliwo z odpadów, a tylko niewykorzystana, coraz mniejsza 
cześć odpadów jest składowana.

Przykładem takiego systemowego działania wykorzystu-
jącego wsparcie finansowe Funduszu jest funkcjonowanie 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ko-
szalinie gdzie sukcesywnie przy wykorzystaniu środków 
Funduszu prowadzone są inwestycje zwiększające strumień 
odzyskiwanych odpadów oraz zmniejszające oddziaływanie 
zakładu na środowisko. W PGK Sp. z o.o. w Koszalinie zreali-
zowano między innymi instalację do odzysku biogazu i jego 
konwersji na prąd; usprawniono system zbiórki odpadów, 
w tym zakupiono pojemniki i pojazdy do selektywnej zbiórki 
odpadów; rozbudowano kompostownię płytową i wybudowano 
instalację biologicznego przetwarzania frakcji organicznej 
przy wykorzystaniu membran Goretex.

Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi

Budowa kwatery składowania odpadów w Łęczycy.
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nych z demontażem, transportem i utylizacją tych wyrobów. 
Na przestrzeni 8 lat funkcjonowania programu usuniętych 
zostało ponad 31 tysięcy ton wyrobów azbestowych z terenu 
naszego województwa. Łączny koszt programu wyniósł ponad 
20 milionów złotych (współfinansowanie NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW w Szczecinie). Zostało zawartych 230 umów na 
usuwanie azbestu. 

Likwidacja mogilników

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego dzięki 
pomocy finansowej Funduszu zlikwidowano 39 mogilników, 
czyli zbiorników, w których przechowywano przeterminowane 
środki ochrony roślin, nawozy sztuczne i opakowania na tere-
nach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Betonowe 
bunkry często nie posiadały zabezpieczenia przed przenikaniem 
do gleby niebezpiecznych substancji. Usunięcie, unieszkodli-
wienie i rekultywacja gleby pozwoliło na usuniecie szczególnych 
zagrożeń i przywrócenie środowiska do stanu pierwotnego.

Usuwanie substancji ropopochodnych po byłych 
bazach wojsk radzieckich

Początki lat 90-tych postawiły przed Funduszem konieczność 
wsparcia zadań związanych z usuwaniem zagrożeń z terenów, 
gdzie uprzednio stacjonowały wojska radzieckie. Tego typu 
działania realizowane były na terenach: bazy w Bornem Suli-
nowie, a także lotnisk w Kluczewie i Podczelu koło Kołobrzegu.

Wszystkie te działania wskazują na wymierne efekty, które są 
związane z działalnością Funduszu. Każdy z nas odnosi wymier-
ne korzyści z poprawy jakości życia wynikającego z poprawy 
stanu środowiska. Podejmowane działania znacząco wpłynęły 
na ograniczenie ilości odpadów komunalnych oraz wzrost 
ich udziału w procesie odzysku i unieszkodliwiania. Ważnym 
aspektem jest rekultywacja i przywracanie do właściwego stanu 
zdegradowanych terenów. Podejmowane działania znacząco 
wpłynęły na możliwość zastosowania nowoczesnych form tech-
nologii unieszkodliwiania odpadów, a także zminimalizowały 
niekorzystne skutki ich gromadzenia.

Innym pozytywnym przykładem w zakresie podejmowanych 
inwestycji jest Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowi-
ska w Kołobrzegu Sp. z o.o. który zrealizował między innymi 
rozbudowę Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
dla RIPOK w Korzyścienku, zakupił nowe pojazdy i wdrożył 
system identyfikacji pojemników na odpady komunalne zbie-
rane selektywnie.

Innymi ważnymi i dobrymi przykładami są też inwestycje 
zrealizowane przez: Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Stargardzie Sp z o.o.: „Budowa kwatery składowania od-
padów w ramach rozbudowy RIPOK w m. Łęczyca gm. Stara 
Dąbrowa” oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów Sita Jantra 
Sp. z o.o. w Mirowie, czyli „Budowa instalacji do mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania odpadów”.

Należy dodać, że w omawianym okresie poddano rekultywa-
cji 37 składowisk o łącznej powierzchni ponad 65 hektarów. 
Warto wspomnieć również o podejmowanym w ostatnim 
okresie przez samorządy porządkowaniu systemów selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie miast, polegającym na montażu 
tak zwanych zespołów specjalnych, estetycznych i funkcjo-
nalnych półpodziemnych pojemników. Takie działania przy 
wykorzystaniu pomocy finansowej Funduszu podjęły między 
innymi samorządy miast Szczecinka, Koszalina i Złocieńca. 
Aktualnie stojącym przed samorządami i Funduszem zadaniem 
jest spowodowanie, aby strumień wytwarzanych odpadów był 
ograniczany i poddany selekcji u źródła.

W omawianym okresie łączna pomoc finansowa Wojewódz-
kiego Funduszu skierowana na zadania związane z gospodarką 
odpadami komunalnymi wyniosła prawie 199 milionów złotych 
w wyniku ponad 490 zawartych umów dofinansowania.

Usuwanie azbestu 

W latach od 2009 do 2017 roku WFOŚiGW w Szczecinie 
wspierał zadania związanez usuwaniem wyrobów z azbestu. 
Dofinansowanie w formie dotacji skierowane do osób fizycznych 
i przedsiębiorców wynosiło od 50 do 100% kosztów związa-

Ścieżka edukacyjna na terenie zrekultywowanego składowiska w miejscowości Niwka.

Montaż pojemników półpodziemnych w Koszalinie. For. Urząd Miejski w Koszalinie.

Kabina sortownicza instalacji w Mirowie. Fot. Sita Jantra Sp. z o. o.

Sprasowane śmieci na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.
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Od samego początku działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie pomoc finansowa dla instytucji publicznych zajmujących się w swojej 
działalności szeroko pojętą ochroną środowiska stanowiła znaczną część budżetu dotacyjnego 
na dany rok. Od czasu stworzenia definicji państwowej jednostki budżetowej każdego roku około  
6 milionów złotych, czyli jedna-czwarta środków przeznaczonych na dotacje trafia do Państwowej 
Straży Pożarnej, Policji, Straży Łowieckiej i Rybackiej, WOPR-u a także w ramach dodatkowej puli 
środków - do Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sebastian Kaczmarek
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych

Jeden z wozów Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanych ze środków Funduszu.

Działalność Służb  
z dofinansowaniem  
Funduszu

Straż Pożarna 

Największe środki przeznaczano corocznie dla Państwowej, a także 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach dofinansowania zapobiega-
nia poważnym awariom, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagro-
żeniom środowiska i likwidacji ich skutków z dotacji, udzielonych 
przez Fundusz, finansowane były zakupy niezbędnego wyposażenia 
strażaków, w tym ubrań ochronnych, hełmów i specjalnych bu-
tów, a także motopomp, pilarek, agregatów prądotwórczych czy 
urządzeń alarmowych. Oczywiście największe środki finansowe 
przyznawano zachodniopomorskim strażakom na zakup samo-
chodów ratowniczo – gaśniczych oraz łodzi, wykorzystywanych 
do realizacji zadań na wodzie. Przy wsparciu Funduszu udało się 
kupić samochody dla jednostek OSP oraz PSP o łącznej wartości 
przekraczającej 100 milionów złotych.

Policja Zachodniopomorska

Na wsparcie WFOŚiGW w Szczecinie mogła liczyć także Komenda 
Wojewódzka Policji. Współpraca między Funduszem, a Policją 
trwa od początku działalności Funduszu jednak jej intensyfika-
cja, szczególnie z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP nastąpiła  
od 2009 roku. Polegała między innymi na prowadzeniu działań 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz edukacji ekologicznej 

kierowców i pieszych. Fundusz i Policja wspólnie organizują kam-
panie: „Ekologiczny Kierowca” (III edycje), „Ekologicznie na czterech 
kółkach” (II edycje), „Widocznie – Ekologicznie” (III edycje), „Ekolo-
gicznie = Bezpiecznie” oraz „Ekologicznie na dwóch kółkach” (II 
edycje). Dzięki nim finansowane są zakupy pojazdów i sprzętu, 
który ma eliminować z dróg niesprawne pojazdy. Efektem tej 
współpracy było dofinansowanie zakupu pierwszego w Polsce 
w pełni elektrycznego radiowozu. Policyjny Nissan, choć używany 
głównie podczas spotkań profilaktycznych oraz imprez plenerowych 
w Szczecinie i województwie, w ramach których prowadzona jest 
kampania „Ekologicznie na czterech kółkach” rozpoczął nową erę 
elektromobilności służb w naszym regionie. 

W ramach wspomnianych kampanii Policja mogła nabyć gadżety 
promocyjne rozdawane mieszkańcom województwa zachodnio-
pomorskiego takie jak kamizelki odblaskowe, odblaski, ulotki, torby 
bawełniane z odblaskiem chroniące pieszych uczestników ruch po 
zmroku na nieoświetlonych drogach, głównie wiejskich. Ostatnie 
dziesięć lat to zakup dziesiątek tysięcy materiałów promocyjnych.

Jedną z popularniejszych wspólnych akcji Funduszu i Policji 
były Miasteczka Rowerowe, gdzie oprócz wiedzy teoretycznej  
dzieci, młodzież oraz dorośli mogli nabyć praktyczne umiejętności  
poruszania się w ruchu miejskim.   
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Środki z WFOŚiGW w Szczecinie są przeznaczane także na działania na rzecz promocji roweru jako 
ekologicznego środka transportu.

Jeden z patroli Grup Interwencyjnych WOPR. Fot. WOPR WZ.

Dofinansowanie pozwoliło m. in. na zakup samochodu patrolowego.

Szczeciński Fundusz wspiera także działania Policji na wodzie. 
W ramach projektu „Policja na straży środowiska naturalnego Ko-
łobrzeskiego Pasa Nadmorskiego” do mundurowych z Kołobrzegu 
trafiła nowoczesna łódź patrolowa, a także radiowóz terenowy, 
które są wykorzystywane między innymi do patrolowania pasa 
nadmorskiego powiatu kołobrzeskiego, a także rejonu portu 
Kołobrzeg i Dźwirzyno oraz dorzecza Parsęty.

Na współpracy z Funduszem zyskali też zachodniopomorscy an-
tyterroryści, którzy zyskali pneumatyczną łódź motorową wartą 
blisko 500 tysięcy złotych. Jej zakup był możliwy dzięki wsparciu 
WFOŚiGW w Szczecinie, który  dofinansował inwestycję kwotą 
100 tysięcy złotych. Pozostałą część – 389,5 tys. zł - przekazała 
Komenda Główna Policji. 

WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował także zakup koni, które 
patrolują tereny leśne oraz służą przy zabezpieczeniu imprez 
masowych. Dzięki współpracy WFOŚiGW i Wydziału Prewencji 
KWP, do zachodniopomorskiej Policji trafiło dziewięć specjalnie 
wytresowanych koni, które ułatwiają interwencje w terenach 
trudno dostępnych dla pojazdów.

Współpraca z Policją to także środki na termomodernizację 
posterunków policji w całym województwie. Dzięki środkom  
WFOŚiGW w Szczecinie na wykonanie audytów energetycznych 
oraz dokumentacji projektowej zachodniopomorska Policja mogła 
aplikować o środki w kwocie prawie 50 mln zł z NFOŚiGW, w ra-
mach ogólnopolskiego programu termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie współpracuje także z Wodnym Ochotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym – między innymi przy realizacji kampanii 
„Bezpieczne kąpieliska i czyste środowisko wodne województwa 
zachodniopomorskiego”. Przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie na 
terenie naszego regionu powstało 16 mobilnych Grup Interwen-
cyjnych, które są odpowiedzialne za prowadzenie monitoringu 
czystości środowiska. Ich członkowie współpracują ze służbami 
ochrony środowiska i działają na rzecz ograniczenia skutków 
powodzi i innych katastrof na wodach. Prawie 50 ratowników 
wodnych działa na terenie całego województwa – między innymi 
na jeziorze Dąbie i Międzyodrzu w Szczecinie, w dorzeczu Par-
sęty w okolicach Kołobrzegu oraz na jeziorze Klukom w rejonie 
Choszczna. Ich działalność polega na dbaniu o bezpieczeństwo 
nad wodą, a także na monitorowaniu czystości środowiska. WOPR 
prowadzi wspólne patrole w ramach grup interwencyjnych mię-
dzy innymi ze Strażą Pożarną, Policją, Państwową i Społeczną 
Strażą Rybacką, Strażą Łowiecką i Strażą Graniczną. Działania te 
przyczyniły się do poprawy czystości środowiska wodnego na 
terenie województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu 

kosztowała 270 tysięcy złotych. Sto tysięcy złotych dotacji na ten 
cel przekazał WFOŚiGW w Szczecinie. Dzięki współpracy między 
WFOŚiGW w Szczecinie, a Pogotowiem, do WOPRu trafił także 
sprzęt, mający poprawić bezpieczeństwo nad wodami. To między 
innymi pływająca motopompa, cyfrowe przekaźniki łączności na 
terenie Odry i Międzyodrza, radiotelefony oraz wodoodporne 
aparaty cyfrowe. W latach 2011-2018 WOPR otrzymał z Funduszu 
wsparcie w wysokości ponad miliona złotych. W 2017 roku Fundusz 
dofinansował kwotą ponad 100 tysięcy złotych zakup mobilnego 
zestawu ratowniczego składającego się z pojazdu specjalistycznego 
typu pick-up, wraz z przyczepą, łodzią IRB oraz wyposażeniem 
indywidualnym ratowników wodnych, którzy będą mogli być 
wykorzystywani do zabezpieczania skutków wystąpienia powodzi.

Państwowa Straż Łowiecka i Rybacka

Współpraca Funduszu z Wojewodą Zachodniopomorskim to 
finansowanie Państwowej Straży Łowieckiej i Rybackiej. Za dotację 
z Funduszu o łącznej wartości ponad miliona złotych zakupiono 
dla Straży Łowieckiej m.in. samochody patrolowe z napędem 
4x4, łodzie patrolowe, kamery cyfrowe z możliwością rejestracji 
obrazu w trybie nocnym, noktowizory, lornetki oraz urządzenia 
GPS umożliwiające lokalizację chipów oraz niezbędny osprzęt 
komputerowy. Zakupione wyposażenie oznaczać będzie wzrost 
sprawności działania służb zwalczających kłusownictwo. Nowe 
samochody pozwalają na zwiększenie ilości i jakość kontroli po-
dejmowanych w terenie, dzięki czemu zmniejszyła się ilość szkód 
w środowisku przyrodniczym. W zakresie działalności Państwowej 
Straży Rybackiej Fundusz dofinansował m.in. zakupy łodzi patro-
lowych wyposażonych w silniki motorowe, pojazdów terenowych 
z napędem 4x4, zestawów łączności oraz sprzętu obserwacyjnego. 
Działania straży podejmowane przez posterunki w Szczecinie, Ko-
szalinie i Szczecinku przekładają się na około 700 kontroli rocznie, 
podejmowanych zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym. 
Z uwagi na znaczny obszar terytorialny prowadzonych działań 
niezbędna jest wymiana zużytego sprzętu, celem sprawniejszej 
i efektywniejszej działalności. 
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