
Naturalniemy lifesty le
nr  1 (39)/2019

N
at

ur
al

ni
e 

– 
Bi

ul
et

yn
 W

oj
ew

ód
zk

ie
go

 F
un

du
sz

u 
O

ch
ro

ny
 Ś

ro
do

w
is

ka
 i 

G
os

po
da

rk
i W

od
ne

j w
 S

zc
ze

ci
ni

e 
nr

 1
(3

9)
/2

01
9

CZYSTE POWIETRZE  
– WAŻNE ZMIANY DLA  

BENEFICJENTÓW 
 strona 7

NOWE ZASADY  
OZNAKOWANIA ZADAŃ 

 strona 13 

4,5 MILIONA ZŁOTYCH 
NA DZIAŁANIA  

PROEKOLOGICZNE 
strona 16

PIERWSZE W POLSCE  
ELEKTRYCZNE  
RADIOWOZY 

strona 18

NOWE WOZY  
RATOWNICZO-GAŚNICZE 
DLA STRAŻY POŻARNEJ 

strona 20



2

N
atu

ral
nie

, my 
life

sty
le

SPIS TREŚCI

O TYM SIĘ MÓWI

3 Wstęp

4 Chcemy wsłuchać 
się w głos i potrzeby 
beneficjentów – 
rozmowa z Pawłem 
Mirowskim – Prezesem 
Zarządu WFOŚiGW 
w Szczecinie

7 Czyste Powietrze – 
ważne zmiany dla 
beneficjentów

10 Poprawa jakości 
środowiska w zakresie 
gospodarki ściekowej 
na terenie gminy 
Mielno

13 Nowe zasady 
oznakowania zadań

16 4,5 miliona złotych 
na działania 
proekologiczne

18 Pierwsze w Polsce 
elektryczne radiowozy 
dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie

20 Nowe wozy dla 
Państwowej Straży 
Pożarnej

22 Ogólnopolski Program 
Finansowania Służb 
Ratowniczych

PORADNIK BENEFICJENTA

24 Za nami konferencje 
w Zalesiu i Manowie

26 My Doradzamy – 
Ty oszczędzasz!

28 Szkolenia dla 
kandydatów 
na energetyków 
gminnych

PREZENTACJE

29 Nowoczesny dron 
dla Straży Miejskiej 
w Szczecinku

30 25-lecie Agencji 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

32 Białogardzki Klaster 
Energii

34 Nowoczesny, 
ekologiczny żłobek 
i przedszkole 
w Węgorzynie

35 Rewitalizacja Wzgórza 
Rolanda w Łobzie – 
z dofinansowaniem 
Funduszu

36 Wojewódzki Konkurs 
Plastyczny – Ojczysta 
Przyroda Wokół Nas

38 Kronika



N
aturalnie, my lifestyle

3

SŁOWO WSTĘPNE
N

aturalnie, my lifestyle

Biuletyn Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie

Redaktor naczelny: 
Artur Szczybelski

Redakcja: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie 

ul. Solskiego 3 
71-323 Szczecin

Wydawca: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie

Zdjęcia zawarte w Biuletynie 
Naturalnie są własnością WFOŚiGW 
w Szczecinie lub zostały przekazane 

przez autorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skrótów i redakcyjnego 

opracowania tekstów przyjętych 
do druku.

Dtp i druk: 
Drukarnia SIL-VEG-DRUK S.C. 

ul. Niegolewskich 12 
42-700 Lubliniec

ISSN 2080-0681

Nakład: 1000 egzemplarzy

Wydrukowano na papierze 
ekologicznym.

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:

1. 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

2. Istnieje możliwość kontaktu 
z inspektorem ochrony danych 

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

3. 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

Szanowni Państwo,

Ponad 1100 wniosków na łączną kwotę ponad 25 milionów złotych, 320 rozstrzygnięć 
Zarządu, ponad 130 zawartych umów i ponad 50 wniosków o płatność – to dotychczaso-
we efekty Ogólnopolskiego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, realizowane-
go od września 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego – jednego z najczystszych regio-
nów w Polsce – w postaci programu zyskali narzędzie do kolejnych działań, dzięki którym 
nasze środowisko będzie chronione jeszcze skuteczniej.

W najnowszym wydaniu „Naturalnie” nie brakuje najświeższych informacji o Programie 
„Czyste Powietrze”, ale także o pozostałych działaniach podjętych przez Fundusz, skie-
rowanych do szerokiego grona beneficjentów, w tym programach dotyczących edukacji 
ekologicznej, ochrony przyrody czy odbudowy populacji pszczół. Na stronach biuletynu 
znajdziecie Państwo także szereg wskazówek, jak – zgodnie z nowymi zasadami – ozna-
kowywać inwestycje i pojazdy kupione przy finansowym wsparciu Funduszu. Zachęcam 
również do lektury artykułów poświęconych ogólnopolskiemu Projektowi Doradztwa 
Energetycznego, w ramach którego Doradcy Energetyczni podpowiadają jak mądrze, od-
powiedzialnie i z troską o środowisko realizować projekty proekologicznie.

Tradycyjnie – dajemy beneficjentom okazję do zaprezentowania swoich projektów zreali-
zowanych przy wsparciu finansowym Funduszu. W tym numerze warto zwrócić szczególną 
uwagę na podsumowanie dotychczasowej działalności Zachodniopomorskiego Oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto także – za pośrednictwem na-
szego biuletynu – zajrzeć do nowoczesnego i ekologicznego przedszkola w Węgorzynie, 
zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Unieściu czy na Wzgórze Rolanda w Łobzie, któ-
re odzyskało dawny blask.

Zachęcam do lektury!

Paweł Mirowski
Prezes Zarządu
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Chcemy wsłuchać 
się w głos i potrzeby 
beneficjentów

„Moje zadania jako Przewodniczącego 
Konwentu to dobra współpraca, szybka 
wymiana informacji, sprawne realizowanie 
programów i wsłuchiwanie się w potrzeby 
beneficjentów.”

Jakim zainteresowaniem cieszy się Ogólnopolski 
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, jaką 
ofertę WFOŚiGW w  Szczecinie przygotował 
dla beneficjentów na  2019 rok, czy będą środki 
na nowe wozy dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
i czy samorządy skorzystają ze wsparcia na usuwa-
nie azbestu? Na  te  pytania odpowiada Paweł 
Mirowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.

Pod koniec stycznia został Pan wybrany Przewodni-
czącym Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Jakie sta-
wia sobie Pan cele do zrealizowania podczas tego roku, 
w którym będzie Pan przewodniczył Konwentowi?

Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szcze-
cinie: Wybór na  Przewodniczącego Konwentu Prezesów 
WFOŚiGW to dla mnie duże wyróżnienie i  zaszczyt. Waż-
nym celem będzie nie tylko dalsze zacieśnianie współpracy 
między Wojewódzkimi Funduszami, ale także dobre współ-
działanie z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, z którym jako Fundusze realizujemy 
wiele ważnych projektów, w tym Program „Czyste Powie-
trze”, oraz z Ministerstwem Środowiska, które wyznacza cele 
do zrealizowania w 2019 roku i kolejnych latach. Bez wątpie-
nia ważnym celem jest też uruchomienie wspólnego progra-
mu usuwania azbestu przez WFOŚiGW i NFOŚiGW. Dobra 
współpraca, szybka wymiana informacji, sprawne realizowa-
nie programów, wsłuchiwanie się w głos i potrzeby benefi-
cjentów i proponowanie im atrakcyjnej oferty finansowej – 
to moje główne zadania jako Przewodniczącego Konwentu.

Wspomniał Pan o  Programie „Czyste Powietrze”. Ja-
kie są najważniejsze nowości dla beneficjentów, wpro-
wadzone po przerwie technicznej w naborze wniosków, 
która miała miejsce na początku roku?

Ta przerwa techniczna była związana z wejściem od 1 stycz-
nia 2019 roku podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. 
To  z  kolei spowodowało konieczność dostosowania sys-
temu informatycznego do  nowych warunków programu. 
Wśród najważniejszych zmian jest wprowadzenie wspo-
mnianej już ulgi termomodernizacyjnej, z  czym wiąże się 
nowy sposób naliczania wysokości dotacji. Dzięki uldze każ-
dy właściciel domu jednorodzinnego na początku przyszłe-
go roku podatkowego będzie mógł odpisać od podstawy 
opodatkowania poniesione koszty. Kolejna ważna zmiana 
to umożliwienie aplikowania o wsparcie w ramach progra-
mu osobom fizycznym, posiadającym prawo własności lub 
będącym współwłaścicielami lokalu wydzielonego w domu 

jednorodzinnym, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Została 
też wydłużona – do 12 miesięcy – karencja w spłacie rat ka-
pitałowych. Co istotne dla beneficjentów – nie ma już też ko-
nieczności wizyty pracownika Funduszu przed przyznaniem 
dofinansowania i rozpoczęciem inwestycji.

Jak aktualnie wygląda zainteresowanie Programem 
„Czyste Powietrze” w naszym regionie?

Od 19 września 2018 roku, kiedy Fundusz rozpoczął przyj-
mowanie wniosków, zauważamy coraz większe zaintereso-
wanie programem. To wynik skutecznej kampanii szkolenio-
wo-informacyjnej, która była prowadzona przez Wojewódzki 
Fundusz we wszystkich ze 114 gmin województwa zachod-
niopomorskiego. W  każdej z  nich Fundusz zorganizował 
szkolenie dla osób zainteresowanych programem. Warto 
także wspomnieć o  kampanii informacyjnej, realizowanej 
przez Ministerstwo Środowiska. Wyzwaniem jest dla nas do-
tarcie z informacją o Programie „Czyste Powietrze” do jesz-
cze szerszego grona beneficjentów, a szczególnie do osób 
wykluczonych energetycznie.

„Dzięki uldze termomodernizacyjnej każdy 
właściciel domu na początku przyszłego 
roku podatkowego odpisze poniesione 
koszty od podstawy opodatkowania.”
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Ile wniosków przyjął WFOŚiGW w Szczecinie? Ile umów 
udało się podpisać?

Do tej pory do biur Funduszu w Szczecinie, Koszalinie i Szcze-
cinku wpłynęło ponad 1100 wniosków o łącznej wartości po-
nad 25 milionów złotych, które są aktualnie oceniane. Zarząd 
podjął już 320 rozstrzygnięć i zawarł ponad 130 umów o do-
finansowanie. Fundusz wypłacił już beneficjentom pierwsze 
dotacje. Przeważają wnioski dotacyjne – ich autorzy mogą 
liczyć na atrakcyjne i bezzwrotne wsparcie na wymianę źró-
dła ciepła i kompleksową termomodernizację domu jedno-
rodzinnego.

Jak pokrótce wygląda ścieżka, przez którą przechodzi 
beneficjent, który chce uzyskać wsparcie w ramach Pro-
gramu „Czyste Powietrze”?

Pierwszy etap to kontakt z pracownikami Funduszu i uzyska-
nie odpowiedzi na pytanie: czy zainteresowana osoba może 
przystąpić do programu. W dalszym etapie jest do wybo-
ru kilka możliwości, w tym elektroniczne złożenie wniosku, 
które jest najbardziej dostępną i łatwą formą. Beneficjent, 
aby złożyć wniosek o wsparcie, nie musi przychodzić do Fun-
duszu. Na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” powstał 
Portal Beneficjenta, umożliwiający wypełnienie interaktyw-
nego wniosku, w którym aplikujący jest prowadzony nieja-
ko „za rękę”. Kolejne pola – podobnie jak przy wypełnianiu 
zeznania podatkowego – przeliczają się automatycznie. Tak 
wypełniony wniosek należy wydrukować i wysłać na adres 
WFOŚiGW w Szczecinie. Z kolei osoby, które nie mają dostę-
pu do internetu albo mają problemy z obsługą komputera, 
mogą otrzymać wydrukowaną wersję wniosku w Funduszu 
i  wypełnić ją. To  jednak mniej przyjazna forma wypełnia-
nia wniosku, gdyż dane do wszystkich pól trzeba przeliczać 
ręcznie. Rekomendujemy składanie wniosku drogą elektro-
niczną, gdyż jest to najszybszy sposób i jednocześnie daje 
gwarancję, że  wniosek zostanie wypełniony poprawnie, 
co z kolei znacznie przyspieszy dalsze procedowanie złożo-
nego wniosku.

Co jest największym wyzwaniem dla WFOŚiGW w Szcze-
cinie w realizacji Programu „Czyste Powietrze”?

Z pewnością dotarcie do jak najszerszego grona beneficjen-
tów, szczególnie mieszkańców tak zwanych wykluczonych 
energetycznie. To osoby, które mogą uzyskać nawet 80-90% 
bezzwrotnej dotacji. Dotarcie do tych osób to ważne zada-
nie Funduszu. Jeśli tego nie zrobimy, będzie to najmniej licz-
na grupa składających wniosek o dofinansowanie. Staramy 
się przekazać im kompleksową informację o programie, or-
ganizując różnego rodzaju spotkania i szkolenia w całym re-
gionie.

Czy i jakie ułatwienia Fundusz planuje wprowadzić dla 
beneficjentów, składających wnioski w Szczecinie, Ko-
szalinie i Szczecinku?

Najważniejszym i naprawdę dużym ułatwieniem jest udo-
stepnienie strony wnioski.wfos.szczecin.pl, która pozwala 
beneficjentom śledzić, co dzieje się z ich wnioskami. Kolej-
nym udogodnieniem jest stworzenie w siedzibach Funduszu 
w Szczecinie i Koszalinie Biur Obsługi Programu „Czyste Po-
wietrze”, pozwalających na uzyskanie kompleksowych infor-
macji o programie, który jest tak popularny, że pracownicy 
Funduszu odbierają dziennie ponad 100 telefonów z pyta-
niami o szczegóły dotyczące możliwości uzyskania wspar-
cia. Dlatego – jako Przewodniczący Konwentu Prezesów – 
chciałbym zachęcić pana Ministra Środowiska i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do stwo-
rzenia ogólnopolskiej infolinii, która rozwiązałaby problem 

z dostępnością do informacji o programie. Taką potrzebę 
dostrzegają wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Śro-

dowiska. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to  infolinia dedyko-
wana Programowi „Czyste Powietrze” zostanie stworzona 
w WFOŚiGW w Szczecinie.

Z jakich innych mechanizmów finansowych mogą aktual-
nie skorzystać zachodniopomorscy beneficjenci?

Oprócz „Czystego Powietrza”, które jest głównym, ale nie 
jedynym programem realizowanym przez Wojewódzki Fun-
dusz, zostały ogłoszone nabory dotyczące edukacji ekolo-
gicznej i ochrony przyrody. Na działania edukacyjne i ochronę 
cennych gatunków roślin oraz zwierząt Fundusz przeznaczy 
w  tym roku łącznie 3,5 miliona złotych. Przyjmujemy też 
wnioski od samorządów, które chcą usunąć ze swojego te-
renu groźny dla zdrowia i środowiska barszcz Sosnowskie-
go, a także od beneficjentów, którzy chcą uzyskać wsparcie 
na działania ukierunkowane na odbudowę populacji pszczół. 
Mamy uruchomioną linię pożyczkową dla osób fizycznych, 
które nie mogą skorzystać z Programu „Czyste Powietrze”, 
a chciałyby zrealizować zadania obejmujące przeprowadze-
nie prac termomodernizacyjnych czy też zamontować od-
nawialne źródeł energii. To niskooprocentowane pożyczki 
z umorzeniem, czyli w praktyce – z elementem dotacyjnym.

Co z programem usuwania azbestu? Czy samorządy będą 
mogły starać się o wsparcie na ten cel?

Prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zainteresowaliśmy też tym 
tematem Ministra Środowiska – Pana Henryka Kowalczyka. 
Wszystko wskazuje na to, że w tym roku uda się uruchomić 
program pozwalający finansować do 100% kosztów ponie-
sionych na utylizację, transport i zagospodarowanie wyro-
bów zawierających azbest. Zależy mi  na  jak najszybszym 
ogłoszeniu tego programu, bo taką potrzebę z jednej stro-
ny widzą wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, a z drugiej zgłaszają jednostki sa-
morządu terytorialnego. Będę gorąco namawiał NFOŚiGW, 
żeby razem z Funduszami finansował usuwanie wyrobów za-
wierających azbest.

W grudniu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie zostały przekazane pierwsze w Polsce elektrycz-
ne oznakowane radiowozy, kupione przy finansowym 
wsparciu Funduszu. Co dalej w kwestii elektromobilno-
ści – jakie projekty z tej dziedziny Fundusz dofinansuje 
w najbliższym czasie?

Czeka nas przede wszystkim kontynuacja i dalsze promowa-
nie elektromobilności. Niestety – wysoka cena aut elektrycz-
nych wpływa na mniejsze zainteresowanie, szczególnie osób 
indywidualnych, pożyczkami na zakup pojazdów na prąd. 
WFOŚiGW w Szczecinie oferuje możliwość uzyskania atrak-
cyjnej pożyczki z 20% umorzeniem: 10% na początek, a kolej-
ne 10% – gdy zostanie przedstawiony dowód zezłomowania 
starego samochodu. Taka pożyczka, rozłożona w przystęp-

„Droga elektroniczna jest najszybsza 
i daje gwarancję, że wniosek zostanie 
wypełniony poprawnie, co z kolei 
znacznie przyspieszy dalsze procedowanie 
złożonego wniosku.”



O TYM SIĘ MÓWI

6

N
atu

ral
nie

, my 
life

sty
le

nych ratach na 7 lat, jest korzystniejsza niż komercyjne kre-
dyty na auta elektryczne. Z dotacji na samochody i stacje ła-
dowania chętnie korzystają zachodniopomorskie samorządy 
i podległe im jednostki, które mogą się ubiegać nawet o 50% 
dotacyjnego wsparcia. Do Funduszu wpłynęły kolejne wnio-
ski – między innymi z Urzędu Morskiego. O środki na zakup 
2 aut i 2 stacji ładowania stara się także Powiat Myśliborski. 
Samorządy już teraz są chętne do wspierania elektromobil-
ności, a naszym zadaniem jest zachęcić do zakupu aut elek-
trycznych także osoby indywidualne.

Fundusz wspiera także Państwową i Ochotniczą Straż 
Pożarną. Do jednostek OSP sukcesywnie trafiają pojaz-
dy kupione w ramach Ogólnopolskiego Programu Finan-

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie został wy-
brany Przewodniczącym Konwentu Prezesów WFOŚiGW, 
tworzonego przez Prezesów 16 Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z całej Polski.

Prezesa Zarządu WFOŚiGW w  Szczecinie wybrano na 
tą funkcję podczas Konwentu, który odbył się w  Ło-
dzi w  dniu 30  stycznia. Wiceprzewodniczącymi Konwen-
tu zostali wybrani: Łukasz Kasztelowicz – Prezes Zarządu  
WFOŚiG0W  we Wrocławiu  oraz Mariusz  Herbut – Prezes  
Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Do zadań Konwentu należy między innymi koordynowanie 
współpracy Wojewódzkich Funduszy z Parlamentem, Mini-
strem Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi instytucjami central-
nymi, a także tworzenie opinii projektów aktów prawnych, 

wpływających na funkcjonowanie WFOŚiGW. Konwent wy-
pracowuje również stanowiska i  programy finansowania 
przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.

Najważniejszym wyzwaniem Funduszy jest aktualnie wdra-
żanie Ogólnopolskiego Programu Priorytetowego „Czyste 
Powietrze” umożliwiającego pozyskanie atrakcyjnego dofi-
nansowania na wymianę źródła ciepła na ekologiczne, kom-
pleksową termomodernizację budynków jednorodzinnych 
czy też instalację odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej to ważny filar finansowania inwestycji proekolo-
gicznych w Polsce. Przez 25 lat działalności – od 1993 do 
2018 roku – na ekoinwestycje, służące poprawie stanu śro-
dowiska i jakości życia Polaków, Fundusze przeznaczyły oko-
ło 41 miliardów złotych.

„Na przełomie marca i kwietnia będzie 
wiadomo, które Ochotnicze Straże 
Pożarne otrzymają w tym roku wsparcie 
z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie.”

        Ekologiczne Fundusze wspierają zrównoważony rozwój 

gospodarczy i tworzenie "zielonych" miejsc pracy, a z efektów 

ekoinwestycji korzystają miliony Polaków. Oto kilka wybranych 

przykładów, jak "zielone" pieniądze z powołanych w 1993 r. 

WFOŚiGW zmieniły nasz kraj. Do powietrza trafiło blisko 10 

milionów ton mniej gazu cieplarnianego - dwutlenku węgla. 

Wyprodukowana czysta energia z odnawialnych źródeł energii 

w ilości 900 tys. MWh/rok mogłaby zasilić 115 tys. domów 

jednorodzinnych przez rok. Wybudowane sieci wodno-

kanalizacyjne o łącznej długości około 100 tys. kilometrów 

wystarczyłyby, aby opasać kulę ziemską dwa i pół razy. 

W Polsce trudno wskazać gminną instalację służącą ochronie 

środowiska, która nie uzyskała pomocy finansowej z Funduszy. 

Wybudowano i zmodernizowano ponad 3 tys. komunalnych 

oczyszczalni ścieków, czyli większość z istniejących 3.253 takich 

zakładów. Z pomocy finansowej Funduszy korzystają m.in. 

samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy 

państwowe jednostki budżetowe.

W naszym kraju już od ćwierćwiecza działa unikalny 

w skali Europy i świata system finansowania ochrony 

środowiska, którego ważną częścią jest 16 Wojewódzkich 

Funduszy, współpracujących z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem 

Ochrony Środowiska. Wojewódzkie Fundusze to niezależne 

instytucje, które mają zbliżone cele ustawowe, jak 

funkcjonujący na terenie całego kraju NFOŚiGW z tym, że ich 

działalność obejmuje głównie przedsięwzięcia na szczeblu 

regionalnym.

Bieżące wyzwania, które stoją przed naszym krajem, 

między innymi walka ze smogiem i niską emisją, są jednym 

z powodów zacieśniania współpracy NFOŚiGW, WFOŚiGW 

i BOŚ w skali kraju oraz realizacji wspólnych, ogólnopolskich 

projektów. Instytucje te będą wspólnie obsługiwały rządowy 

program "Czyste powietrze" o łącznym budżecie 103 miliardy 

złotych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza 

zanieczyszczanego przez palenie śmieci i słabej jakości opału 

w domowych, często przestarzałych piecach. Z miliardów 

złotych wsparcia skorzysta zwykły Kowalski, który będzie mógł 

wymienić węglowy piec i zrobić gruntowną termomodernizację 

domu jednorodzinnego. Aktualne inne wyzwania, w których 

realizacji będą pomagały Wojewódzkie Fundusze, to m.in.: 

adaptacja do zmian klimatu, zrównoważony rozwój sektora 

energetycznego czy wspieranie rozwoju elektromobilności. 

WFOŚiGW są regionalnymi instytucjami finansującymi zadania 

zapisane m.in. w tak ważnych dla kraju dokumentach jak: 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” czy 

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

 tysięcy zadań, m.in. na walkę ze 

smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków, to najkrótszy bilans -letniej działalności 

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Patronat honorowy

Ministra Środowiska

Paweł Mirowski 
Przewodniczącym Konwentu Prezesów

sowania Służb Ratowniczych. Czy program będzie miał 
kontynuację?

W 2018 roku zostało sfinansowanych 10 średnich wozów 
i 2 ciężkie, a dodatkowo – 3 łodzie ratownicze dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych – między innymi w Parsęcku, Za-
męcinie, Żukowie, Ustroniu Morskim, Dolicach czy Starych 
Łysogórkach. To  dla druhów z  OSP nierzadko prawdziwa 
techniczna rewolucja, bo mogą przesiąść się do nowocze-
snego wozu ze starego i wysłużonego pojazdu, który eks-
ploatują nawet od prawie 40 lat. Niedługo powstanie nowa 
lista dofinansowania służb ratowniczych. Program nie mógł-
by funkcjonować, gdyby nie porozumienie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – Pana Joachima Brudzińskie-
go z Ministrem Środowiska – Panem Henrykiem Kowalczy-
kiem. Ministrowie – w porozumieniu z Komendantem Głów-
nym i  Komendantami Wojewódzkimi Państwowej Straży 
Pożarnej – tworzą wspólną, ogólnopolską listę. Kto, lepiej 
niż Strażacy – zna potrzeby konkretnych jednostek? Myślę, 
że już na przełomie marca i kwietnia będzie wiadomo, które 
Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają w tym roku wsparcie 
z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Konrad Czarnecki.
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W obecnym kształcie Programu Priorytetowego Tabela nr 1 
dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, 
których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podsta-
wie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnio-
skodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego 
nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy zasady udzielania dofinansowania w ramach Programu Czyste 
Powietrze. Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej wynikającej z uchwalonej 
przez Sejm 9 listopada 2018 roku ustawy nowelizującej ustawę o PIT i ustawę o ryczałcie. Wynikiem 
wprowadzenia przedmiotowej ulgi jest pojawienie się dodatkowej tabeli w Programie Czyste Powietrze.

Sebastian Kaczmarek
p.o. Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych

Intensywność dofinansowania Tabela 1
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Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając 
się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli 
skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach okre-
ślonych w  ustawie z  dnia 9 listopada 2018 r. o  zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym od  nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Zmiany, które nadchodzą

Ważna zmiana w ramach Programu Czyste Powietrze, któ-
ra zacznie obowiązywać w drugiej połowie bieżącego roku 
dotyczy wszystkich chętnych do skorzystania z dofinansowa-
nia do wymiany pieca, którzy złożą swoje wnioski po 1 lipca 
2019 roku. Muszą oni pamiętać, że koszty przedsięwzięcia 
nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej 
i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcze-
śniej. Oznacza to, że wniosek o dotację składamy zanim roz-
poczniemy realizację inwestycji, a przynajmniej zanim ponie-
siemy pierwsze koszty związane z realizacją zadania.

Kolejna istotna zmiana to wykluczenie możliwości montowa-
nia pieców na biomasę w budynkach, które mają możliwość 
przyłączenia się do sieci dystrybucji gazu.

O programie

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa 
efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i in-
nych zanieczyszczeń do powietrza z  istniejących jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji za-
nieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są wła-
ścicielami (współwłaścicielami) domów jednorodzinnych, 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku 
jednorodzinnego, jak również do osób fizycznych, które po-
siadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielo-
nego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wy-
odrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został 
wyodrębniony do 01.01.2019 r.

Warunki finansowe

• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest 
liczona wysokość dotacji: 53 tys. zł.

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia: 7 tys. zł.

• Oprocentowanie zmienne pożyczki: nie więcej niż 
WIBOR 12M +70 punktów bazowych, ale nie mniej 
niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości opro-
centowania następuje w cyklu rocznym.

• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.

• Możliwa karencja w spłacie: do 12 miesięcy od daty 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

• Okres realizacji przedsięwzięcia: do  24 miesięcy 
od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie 
później, niż do 30.06.2029 r.

• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpo-
częte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem zło-
żenia wniosku o dofinansowanie.

• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można dostać dofinansowanie

• wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł cie-
pła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz

• zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających 
wymagania określone w programie; 

• docieplenie przegród budynku;

• zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

• montaż lub modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

• zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z od-
zyskiem ciepła.

Intensywność dofinansowania Tabela 2
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Na jakie działania między innymi możesz uzyskać dotację z Programu?

Czyste Powietrze - Twój mądry wybór 
na rzecz ochrony zdrowia, klimatu i środowiska.
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Poprawa jakości 
środowiska 
w zakresie gospodarki ściekowej 
na terenie gminy Mielno
Jolanta Ignasiak
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

W tym roku dobiega końca realizacja dużej inwestycji komu-
nalnej: „Racjonalizacja ekonomiczno-środowiskowa systemu 
oczyszczania ścieków w gminie Mielno – etap I – przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu”, prowadzonej 
od marca 2017 roku przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. 
w Mielnie. Przedsięwzięcie było dużym wyzwaniem, zarów-
no dla Inwestora, jak i Generalnego Wykonawcy robót – fir-
my Polaqua Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, gdyż prace bu-
dowlane z konieczności musiały zostać wykonane w trakcie 
bieżącej pracy oczyszczalni.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 
ponad 11,6 miliona złotych. Preferencyjnej pożyczki w wy-
sokości ponad 7,5 miliona złotych na uzupełnienie wkładu 
własnego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Całkowity koszt to ponad 
20,7 mln zł (netto).

Ścieki oczyszczane na terenie gminy pochodzą z dwóch aglo-
meracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ście-
ków Komunalnych: aglomeracji Mielno z oczyszczalnią ście-
ków w Unieściu oraz aglomeracji Sarbinowo z oczyszczalnią 
ścieków w Kiszkowie.

Atrakcyjne położenie Mielna, jak i miejscowości nadmorskich zlokalizowanych na terenie gminy, błyska-
wiczny rozwój turystyki, wciąż rosnąca liczba hoteli i pensjonatów wymusiły konieczność sprostania eu-
ropejskim standardom i normom w gospodarce ściekowej.
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Różnice w ilości ścieków w trakcie sezonu turystyczne-
go i poza nim

Przyjmuje się, że  połowa rocznej ilości dopływających 
do oczyszczalni w Unieściu ścieków przypada na okres waka-
cji. Ilość ścieków w sezonie letnim wynosi Qśrd = 5 600 m3/d, 
dochodzi do 6 000 m3/d przy RLM = 35 000 M. Poza sezonem 
letnim Qśrd = 2 300 m3/d przy RLM = 8 000 M.

Cel przedsięwzięcia

Podstawowym celem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
w Unieściu było zastąpienie niewydolnych i wyeksploatowa-
nych urządzeń i obiektów nowoczesnymi, gwarantującymi 
uzyskiwanie znacznie wyższego stopnia redukcji zanieczysz-
czeń w  odprowadzanych do  odbiornika ściekach oczysz-
czonych oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni 
z Qśrd = 6 500 m3/d do Qśrd = 8 000 m3/d.

Efekty rzeczowe

W ramach inwestycji dokonano przebudowy i rozbudowy 
wszystkich ciągów technologicznych w częściach mechanicz-
nej, biologicznej i osadowej oczyszczalni.

I) Część mechaniczna

Część mechaniczna oczyszczalni jest prawie całkowicie 
nowa i składa się z komory rozprężnej, budynku krat z se-
paratorem piasku i dwoma piaskownikami wirowymi oraz 
ze zbiornika retencyjnego ścieków wraz z pompownią, któ-
ry ma przyjmować nadwyżki ścieków, szczególnie w sezonie 
letnim, a nocą kierować je do głównego strumienia podle-
gającego oczyszczeniu.

II) Część biologiczna

Istniejący reaktor biologiczny RB został przebudowany. Za-
stosowano w procesie biologicznym najnowszy system na-
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powietrzania z  wykorzysta-
niem dmuchaw na  łożyskach 
powietrznych. W  reaktorze 
zachodzą procesy utleniania 
związków węgla organiczne-
go, nitryfikacji i  denitryfikacji 
oraz synteza biomasy osadu 
czynnego. W reaktorze wytrą-
cane są związki fosforu w opar-
ciu o  chemiczne dozowanie 
koagulantu PIX. Do części bio-
logicznej należy również prze-
budowany istniejący osadnik 
wtórny radialny oraz drugi, zu-
pełnie nowy, osadnik wtórny. 
Sklarowane ścieki z osadników 
są odprowadzane do odbiorni-
ka, którym jest Jezioro Jamno. 
Osad wtórny jest pompowany 
do części osadowej.

III) Część osadowa

W  części osadowej przebudo-
wano komorę tlenową, a także 
istniejący zagęszczacz osadu. 
Na terenie odzyskanym po po-
letkach osadowych powstała 
nowoczesna stacja odwadnia-
nia osadu.

Perspektywy Oczyszczalni 
Ścieków Unieście

Spółka Ekoprzedsiębiorstwo 
z  siedzibą w  Mielnie planuje 
przystąpić do  kolejnego eta-
pu inwestycyjnego, polega-
jącego na  wyłączeniu z  eks-
ploatacji oczyszczalni ścieków 
w  Kiszkowie i  skierowaniu 
wszystkich ścieków z  aglome-
racji Sarbinowo do  nowo od-
danej Oczyszczalni Ścieków 
Unieście. Zwiększy się wów-
czas obciążenie oczyszczalni 
w Unieściu i osiągnie w sezonie 
letnim Qśrd = 8 000 m3/d przy 
RLM = 47  330  M. Poza sezo-
nem obciążenie wyniesie Qśrd 
= 3 310 m3/d przy 11 590 M.

Równocześnie Spółka przy-
stępuje do  budowy farmy fo-
towoltaicznej na  potrzeby 
Oczyszczalni Ścieków Unieście. 
Farma powstanie do  kwiet-
nia 2020  roku. Planowany 
koszt całkowity wynosi ponad 
1,8 mln zł netto, a na jej sfinan-
sowanie zostaną wykorzystane 
między innymi środki pocho-
dzące z umorzenia pożyczki za-
ciągniętej w WFOŚiGW w Szcze-
cinie w kwocie niemal 5,5 mln 
złotych.

Wszystkie zdjęcia pochodzą 
z Archiwum Ekoprzedsiębiorstwa 
Mielno Sp. z o.o.

Piaskowniki wirowe i zbiornik retencyjny.

Komora denitryfikacji.

Budynek krat.

Budynki socjalne i warsztatowe oraz stacja odwadniania osadu.



PORADNIK BENEFICJENTA

13

N
aturalnie, my lifestyle

Nowe zasady oznakowania zadań 
dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie 6 lutego przyjął do stosowania nowe Zasady oznakowania zadań dofinansowanych 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Każde zadanie 
po  wykonaniu powinno zostać oznaczone informacją o  udzieleniu wsparcia przez Fundusz wraz z  logotypem 
Funduszu.

Zawierana umowa na  dofinansowanie zadania, zobowią-
zuje Beneficjenta do uzyskania pisemnej akceptacji Fundu-
szu projektu oznakowania przed zleceniem jego wykonania. 
Dopuszczalną formą akceptacji jest poczta elektroniczna. 
W treści e-mail należy podać numer umowy, której dotyczy 
akceptacja oznakowania, wymiary tablicy oraz rodzaj mate-
riału, z jakiego zostanie wykonane oznakowanie. Należy tak-
że wskazać umiejscowienie oznakowania oraz załączyć pro-
jekt tablicy.

Oznakowanie różni się w zależności od rodzaju zadania. Fun-
dusz wspiera finansowo projekty inwestycyjne i nieinwesty-
cyjne. W ramach nieinwestycyjnych Fundusz udziela dofi-
nansowania na: publikacje, filmy i materiały dydaktyczne, 
szkolenia, konkursy i inne imprezy o charakterze publicznym, 
zakup nagród rzeczowych, zalesienia, pielęgnację pomników 
przyrody i zieleni zabytkowej, ścieżki edukacji ekologicznej, 
programy edukacyjne, dokumentacje, opracowania i pozo-
stałe przedsięwzięcia niemieszczące się w tych kategoriach. 
Dodatkowo Fundusz realizuje programy dla osób fizycznych.

Poniżej prezentujemy jak powinny wyglądać tablice lub na-
klejki informujące o dofinansowaniu realizowanych przez 
Państwa zadań oraz gdzie powinny zostać umieszczone.

1. Zadania o charakterze inwestycyjnym

1.1. Beneficjent pomocy Funduszu, po zakończeniu inwesty-
cji (np. budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków, 
termomodernizacji budynków, budowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej itp.) jest zobowiązany do wykonania ta-
blicy z materiału o wysokiej trwałości: metalu, drewna 
lub tworzywa sztucznego i umieszczenia jej w widocz-
nym miejscu na terenie inwestycji. Może to być elewacja 
ocieplonego budynku, ogrodzenie oczyszczalni ścieków 
lub na słupku/ramce stalowej przed obiektem. W przy-
padku oznakowania zadań dofinansowanych także z in-
nych źródeł dopuszcza się umieszczenie oznakowania 
na  wspólnej konstrukcji wsporczej. W  przypadku bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszo-
nych w różnych miejscowościach i usytuowanych na pry-
watnych posesjach dopuszcza się umieszczenie tablicy 
na  budynku będącym siedzibą Beneficjenta pomocy 
Funduszu. W przypadku inwestycji liniowych np. kana-
lizacyjnych, wodociągowych, cieplnych tablicę informa-
cyjną należy umieścić na  ogrodzeniu przepompowni 
ścieków, na obiekcie wymiennikowni, węzłów cieplnych 
lub w innym miejscu na trasie sieci. Treść tablicy infor-
macyjnej brzmi: „Zadanie pn. dofinansowane ze środ-
ków WFOŚiGW w  Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”. 
Kolorystyka tablicy, rodzaj czcionki i logotyp Funduszu 

są zamieszczone na stronie internetowej Funduszu. Roz-
miar tablicy uzależniony jest od kwoty udzielonego do-
finansowania (wzór tablicy nr 1 lub 2).

1.2. W przypadku zakupu zaewidencjonowanych środków 
trwałych (za wyjątkiem środków transportu pojazdów 
specjalistycznych) Beneficjent pomocy Funduszu jest 
zobowiązany do trwałego umieszczenia na zakupionym 
ze środków Funduszu środku trwałym informacji o tre-
ści „Zakup dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, www. wfos.szczecin.pl” (wzór tablicy nr 3).

1.3. Zadania polegające na zakupie ze środków Funduszu 
środków transportu oraz pojazdów specjalistycznych ta-
kich jak np. samochody ratowniczo–gaśnicze, bądź ich 
modernizacji czy doposażeniu, powinny być oznakowa-
ne poprzez trwałe umieszczenie w widocznym miejscu 
tych pojazdów np. na drzwiach lub tyle pojazdu, infor-
macji o treści „Zakup pojazdu dofinansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Szczecinie, www.wfos.szcze-
cin.pl”. Minimalna powierzchnia oznakowania wynosi 
600 cm2. Wzór i lokalizację oznakowania należy każdo-
razowo uzgodnić z Funduszem. W przypadku pojazdów, 
dla których stawia się wymogi oznakowania, wynikające 
z innych przepisów, wkomponowanie oznakowania Fun-
duszu ustalane jest indywidualnie.

2. Zadania o charakterze nieinwestycyjnym

Fundusz udziela dofinansowania w oparciu o postanowie-
nia zawarte w regulaminach naboru wniosków na projekty 
z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, odbudo-
wy populacji pszczół oraz usuwania barszczu Sosnowskie-
go. W sprawach nieuregulowanych regulaminami mają za-
stosowanie Zasady oznakowania zadań dofinansowywanych 
ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

2.1. Publikacje, filmy i materiały dydaktyczne

Beneficjent pomocy Funduszu ma  obowiązek umieścić 
na pierwszej (redakcyjnej) i ostatniej stronie publikacji (tyl-
na okładka książki czy filmu) logotyp Funduszu wraz z infor-
macją o treści „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl” (wzór tablicy 
nr 5).

Minimalny rozmiar 
tablicy

Pożyczka Dotacja

597 x 420 mm do 1 mln zł do 100 tys. zł

840 x 597 mm powyżej 1 mln zł pow. 100 tys. zł
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2.2. Szkolenia, konkursy i inne imprezy o charakterze pu-
blicznym

Beneficjent pomocy Funduszu jest zobowiązany do poinfor-
mowania uczestników organizowanego kursu, szkolenia lub 
konferencji o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków 
Funduszu umieszczając w widocznym miejscu sali tablicę in-
formacyjną lub baner z logotypem Funduszu oraz informacją 
o treści „Zadanie pn. dofinansowane ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl”. W przypadku finanso-
wania przez Fundusz zakupu nagród w konkursach ekolo-
gicznych, Beneficjent umożliwi przedstawicielowi Funduszu 
wręczenie nagród (wzór tablicy nr 5, ewentualnie 7 lub 8).

2.3. Zakup nagród rzeczowych

Jeżeli jednostkowa wartość nagrody przekracza kwotę 
100 złotych netto, a forma nagrody pozwala na to, Benefi-
cjent ma obowiązek umieścić na niej logotyp Funduszu oraz 
informację „Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl” (wzór tablicy nr 5).

2.4. Zalesienia, pielęgnacja pomników przyrody i ziele-
ni zabytkowej

Wśród projektów z  zakresu Ochrony Przyrody Fundusz 
wspiera między innymi: realizację programów czynnej ochro-
ny przyrody, realizację zadań wykonywanych przez służby 
ochrony przyrody województwa zachodniopomorskiego, 
restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych, 
usuwanie barszczu Sosnowskiego, rewitalizację parków i po-
mników przyrody, a także działania ochronne w ramach ob-
szarów Natura 2000. W przypadku oznakowań dotyczących 
ww. projektów należy stosować wzór tablicy 1 lub 2.

2.5. Ścieżki edukacji ekologicznej

Beneficjent ma obowiązek umieść na stałe w widocznym 
miejscu przy wejściach na ścieżkę edukacji ekologicznej, wy-
konane w sposób trwały tablice informacyjne zawierające 
logotyp Funduszu oraz napis „Zadanie pn. dofinansowa-
ne ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szcze-
cin.pl”. Logotyp Funduszu ma również zostać umieszczony 
na wszystkich tablicach edukacyjnych i informacyjnych zwią-
zanych ze ścieżką, finansowanych przez Fundusz (wzór ta-
blicy 5).

2.6. Programy edukacyjne

W  przypadku realizowanych programów edukacyjnych 
powinno się umieścić w  widocznym miejscu w  siedzibie 
i na stronie internetowej Beneficjenta informację o dofi-
nansowaniu zadania przez Fundusz w brzmieniu: „Zadanie 
pn. dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Szczecinie, 
www.wfos.szczecin.pl” (wzór tablicy nr 5).

2.7. Dokumentacje, opracowania, programy

Beneficjent pomocy Funduszu ma  obowiązek umieścić 
na  pierwszej stronie dokumentacji/opracowania/progra-
mu logotyp Funduszu oraz informację o  treści „Wykona-
nie….. dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
www.wfos.szczecin.pl”

Program Pożyczek dla Osób Fizycznych

WFOŚiGW w Szczecinie finansuje w ramach Programu Po-
życzek dla Osób Fizycznych poniższe rodzaje przedsięwzięć:

• Linia A1 – Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych 
gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energe-
tycznej poprzez budowę, przebudowę i modernizację 
indywidualnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu, 
z wyłączeniem zadań, które kwalifikują się do finanso-
wania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

• Linia A2 – Ograniczenie emisji do  atmosfery szkodli-
wych gazów i  pyłów oraz zwiększenie efektywności 
energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii do produkcji elektryczności z wyłącze-
niem zadań, które kwalifikują się do finansowania w ra-
mach Programu „Czyste Powietrze”.

• Linia A3 – Ograniczenie emisji do  atmosfery szkodli-
wych gazów i pyłów poprzez zakup pojazdów o napę-
dzie elektrycznym.

• Linia A4 – Ograniczenie negatywnego oddziaływania 
na stan powietrza i zdrowie mieszkańców azbestowych 
pokryć dachowych i  innych materiałów wykonanych 
z azbestu poprzez ich utylizację.

• Linia A5 – Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych 
gazów i pyłów oraz zwiększenie efektywności energe-
tycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksowe 
działania termomodernizacyjne z wyłączeniem zadań, 
które kwalifikują się do finansowania w ramach Progra-
mu „Czyste Powietrze”.

• Linia B1 – Zadania inwestycyjne polegające na: ograni-
czeniu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i gleby, 
oraz ochronie zdrowia mieszkańców poprzez budowę, 
przebudowę i modernizację indywidualnych przyłączy 
kanalizacyjnych.

• Linia B2 – Zadania inwestycyjne polegające na zatrzyma-
niu i magazynowaniu wody deszczowej.

Po zakończeniu zadania Beneficjent zobowiązany jest trwale 
oznakować wykonaną inwestycję informacją o treści: „Inwe-
stycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Pro-
gramu Pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu 
ochrony powietrza, wód i gleby” (wzór tablicy nr 6).

Ponadto Wojewódzki Fundusz prowadzi program pn. Czy-
ste Powietrze – to kompleksowy program, którego celem 
jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanie-
czyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jedno-
rodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Zadania 
realizowane w ramach tego programu nie wymagają ozna-
kowania.

Wzory tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu 
ze środków Funduszu zamieszczone są na stronie interne-
towej Funduszu pod adresem www.wfos.szczecin.pl. w za-
kładce Promocja.

Monika Kamińska–Kierzkowska
Joanna Zapor–Pycińska

Paweł Górny
Specjaliści ds. Techniczno-Branżowych
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Wzory tablic

Tablica 4B – wymiar 400 x 150 mm

Tablica 1 – wymiar 597 x 420 mm Tablica 5 – wymiar 297 x 210 mm (format A4)

Tablica 2 – wymiar 840 x 597 mm Tablica 6 – wymiar 148 x 105 mm

Tablica 3 – wymiar 148 x 105 mm Tablica 7 – wymiar 597 x 420 mm

Tablica 4A – wymiar 400 x 150 mm Tablica 8 – wymiar 597 x 420 mm
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Nabór w  ramach konkursu: Odbudowa populacji pszczół 
zakończył się w połowie marca. Dłużej – do końca lipca – 
można składać wnioski w konkursach dotyczących eduka-
cji ekologicznej, ochrony przyrody i usuwania barszczu So-
snowskiego. Nabory mogą jednak zakończyć się wcześniej, 
jeśli zostanie wyczerpana pula środków, a warto zaznaczyć, 
że w poprzednich latach konkursy w tych dziedzinach cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Beneficjenci z zachod-
niej i centralnej części województwa mogą składać wnioski 
w biurze w Szczecinie (ul. Solskiego 3). Zainteresowanych ze 
wschodu regionu zapraszamy do biura w Koszalinie (ul. Ko-
ściuszki 33). Szczegółowe informacje o konkursach, regula-
miny i wzory dokumentów, a także tabelę z rejonizacją wnio-
skodawców można znaleźć na stronie www.wfos.szczecin.pl

Edukacja ekologiczna – na najwyższym poziomie
Trzy miliony złotych Fundusz przekaże na działania w ramach 
edukacji ekologicznej. Środki zostaną przeznaczone m.in. 
na programy edukacyjne, kursy, szkolenia, warsztaty czy kon-
kursy wiedzy ekologicznej, ale także budowę i doposażenie 
sal edukacyjnych. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy 

i ich jednostki, stowarzyszenia i fundacje, a także inne pod-
mioty, jeśli przyznane dofinansowanie zostanie przekazane 
na działania w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony śro-
dowiska i przyrody.

WFOŚiGW w Szczecinie przez 25 lat działalności przeznaczył 
na edukację ekologiczną ponad 76 milionów złotych, wspie-
rając działalność ośrodków edukacyjnych w Zalesiu, Mano-
wie, Barzkowicach, Sarbinowie, Międzyzdrojach i Szczecin-
ku, dofinansowując budowę ścieżek edukacyjnych m.in. 
wokół jeziora Głębokiego w Szczecinie, na terenie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Szczecinie czy w Bornem Sulinowie. 
Dofinansowanie pozwoliło także na organizację Ekostref – 
miejsc edukacji ekologicznych – na największych wydarze-
niach w regionie, w tym Jarmarku Jakubowym czy Targach 
Rolnych Agro Pomerania.

Rysie, żubry i koniki polskie – pod dobrą opieką
Czynną ochronę gatunków, ochronę w ramach obszarów Na-
tura 2000, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – mię-
dzy innymi takie działania można zrealizować dzięki wsparciu 
w ramach konkursu: Ochrona przyrody. Fundusz zarezerwo-
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4,5 miliona złotych 
na działania proekologiczne

Realizacja programów edukacyjnych, ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt, zakup uli i pszczelich 
rodzin, a  także usuwanie groźnej dla zdrowia rośliny. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 7 stycznia uruchomił nabory wniosków w ramach edukacji ekologicznej, 
ochrony przyrody, odbudowy populacji pszczół i likwidacji barszczu Sosnowskiego. Fundusz w 2019 roku 
przeznaczy na te działania niemal 4,5 miliona złotych.
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wał na ten cel pół miliona złotych, a o wsparcie mogą starać 
się te same grupy beneficjentów, co w przypadku edukacji 
ekologicznej.

Do tej pory WFOŚiGW w Szczecinie przekazywał środki mię-
dzy innymi na ochronę zachodniopomorskich rysi i żubrów 
w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie niedaleko Mirosławca. Do-
finansowaniem była objęta także hodowla rezerwatowa ko-
nika polskiego w Nadleśnictwie Kliniska. Przy wsparciu Fun-
duszu możliwe było także oznakowanie ponad 20 miejsc 
cennych przyrodniczo, w tym działania ochronne na terenie 
rezerwatu Świdwie. Ochrona przyrody to także rewitaliza-
cja zabytkowych parków – w tym między innymi terenu przy 
pałacu w Nosowie czy Wzgórza Rolanda w Łobzie. Łącznie 
w latach 1993-2018 Fundusz przeznaczył na takie działania 
ponad 75 milionów złotych.

Szkodliwy i niebezpieczny barszcz – do usunięcia
Na likwidację barszczu Sosnowskiego – rośliny groźnej dla 
zdrowia i bardzo inwazyjnej – Fundusz przekaże w tym roku 
450 tysięcy złotych, dzięki czemu jednostki samorządowe 
i przedsiębiorcy będą mogli usunąć roślinę mechanicznie 
(np. poprzez koszenie i ścinanie), termicznie (przez wstrzy-
kiwanie w korzenie barszczu gorącej wody) czy chemicznie 
(za pomocą oprysków).

Program usuwania barszczu Sosnowskiego jest realizowany 
przez Fundusz od 5 lat i co roku cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. Tylko w 2018 roku ze wsparcia skorzystało 18 za-
chodniopomorskich gmin, a groźna roślina została usunięta 
z terenu, którego powierzchnia odpowiada niemal 350 bo-
iskom piłkarskim.

Odbudować populację pszczół
W  ramach programu można sfinansować zakup rodzin 
pszczelich oraz uli dla właścicieli pasiek. Dofinansowanie 
obejmie również działania związane z  podnoszeniem po-
ziomu wiedzy mieszkańców na temat odbudowy populacji 
pszczół. Wsparcie na ten cel to w 2019 roku łącznie pół mi-
liona złotych, a o dofinansowanie mogą ubiegać się między 
innymi związki i stowarzyszenia pszczelarzy, organizacje po-
zarządowe, uczelnie wyższe, jednostki Lasów Państwowych 
czy Parków Narodowych.

Wśród projektów zrealizowanych w ramach ubiegłorocznej – 
pilotażowej edycji programu Odbudowa populacji pszczół – 
jest inicjatywa Nadleśnictwa Drawsko, które w  lasach 
na swoich terenach rozwiesiło 34 barcie. Dzięki nim udało 
się zwiększyć populację pszczół na obszarze 17 leśnictw. Pro-
gram pozwolił także na rozbudowę pasieki w Juchowie i or-
ganizację konferencji dla zachodniopomorskich pszczelarzy.

Opieka nad konikami polskimi w Nadleśnictwie Kliniska została dofinansowana ze środków Funduszu. Fot. R. Kurzaj/Archiwum WFOŚiGW w Szczecinie.

WFOŚiGW w Szczecinie na usuwanie szkodliwej rośliny przekaże 
w 2019 roku 450 tysięcy złotych.

Bez pszczół nie ma życia – dlatego WFOŚiGW w Szczecinie zdecydował się 
przeznaczyć pół miliona złotych na program Odbudowa Populacji Pszczół.

17
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elektryczne
radiowozy

Pierwsze w Polsce

dla Policji
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Nowoczesne, ekonomiczne, a co najważniejsze – przyjazne środowisku. Cztery pojazdy elektryczne 
zasiliły flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Z pierwszych w Polsce radiowozów na prąd 
skorzystają funkcjonariusze ze Szczecina i  Szczecinka. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera rozwój elektromobilności.

– To  auta nie tylko nowoczesne, ale 
przede wszystkim – przyjazne środowi-
sku. Warto podkreślić, że  dzięki samo-
chodom, kupionym w ramach realizowa-
nej wspólnie przez Komendę i Fundusz 
kampanii „Ekologicznie na  czterech 
kółkach”  – rocznie zmniejszona zosta-
nie emisja dwutlenku węgla do atmos-
fery o  niemal pół tony – mówił Paweł 
Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW 
w Szczecinie, który dodał, że Funduszo-
wi zależy nie tylko na promocji samo-
chodów z napędem elektrycznym, ale 
również – na zwiększeniu świadomości 
mieszkańców dotyczącej bezemisyjne-
go transportu.

Wśród nowych pojazdów jest Nissan 
e-NV200, który służy do  przewozu 
psów służbowych, pracujących w Wy-
dziale Prewencji KWP między innymi 
w  ramach służby patrolowej. Nowe 
auta mogą wjeżdżać na tereny, gdzie 
zabronione jest korzystanie z silników 
spalinowych. Pozostałe pojazdy to oso-
bowe auta Nissan Leaf. Jeden z  nich 
został przekazany do Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP i jest wykorzystywa-
ny do nadzoru bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a  z  kolejnych korzysta-
ją policjanci Wydziału Prewencji KWP 
w Szczecinie oraz Komendy Powiato-
wej w  Szczecinku. Oprócz samocho-
dów zostały kupione trzy naścienne 
stacje ładowania.

– W  garnizonie zachodniopomorskim 
nie tylko dbamy o  przestrzeganie pra-
wa chroniącego środowisko natural-

ne. Przede wszystkim staramy się edu-
kować społeczeństwo w  tym zakresie, 
a teraz jeszcze dajemy przykład na wy-
korzystanie nowoczesnych technologii 
proekologicznych – powiedział nadinsp. 
Jacek Cegieła – Komendant Wojewódz-
ki Policji w Szczecinie – Jesteśmy jedną 
z pierwszych instytucji, która do swojej 
floty wcieliła kilka lat temu elektryczny, 
nieoznakowany pojazd i jesteśmy przeko-
nani co do słuszności takiego trendu.

Koszt ekologicznej inwestycji to 670 ty-
sięcy złotych, z czego ponad 470 tysię-
cy to środki przekazane przez WFOŚi-
GW w Szczecinie.

21 pojazdów elektrycznych

WFOŚiGW w Szczecinie umożliwia jed-
nostkom samorządowym uzyskanie 
atrakcyjnego wsparcia na zakup samo-
chodów elektrycznych i stacji ładowa-
nia. Do tej pory z takiej możliwości sko-
rzystały między innymi: Gmina Miasto 
Szczecin, Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w  Szczecinie czy Goleniowskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dofi-
nansowane przez Fundusz pojazdy zasi-
liły też flotę między innymi Straży Miej-
skich w Kołobrzegu i Stargardzie oraz 
Uzdrowiska Świnoujście S.A. Do  tej 
pory Fundusz wsparł zakup 21 pojaz-
dów elektrycznych i 9 stacji ładowania. 
Łączna wartość zakupionych pojazdów 
przekracza kwotę 3 milionów złotych, 
z  czego dofinansowanie ze środków 
Funduszu wyniosło prawie 2 miliony 
złotych. W trakcie oceny są wnioski zło-
żone przez kolejne samorządy, które – 

zgodnie z ustawą o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych – mają obo-
wiązek zwiększania udziału pojazdów 
elektrycznych w swoich flotach.

Nie tylko auta na prąd…

WFOŚiGW w  Szczecinie i  Komenda 
Wojewódzka Policji od  lat skutecznie 
współpracują na rzecz poprawy jakości 
środowiska w  naszym regionie. Efek-
tami wspólnego działania na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa oraz eduka-
cji ekologicznej kierowców i pieszych 
są  kampanie: „Ekologiczny Kierowca” 
(III edycje), „Ekologicznie na  czterech 
kółkach” (II edycje), „Widocznie – Ekolo-
gicznie” (III edycje), „Ekologicznie = Bez-
piecznie” oraz „Ekologicznie na dwóch 
kółkach” (II edycje). Dzięki nim finan-
sowane są zakupy pojazdów i sprzętu, 
który ma eliminować z dróg niespraw-
ne pojazdy. Owocem tej współpracy 
było dofinansowanie zakupu pierwsze-
go w Polsce w pełni elektrycznego po-
jazdu policyjnego, wykorzystywanego 
podczas spotkań prewencyjnych oraz 
imprez plenerowych w Szczecinie i wo-
jewództwie. Współpraca między Fun-
duszem a Policją pozwoliła także mię-
dzy innymi na zakup koni służbowych, 
które służą przy zabezpieczaniu imprez 
masowych i  patrolują miejsca niedo-
stępne dla samochodów.

Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji
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Nowe wozy 
ratowniczo-gaśnicze
dla Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
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Większe bezpieczeństwo, jeszcze sprawniejsze prowadzenie 
akcji, a także ograniczenie zagrożeń dla środowiska – takie będą 
efekty zakupu przez KWP PSP w Szczecinie 6 nowych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. Wozy kosztowały łącznie niemal 6,9 miliona 
złotych. Zakup pięciu samochodów dofinansował WFOŚiGW 
w Szczecinie.

Nowe nabytki KWP PSP w  Szczeci-
nie to jeden ciężki oraz 5 średnich sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych 
z  napędem 4x4. Ciężki – ze zbior-
nikiem wody o  pojemności 5300 li-
trów  – służy w  Dębnie – na  terenie 
działania Komendy Powiatowej PSP 
w  Myśliborzu. Pozostałe wozy: śred-
nie – ze zbiornikiem o pojemności od  
2500 do 4700  litrów i autopompami 
o wydajności 1600 litrów na minutę – 
służą w Szczecinie (dwa pojazdy), Gry-
ficach, Drawsku Pomorskim oraz Wał-
czu. Wyposażenie wozów to  między 
innymi agregaty prądotwórcze, masz-
ty oświetleniowe, a  także sprzęt bu-
rzący, ratowniczy, sygnalizacyjny, ase-
kuracyjny i ostrzegawczy. Wozy, które 
trafiły do Wałcza i Drawska, to pojazdy 
w pełni terenowe, co pozwoli na szyb-
ką reakcję w trudnych warunkach.

– Dzięki nowym wozom, kupionym przez 
Komendę Wojewódzką Państwowej 
Straży Pożarnej w Szczecinie, mieszkań-
cy naszego regionu będą bezpieczniej-
si, a  działania Strażaków – będą pro-
wadzone jeszcze sprawniej i – co ważne 
– w  sposób przyjazny środowisku – 
mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarzą-
du WFOŚiGW w Szczecinie.

Łączny koszt zadania „Zakup samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych z funk-
cją likwidacji i ograniczenia stref ska-
żeń dla jednostek PSP województwa 
zachodniopomorskiego” to  niemalże 
6,9 miliona złotych, z czego milion zło-
tych to  dofinansowanie z  WFOŚiGW 
w  Szczecinie. Zakup wozów wsparły 
także jednostki samorządowe oraz Ko-
menda Wojewódzka Państwowej Stra-
ży Pożarnej.

Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Na wyposażeniu wozu dla Komendy Miej-
skiej w  Szczecinie jest 5-metrowy maszt 
oświetleniowy z 6 lampami ksenonowymi.

Nowy wóz dla KP PSP w Drawsku Pomor-
skim jest wyposażony m.in. w działko wod-
ne o zasięgu 40 metrów.

Wóz dla KP PSP w Gryficach jednorazowo 
zabierze do akcji 6 strażaków.

Samochód dla Komendy Powiatowej w Wał-
czu został wyposażony w wyciągarkę o ucią-
gu 5,4 tony.

Samochód ratowniczo–gaśniczy dla KP PSP 
w Myśliborzu ma zbiorniki na 5300 litrów 
wody i 530 litrów środka pianotwórczego.

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc i strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Szczecinie. Fot. KW PSP w Szczecinie.
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Ogólnopolski Program Finansowania

Służb Ratowniczych
Dzięki Programowi, realizowanemu w  ramach porozumienia między Ministerstwem Środowiska 
a  Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i  Administracji, do  15 zachodniopomorskich jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej trafią nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze: 10 średnich oraz 2 ciężkie, 
a także 3 łodzie ratownicze. Część jednostek już korzysta z nowego sprzętu, kupionego przy wsparciu 
finansowym WFOŚiGW w Szczecinie.

Koszt zakupu nowych wozów i łodzi to prawie 10,3 mln zł. 
Z nowych wozów i łodzi ratowniczych będą korzystali straża-
cy-ochotnicy z jednostek w Stanominie, Ustroniu Morskim, 
Parsęcku, Redle, Żukowie, Zamęcinie, Starych Łysogórkach, 
Starym Jarosławiu, Wysokiej Kamieńskiej, Dolicach, Kierzko-
wie, Rudkach, Bielkowie, Kluczewie oraz Osinowie Dolnym.

Zakup tych pojazdów i łodzi nie byłby możliwy, gdyby nie 
zaangażowanie kilku podmiotów. W  ramach Ogólnopol-
skiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych nowy 
sprzęt został sfinansowany ze środków: Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorzą-
du terytorialnego, WFOŚiGW w Szczecinie, Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego, MSWiA, środków własnych OSP, 
pieniędzy Województwa i powiatu.

Za nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Finansowania Służb Ratowniczych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego odpowiadał Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Szczecinie. 
Na przełomie marca i kwietnia będzie znana lista jednostek 
OSP, które uzyskają dofinansowanie w ramach programu 
w 2019 roku.

„Poświęcenie i trud druhów OSP  
w oczach rządu premiera Mateusza Morawieckiego 
ma taką samą wartość, jak trud funkcjonariuszy  
Państwowej Straży Pożarnej.  
Dziś nie wolno środowiska  
strażaków dzielić.”

Joachim Brudziński 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych

10 średnich wozów strażackich

2 ciężkie wozy strażackie

3 łodzie ratownicze
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Fot. Tadeusz Krawiec/Urząd Miejski w Choszcznie.
Nowy pojazd dla OSP w Dolicach jest wyposażony w 300-litrowy zbiornik środ-
ka pianotwórczego, wyciągarkę o uciągu 8 ton i maszt oświetleniowy. Kabina 
została zaprojektowana z myślą o 6 członkach załogi. Fot. OSP Dolice.

Przekazanie wozu dla Strażaków-Ochotników ze Starych Łysogórek.

Fabrycznie nowy, ciężki samochód będzie służyć w OSP Ustronie Morskie – 
na terenach gmin: Ustronie Morskie, Kołobrzeg oraz Dygowo.

Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku został przekazany 
do służby 26 stycznia 2019 roku. To średni samochód ratowniczo-gaśniczy, 
dzięki któremu na terenie powiatu szczecineckiego będzie nie tylko bezpiecz-
niej, ale też bardziej ekologicznie.

Do Strażaków-Ochotników z OSP Rudki trafił nowy, średni samochód ratow-
niczo – gaśniczy z napędem 4x4. Pojazd pozwoli strażakom na jeszcze szybszą 
reakcję na zagrożenia oraz ograniczenie skażeń środowiska.

Nowy pojazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie.

Pojazd dla OSP w Żukowie służy przy zabezpieczaniu obszaru Natura 2000, re-
zerwatu przyrody Janiewickie Bagna z unikatowym torfowiskiem oraz znacz-
nych terenów leśnych o dużym stopniu zagrożenia pożarowego.
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w Zalesiu i Manowie

Na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Szczecinie, co  kwalifikuje się do  wsparcia w  ramach 
Programu Czyste Powietrze i jakich błędów unikać przy wypełnianiu wniosków – wiedzą przedstawiciele 
samorządów, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, którzy 19 i 21 lutego wzięli udział 
w konferencjach regionalnych w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu i Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie.
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Beneficjenci mogli poznać szeroki zakres programów, w ra-
mach których można pozyskać atrakcyjne wsparcie na dzia-
łania dotyczące edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, 
usuwania barszczu Sosnowskiego czy odbudowy populacji 
pszczół – zarówno ze środków Wojewódzkiego, jak i Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Nie zabrakło także kompleksowych i szczegółowych informa-
cji na temat Programu Czyste Powietrze, który pozwala uzy-
skać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i komplekso-
wą termomodernizację domu jednorodzinnego.

– Jestem przekonany, że konferencja zaowocuje dobrze przygo-
towanymi wnioskami o dofinansowanie działań proekologicz-
nych, dzięki którym środowisko naszego regionu będzie jeszcze 

lepiej chronione – mówił podczas konferencji w Manowie Pa-
weł Mirowski – Prezes Zarządu Funduszu.

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w  Szczecinie zachęcali 
do korzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach ogólnopol-
skiego Projektu Doradztwa Energetycznego. Osoby fizyczne, 
przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe mogą liczyć na fa-
chowe wsparcie w zakresie planowania i realizacji inwestycji 
ekologicznych, między innymi dotyczących wymiany źródeł 
ciepła czy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

W programie konferencji znalazła się także premiera filmu 
„Świdwie Sanctus”, poświęconego rezerwatowi Świdwie, 
a także warsztaty dotyczące poprawnego wypełniania wnio-
sków.

Łącznie w konferencjach regionalnych w Zalesiu i Manowie wzięło udział ponad 200 osób.
W tym roku spotkania odbyły się już po raz dziesiąty.

Konferencja regionalna w Ośrodku Edukacji Ekologicznej PZŁ w Manowie. Podczas konferencji w Manowie dominowali beneficjenci z północy i wscho-
du województwa.

Podczas obydwu spotkań goście obejrzeli dofinansowany przez Fundusz film 
„Świdwie Sanctus”.

Kurier Szczeciński, Radio Szczecin oraz Radio Koszalin objęły konferencje re-
gionalne patronatami medialnymi.
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Ty oszczędzasz!
Udzielają kompleksowego i  co  ważne – bezpłatnego – wsparcia doradczego osobom fizycznym, 
przedsiębiorcom i zachodniopomorskim jednostkom samorządu terytorialnego. Doradcy energetyczni 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie radzą, jak planować 
ekologiczne inwestycje między innymi w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji domu 
jednorodzinnego czy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii tak, by  skutecznie chronić 
środowisko i zaoszczędzić na rachunkach za prąd i ciepło.

My doradzamy

Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie rozwoju 
gospodarki niskoemisyjnej – to jeden z celów ogólnopolskie-
go Projektu Doradztwa Energetycznego, w którym – oprócz 
szczecińskiego – uczestniczą przedstawiciele Funduszy z ca-
łej Polski oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-
belskiego.

– Chcemy przekonać mieszkańców, że mieszkania i domy moż-
na ogrzewać ekologicznie – przy udziale urządzeń grzewczych 
zasilanych odnawialnymi źródłami energii, takimi jak bioma-

sa, słońce czy ciepło zawarte w powietrzu lub gruncie – wy-
jaśnia Tomasz Przerwa – Doradca Energetyczny WFOŚiGW 
w Szczecinie.

– Kluczowa jest efektywność energetyczna: tak zaplanować 
inwestycję, by ograniczyć straty energii, a moc źródła ciepła 
lub instalacji OZE była dobrana odpowiednio do powierzchni 
i kubatury obiektu – dodaje Michał Lidwin – Doradca Energe-
tyczny odpowiedzialny za południową część województwa.
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Szczecińscy doradcy wspierają samorządy w tworzeniu Pla-
nów Gospodarki Niskoemisyjnej, pozwalających na  sku-
teczne i  kompleksowe planowanie inwestycji związanych 
na przykład z ogrzewaniem i zaopatrzeniem w prąd obiek-
tów publicznych, jak szkoły, szpitale czy hale sportowe.  
– We współpracy z nami, ponad 95% zachodniopomorskich 
gmin zdecydowało się na wdrożenie takich programów na swo-
im obszarze – wyjaśnia Mirosława Aziukiewicz – Doradca 
Energetyczny z koszalińskiego Biura Funduszu. Inne efekty 
pracy Doradców do końca 2018 roku to ponad 1800 kon-

sultacji i 1000 porad, organizacja niemal 90 szkoleń, w któ-
rych wzięło udział 700 osób czy objęcie wsparciem ponad  
40 inwestycji proekologicznych. – Wśród nich są między inny-
mi inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków użytecz-
ności publicznej oraz zadania związane z wymianą oświetlenia 
na energooszczędne rozwiązania oparte o technologię LED. In-
tensywnie wspieramy również rozwój elektromobilności i pro-
mujemy ideę klastrów energii na terenie naszego wojewódz-
twa  – dodaje Wojciech Butrym – Doradca Energetyczny, 
który udziela wsparcia gminom z centralnej części regionu.

INWESTYCJE WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

Doradcy udzielali wsparcia między innymi przy projekcie, dotyczącym zaku-
pu przez Uzdrowisko Świnoujście auta elektrycznego i stacji ładowania. 
Fot. Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Doradcy WFOŚiGW w  Szczecinie rozpoczęli cykl szkoleń, 
w których biorą udział kandydaci na energetyków gminnych, 
którzy w najbliższym czasie będą współuczestniczyć w plano-
waniu projektów ekologicznych na swoim terenie. Podczas 
nich energetycy szczegółowo poznają różne źródła wytwa-
rzania energii cieplnej i elektrycznej oraz zdobywają wiedzę 
z zakresu elektromobilności. Więcej o szkoleniach – w arty-
kule na stronie 28.

SZKOLĄ I ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJE

Skontaktuj się z Doradcami Energetycznymi WFOŚiGW w Szczecinie

BIURO SZCZECIN
Tomasz Przerwa
tel. 91 486 15 56 wew. 148
tomasz.przerwa@wfos.szczecin.pl

Michał Lidwin
tel. 91 486 15 56 wew. 149
michal.lidwin@wfos.szczecin.pl

BIURO KOSZALIN
Mirosława Aziukiewicz
tel. 94 346 43 66 wew. 232
miroslawa.aziukiewicz@wfos.szczecin.pl

Wojciech Butrym
tel.  94 346 43 66 wew. 233
wojciech.butrym@wfos.szczecin.pl

i
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Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
zakończyli cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych, którzy zostali rekomendowani 
i zgłoszeni przez jednostki samorządu terytorialnego.

Szkolenia odbywały się w dwóch cyklach. Łączny czas szko-
lenia wyniósł 6 dni i składał się z bloku wykładów o tematy-
ce dotyczącej między innymi zarządzania energią w gminie, 
poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł 
energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz źródeł finansowania. 
W ramach wizyt studyjnych zorganizowano spotkania w for-
mie „case study”, podczas których przyszli energetycy gmin-
ni poznali 7 różnych źródeł wytwarzania energii cieplnej, 
elektrycznej i chłodu oraz zdobyli wiedzę z zakresu elektro-
mobilności. Tak innowacyjna forma kształcenia była możli-
wa dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Kołobrzeskiego Kla-
stra Energii reprezentowanego przez panią Elżbietę Syrda 
i pana Tadeusza Żurka, jak również dzięki wsparciu udzielo-
nemu przez panów Marcina Marucha i Krzysztofa Sobańskie-
go z Energa Obrót SA.

Podczas pierwszego szkolenia kursantów odwiedził rów-
nież Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – Paweł Mirow-
ski, który opowiedział o wsparciu finansowym na działania 
proekologiczne jakie zapewnia Fundusz w województwie 

zachodniopomorskim. Ostatniego dnia odbyły się warszta-
ty z wypełniania wniosków w ramach ogólnopolskiego pro-
gramu „Czyste Powietrze”, tak aby przyszli energetycy gmin-
ni mogli udzielać wsparcia zainteresowanym mieszkańcom 
w swoich regionach.

Szkolenia zakończyły się egzaminem, po zdaniu którego pra-
wie 50 uczestników otrzymało certyfikaty zarejestrowane 
w Warszawie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Szkolenia zorganizowano w ramach projektu „Ogólnopol-
ski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektyw-
ności energetycznej oraz OZE” i w całości sfinansowano ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejsze-
nie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efek-
tywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.”.

Podczas szkoleń przyszli energetycy gminni poznali 7 różnych źródeł wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu oraz zdobyli wiedzę z zakresu elek-
tromobilności.

Wojciech Butrym
Doradca Energetyczny
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Nowoczesny dron
dla Straży Miejskiej w Szczecinku

Zbada skład powietrza i sprawdzi czy mieszkańcy nie palą śmieciami, pomoże w poszukiwaniach dzikich 
wysypisk i badaniu awarii sieci przesyłowych. Do Straży Miejskiej w Szczecinku trafił nowy dron, kupiony 
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dron będzie wykorzystywany przez Straż Miejską do  pro-
wadzenia patroli związanych z  czynnościami dotyczącymi 
ochrony środowiska i przyrody, w tym między innymi poszu-
kiwania dzikich wysypisk, kontroli ewentualnych wykrytych 
zanieczyszczeń terenu czy wzmocnienia kontroli źródeł ni-
skiej emisji.

Za pomocą aparatury pomiarowej możliwe jest identyfikowa-
nie źródeł emisji do atmosfery szkodliwych substancji, w tym: 
pyłów PM10 i PM2.5, związków organicznych, dwutlenku wę-
gla i formaldehydów.

Dron wraz z  mobilnym laboratorium jest wsparciem dla 
Straży Miejskiej w  identyfikacji miejsc, w  których spalane 
są niedozwolone materiały w przydomowych piecach. Dron 
ma możliwość zaplanowania tras przelotów, co daje większy 
obraz monitoringu i precyzyjne wskazanie lokalizacji, gdzie 
dochodzi do przekroczeń jakości powietrza w czasie rzeczywi-
stym. Rolą mobilnego laboratorium nie jest zastąpienie stacji 
pomiarowych, ale głównie prewencja. Dron może być rów-
nież wykorzystywany do badania awarii sieci przesyłowych.

Koszt zakupu drona to prawie 168 tysięcy złotych, a wsparcie 
z WFOŚiGW w Szczecinie w formie dotacji i pożyczki to nie-
mal 84 tysiące złotych.

Dron może być wykorzystywany do  badania awarii sieci przesyłowych.  
Fot. Straż Miejska w Szczecinku.

Dron kosztował niespełna 168 tysięcy złotych. Połowa tej kwoty to dotacja 
i pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie.
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Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa została utworzona 25 lat temu, w  1994 roku 
jako agencja rządowa, państwowa osoba prawna, której zadaniem było wspieranie przekształceń 
strukturalnych w rolnictwie i na wsi.

W  pierwszym okresie swojego funkcjonowania Agencja 
udzielała wsparcia rolnikom i przedsiębiorcom z sektora rol-
no-spożywczego w postaci dopłat do oprocentowania kredy-
tów inwestycyjnych oraz obrotowych ze środków pochodzą-
cych z budżetu krajowego. W 1999 roku została wyznaczona 
do pełnienia funkcji płatniczej i instytucji wdrażającej pierw-
szy współfinansowany przez Unię Europejską program roz-
woju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 2002-
2004 – przedakcesyjny Program SAPARD. Powstało wówczas 
16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych. W maju 

2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, jednocześnie 
nasze rolnictwo zostało objęte instrumentami Wspólnej Po-
lityki Rolnej (WPR).

W tym okresie zakres działalności ARiMR uległ rozszerzeniu 
o zupełnie nowe programy pomocowe dla sektora rolnego 
i rybackiego oraz dla terenów wiejskich. Kolejne rozszerze-
nie kompetencji miało miejsce we wrześniu 2017 r., kiedy 
ARiMR przejęła wszystkie zadania zniesionej Agencji Rynku 
Rolnego związane z realizacją unijnych mechanizmów WPR, 
stając się tym samym jedyną agencją płatniczą w Polsce.



CZYSTE POWIETRZE
N
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Zachodniopomorski Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

71-245 Szczecin, ul. Szafera 10
tel.  91 469 84 00

www.arimr.gov.pl
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Białogardzki 
Klaster Energii

Ministerstwo Energii 9 maja 2018 r. ogłosiło wyniki pierwszego konkursu dla klastrów energii 
na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Certyfikat uzyskały 33 klastry, z których 10 otrzymało 
wyróżnienie.

Lista klastrów, które uzyskały z wyróżnieniem Certyfikat Pi-
lotażowego Klastra Energii w pierwszym konkursie:

1. Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego – Lider

2. Białogardzki Klaster Energii

3. energyREGION Michałowo

4. Karkonoski Klaster Energetyczny

5. Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”

6. Klaster Energii Serce Podhala

7. Olecki Klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej 
„Zielone Olecko”

8. Siemiatycki Klaster Energii

9. Słupski Klaster Bioenergetyczny

10. Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł 
Energii i Efektywności Energetycznej

Wśród wyróżnionych klastrów znalazł się również przedsta-
wiciel województwa zachodniopomorskiego, którym jest 
Białogardzki Klaster Energii (BKE), reprezentowany przez 
koordynatora – Zakład Energetyki Cieplnej Białogard. Powo-
dem wyboru ZEC Białogard na koordynatora przez członków 
klastra były jego niepodważalne doświadczenie w dziedzi-
nie wytwarzania oraz przesyłu energii cieplnej i elektrycz-
nej. ZEC Białogard, jako uczestnik klastra posiada koncesje 
na wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią cieplną oraz 
promesy koncesji na wytwarzanie, dystrybucję i obrót ener-
gią elektryczną; wybudował sieć dystrybucyjną 15 kV o łącz-
nej długości 11 kilometrów oraz wysokosprawną elektrocie-
płownię kogeneracyjną, zasilaną gazem ziemnym z lokalnej 
kopalni.

Wśród członków Białogardzkiego klastra Energii znajdują 
się również samorządy (Powiat Białogardzki, miasto Biało-

gard), uczelnie wyższe (Politechnika Poznańska), podmioty 
sfery badawczo-rozwojowej (CBR Kogeneracja Zachód SA), 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, elektroenergetyki 
i energii z OZE (Contino Białogard), przedsiębiorstwa komu-
nalne (Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bia-
łogardzie) oraz podmioty będące największymi odbiorca-
mi ciepła i energii elektrycznej w Białogardzie (Inwest Park, 
BSM, Eco Beaver). Liczba członków klastra stale się zwięk-
sza. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat wstąpienia 
do BKE między innymi ze Szpitalem w Białogardzie (odbiorca 
ciepła, prądu i chłodu) oraz Białogardzkim Ośrodkiem Spor-
tu i Rekreacji (basen miejski – wytwórca energii elektrycznej 
z instalacji PV). Tak zbudowana struktura umożliwia wyko-
rzystanie lokalnych zasobów energetycznych.

Najważniejsze zalety Białogardzkiego Klastra Energii to

• Bilansowanie popytu i podaży taniej energii,

• Energia dla członków Klastra bez konieczności odsprze-
daży nadwyżki zewnętrznym podmiotom,

• Bezpieczeństwo lokalnych źródeł energii,

• Brak kosztów przesyłu energii siecią średniego i wyso-
kiego napięcia,

• Tańsza energia to większa konkurencyjność – argument 
dla inwestorów dla tworzenia nowych miejsc pracy,

• Odporność na energetyczne sytuacje kryzysowe wyni-
kające z czynników zewnętrznych,

• Uniezależnienie od czynników zewnętrznych, np. glo-
balnych zmian cen paliw kopalnych,

Lokalne bilansowanie energii powinno być pierwszym i naj-
ważniejszym założeniem podczas opracowywania strategii 
klastra energii. Tak też jest w przypadku BKE, którego bilans 
energetyczny wygląda w następujący sposób:



33

N
aturalnie, my lifestyle

Wojciech Butrym
Doradca Energetyczny

PREZENTACJE

Priorytetowe cele Białogardzkiego Klastra Energii:

• Zwiększanie świadomości energetycznej lokalnego spo-
łeczeństwa,

• Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Bia-
łogardu,

• Zapewnienie tańszej i nowoczesnej dystrybucji energii 
mieszkańcom, przedsiębiorcom i samorządom,

• Bilansowanie energii – energia wytworzona lokalnie 
z lokalnych źródeł zostaje lokalnie zużyta,

• Promocja odnawialnych źródeł energii, kogeneracji 
i elektromobilności,

• Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

• Poprawa jakości powietrza i środowiska.

W osiągnięciu tych celów z całą pewnością przydatne będą 
nowoczesne technologie wykorzystywane przez klaster 
do wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej oraz elektrycz-
nej. Głównym źródłem wytwórczym jest elektrownia wia-
trowa o mocy 2,5 MW usytuowana na Górze Kościernickiej 
oraz elektrociepłownia kogeneracyjna przy ulicy Słowińskiej 
w Białogardzie.

Wytwarzanie energii cieplnej oraz energii elektrycznej w jed-
nym procesie technologicznym to to kogeneracja. W przy-
padku, gdy w  takim skojarzonym procesie pojawia się 
również wytwarzanie chłodu, możemy mówić nawet o tri-
generacji. Skojarzone wytwarzanie energii powoduje zmniej-
szenie zużycia paliwa nawet o 30–40% w porównaniu z roz-
dzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła.

Mniejsze zużycie paliwa to również ograniczenie emisji sub-
stancji szkodliwych – pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azo-
tu oraz gazów cieplarnianych, co  bezpośrednio przekła-

da się na poprawę jakości powietrza. Wykorzystanie przez 
BKE kogeneracji w procesie produkcji energii dla przyszłych 
odbiorców powinno zaowocować poprawieniem stabilno-
ści dostaw energii i korzystniejszymi cenami zakupu ener-
gii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu. Ponadto modułowa 
konstrukcja zakładu wykorzystującego kogenerację pozwa-
la na jego szybką i łatwą rozbudowę.

BKE stawia na  dalszy rozwój. Przewiduje budowę do 
2022 roku 10 instalacji fotowoltaicznych po 1 MWp każda. 
W planach ma również utworzenie Centrum Badawczo-Roz-
wojowego Technologii Smart City oraz zarządzania energią 
w autonomicznych miejskich układach ciepłowniczych i elek-
troenergetycznych z wykorzystaniem inteligencji otoczenia, 
gdzie prowadzone będą prace między innymi nad magazy-
nowaniem energii.

Ministerstwo Energii 6 listopada 2018 roku ogłosiło wyniki 
drugiego konkursu dla klastrów na Certyfikat Pilotażowego 
Klastra Energii. Podobnie jak w pierwszej edycji, wyłoniono 
33 klastry, które otrzymały certyfikat. W tej grupie znalazły 
się kolejne dwa z terenu województwa zachodniopomor-
skiego: Tuczyński oraz Gryficki Klaster Energii.

Łącznie z Białogardzkim Klastry Energii na terenie naszego 
województwa działają już trzy certyfikowane klastry. Coraz 
większe zainteresowanie tą formą współpracy wśród przed-
siębiorców i jednostek samorządu terytorialnego przekłada 
się na wzrost liczby klastrów, które w przyszłości mają być 
fundamentem energetyki rozproszonej, a docelowo tworzyć 
niezależne energetycznie układy wyspowe.

Ile energii potrzebuje Białogard?

Odbiorcy energii
Zużycie energii 

[MWh/rok]
Udział

Duże podmioty gospodarcze 9 900 13,6%

Usługi komunalne 3 700 5,1%

Pozostali użytkownicy 1 800 2,5%

Indywidualne gospodarstwa 31 100 42,7%

Pozostałe przedsiębiorstwa 26 400 36,2%

SUMA 72 900

Ile energii może wyprodukować BKE?

Wytwórcy energii
Produkcja energii 

[MWh/rok]
Udział

Fotowoltaika: 10 farm PV po 1 MWp 11 000 18,1%

Biogazownia: substraty z terenu powiatu 9 700 16%

Wysokosprawna kogeneracja: z lokalnego gazu ziemnego 25 500 41,9%

Elektrownie wiatrowe: istniejące na terenie klastra 12 300 20,2%

Prosumenci: indywidualne instalacje PV 2 300 3,8%

SUMA 60 800
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Prąd z paneli fotowoltaicznych, a ogrzewanie – za pomocą pomp ciepła. W Węgorzynie zostało otwarte 
nowoczesne przedszkole i żłobek. Obiekt, wyposażony w ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł 
energii powstał dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.

Na dachu obiektu zamontowano 68 paneli fotowoltaicznych 
o łącznej mocy 19,72 kWp. Dzięki temu do atmosfery nie 
trafi prawie 16,5 tony dwutlenku węgla w skali roku. Nowa 
instalacja rocznie wyprodukuje 16,29 MWh energii. Obiekt 
będzie ogrzewany za pomocą 4 pomp ciepła o mocy 24,4 kW 
każda, które rocznie wyprodukują ponad 500 GJ energii.

– Najmłodsi Mieszkańcy Węgorzyna zyskali nowoczesny i przy-
jazny środowisku obiekt, wyposażony w instalacje odnawial-
nych źródeł energii: panele fotowoltaiczne produkujące prąd 
ze słońca oraz powietrzne pompy ciepła. Dzięki temu zostanie 
ograniczona emisja zanieczyszczeń do atmosfery i wszyscy bę-

dziemy oddychać czystszym powietrzem. Działania na rzecz 
ochrony powietrza to jeden z priorytetów działalności Fundu-
szu, który wspiera wymianę źródeł ciepła, termomodernizację 
budynków i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – 
mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szcze-
cinie.

Koszt inwestycji to  łącznie ponad 950 tysięcy złotych, 
z  czego niemal 240 tysięcy złotych to  dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Szczecinie. Pozostała część to środki z budże-
tu Gminy Węgorzyno oraz Unii Europejskiej.

Nowoczesny, ekologiczny
żłobek i przedszkole w Węgorzynie
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Szczecinie wsparł rewitalizację 
Wzgórza Rolanda w Łobzie. W ramach prac wykonano między innymi cięcia pielęgnacyjne żywopłotu 
i wymieniono ogrodzenie. Fundusz przekazał na ten cel dotację w wysokości prawie 60 tysięcy złotych

Podczas prac został uformowany żywo-
płot grabowy, by swoją wysokością nie 
przysłaniał zabytkowego założenia par-
ku. Stare ogrodzenie zostało zastąpio-
ne nowym, wykonanym z metalowych, 
ażurowych przęseł, które tworzy spójną 
całość z odtworzoną bramą w miejscu 
jej historycznej lokalizacji. Oprócz tego 
prace obejmowały wykonanie nasadzeń 
roślin, cebulowych, miododajnych, któ-
re stworzą barwny „dywan” u podnóża 
Wzgórza Rolanda.

Ponadto całe Wzgórze Rolanda w Ło-
bzie zostało zrewitalizowane w ramach 
działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe 

Regionalnego Programu Operacyjne-
go pod nazwą „Rewaloryzacja Wzgórza 
Rolanda w celu przywrócenia funkcji tu-
rystyczno – rekreacyjnej Parku Miejskie-
go w Łobzie” oraz „Remont nawierzchni 
drogi dojazdowej do Wzgórza Rolanda 
w m. Łobez”.

Pierwsze zadanie polegało na rewalo-
ryzacji zabytkowego Wzgórza Rolanda 
poprzez uczytelnienie zachowanych ele-
mentów – schodów gruntowych, kamie-
ni i monumentów, kompozycji układów 
kamiennych, układu osi kompozycyj-
nych. Wykonano szereg prac związa-
nych z konserwacją kamienia, wzmoc-

nieniem murów kamiennych oraz 
murów oporowych, renowacji stopni 
schodów wykonanych z lastrico. Odsło-
nięto (z  warstwy humusu) pierwotne 
posadzki i krawężniki. Oczyszczono te-
ren z wtórnych drzew i krzewów wraz 
z korzeniami, przeprowadzono cięcia sa-
nitarne, pielęgnacyjne, korygujące i roz-
luźniające na drzewach przeznaczonych 
do zachowania. Drugie zadanie polega-
ło na remoncie drogi dojazdowej do po-
lany w Parku Miejskim przy ulicy Wojska 
Polskiego. Została także wybudowana 
wewnętrzna instalacja elektryczna oraz 
oświetlenie.

Rewitalizacja

Wzgórza Rolanda w Łobzie
z dofinansowaniem Funduszu
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Ponad 360 prac od  uczniów szkół z  całego Pomorza Zachodniego. Finał Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „Ojczysta przyroda jest wokół nas–symbole odwagi i  męstwa” odbył się 5 grudnia 
w Technikum Technologii Cyfrowych. Zmagania zostały zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Ligę Ochrony Przyrody – Okręg w Szczecinie 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Konkurs obywał się w dwóch kategoriach wiekowych: kate-
goria I – klasy I-IV szkoły podstawowej, kategoria II – klasy 
V-VIII. W każdej kategorii uczestnicy przedstawili przyrod-
nicze symbole Polski, które towarzyszyły naszym przodkom 
w walce o Niepodległość i które przypominają o tym poświę-
ceniu do dziś.

– Cieszę się, że tak wielu uczniów przedstawiło swoje pomysły 
dotyczące polskiej przyrody w interesujących i różnorodnych 
pracach plastycznych. Wiele z nich wymagało nie tylko kre-
atywności, ale także dużego nakładu pracy. Już teraz gratulu-
ję wszystkim, którzy przygotowali prace i zachęcam do dbania 
o otaczające nas środowisko – to jeden z przejawów miłości 
do naszej Ojczyzny – powiedział podczas finału konkursu Pa-
weł Mirowski – Prezes Zarządu Funduszu.

Zdjęcia prac przygotowanych przez uczniów posłużyły 
do stworzenia gry memory, w której zadaniem uczestników 
będzie dopasowanie par obrazków. Gra została przygoto-
wana w ramach współpracy WFOŚiGW w Szczecinie z Ligą 
Ochrony Przyrody. Będzie można ją zdobyć podczas imprez, 
na których prezentuje się Fundusz oraz LOP.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Ojczysta Przyroda jest wokół nas

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  
z okazji stulecia odzyskania przez Polskę  

Niepodległości: „Ojczysta przyroda jest wokół nas – 
symbole odwagi i męstwa”

KATEGORIA I – KLASY I-IV

I miejsce ex aequo:

Marita Matławska
Szkoła Podstawowa w Żabnicy, opiekun: Maria Chrobak

I miejsce ex aequo:

Zuzanna Pentela
Szkoła Podstawowa nr 18 w Szczecinie, opiekun: Bożena Pawlak

II miejsce:

Zuzanna Sawicka
Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich, opiekun: Alicja Jaskuła

III miejsce:

Krzysztof Kozubowski
Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku, opiekun: Anna Albrecht

KATEGORIA II – KLASY V-VIII

I miejsce:

Hanna Sitarek
Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie, opiekun: Monika Zdybicka

II miejsce:

Julia Knapińska
Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie, opiekun: Monika Zdybicka

III miejsce:

Aleksandra Czarnecka,
Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie, opiekun: Jolanta Śliwińska

Gra memory została przygotowana przez WFOŚiGW w Szczecinie we współ-
pracy z Ligą Ochrony Przyrody.
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PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE W KONKURSIE

Serdecznie gratulujemy
laureatom oraz wszystkim wyróżnionym uczestnikom!
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Za nami Zachodniopomorskie 
Dni Kultury Łowieckiej
Nie zabrakło ekologicznych konkursów dla najmłodszych, so-
kolników, pokazów psów myśliwskich, i  prezentacji najpięk-
niejszych zakątków naszego regionu. W dniach 26-27 stycznia 
w Netto Arenie w Szczecinie odbyły się Zachodniopomorskie 
Dni Kultury Łowieckiej, połączone z Targami Łowiectwa i Strze-
lectwa oraz Turystyki i Rekreacji.

Na  stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odwiedzający mogli 
wziąć udział w konkursach i zabawach dotyczących ochrony 
środowiska, cennych i zagrożonych gatunków zwierząt czy 
polskich parków narodowych. Można również było uzyskać 
kompleksowe informacje na temat Programu Czyste Powie-
trze, który umożliwia uzyskanie atrakcyjnego dofinansowa-
nia na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu jed-
norodzinnego.

Dni Kultury Łowieckiej zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Fundusz przyjazny 
rowerzystom
WFOŚiGW w Szczecinie wprowadził kolejne udogodnienia dla 
miłośników dwóch kółek. Osoby, które składają wnioski o dofi-
nansowanie w szczecińskim biurze Funduszu, przy ulicy Solskie-
go 3, mogą korzystać z pięciu nowych stojaków rowerowych.

Stojaki pozwalają na  bezpieczne przypięcie jednośladu 
za ramę blokadą typu U-Lock. Przy wyższej temperaturze 
z pewnością będą cieszyć się jeszcze większym zaintereso-
waniem.

WFOŚiGW w Szczecinie konsekwentnie promuje wybiera-
nie roweru jako codziennego środka transportu do pracy. 
Fundusz – zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z 14 stycznia 
2019 roku – wprowadził dodatek w wysokości 3 złotych net-
to dziennie dla pracowników biur w Szczecinie, Koszalinie 
i Szczecinku, którzy przyjadą do pracy rowerem. W ten spo-
sób WFOŚiGW w Szczecinie chce zadbać o kondycję i wydaj-
ność pracowników, a także ograniczyć nieobecności w pracy. 
W przedsiębiorstwach, które wprowadziły dodatki za dojaz-

dy do pracy na rowerze zauważalny jest fakt, że pracownicy 
są zdrowsi, bardziej zadowoleni, a co za tym idzie – bardziej 
efektywni i odporni na zmęczenie oraz stres.

Bardzo ważna jest też troska o środowisko – każdy pracow-
nik na rowerze to jeden samochód mniej na ulicach, a jedno-
cześnie – ograniczenie emisji zanieczyszczeń, czyli w konse-
kwencji – czystsze powietrze, którym oddychamy.

Ekosystem pola  
w oczach dziecka
Finał IX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

IX Finał Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Ekosystem 
pola w oczach dziecka” został zorganizowany 7 marca w Przed-
szkolu nr 3 Pentliczek w Szczecinie. Podczas niego nagrodzono 
autorów najpiękniejszych prac plastycznych dotyczących eko-
systemu pola. To już kolejna edycja artystycznych zmagań, któ-
ra odbyła się ze wsparciem WFOŚiGW w Szczecinie.

Do organizatorów – Przedszkola Publicznego nr 3 Pentli-
czek – wpłynęło 112 prac w dwóch kategoriach wiekowych:  
3-4 i 5-6 lat. Zostało wręczonych 16 nagród oraz wyróżnie-
nia. Do nauczycieli – opiekunów trafiły pomoce dydaktyczne, 
w tym albumy o tematyce przyrodniczej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie objął konkurs honorowym patronatem.Jedna z nagrodzonych prac. Fot. Olga Czerwińska/WFOŚiGW w Szczecinie.
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„Idzie nowy powiew wiosny, chroń krokusy, bądź radosny!”, 
„Krokusów nie depcz, nie zrywaj, dbaj o nie i podziwiaj”, „Kwit-
nę raz do roku, nie niszcz mego uroku” oraz „Nie rwij, nie depcz, 
ale chroń – krokusową barwną toń” – to tylko niektóre z haseł 
zgłoszonych do konkursu zorganizowanego przez Szkołę Pod-
stawową nr 48 w Szczecinie. Finał zmagań, których partne-
rem był WFOŚiGW w Szczecinie, odbył się 12 marca na Jasnych 
Błoniach.

Do konkursu na hasło chroniące szczecińskie krokusy wpły-
nęło ponad 100 propozycji od  uczniów 20 szczecińskich 
szkół. Ostatecznie organizatorzy wybrali 10 z nich, a na Ja-
snych Błoniach – w sąsiedztwie pięknych kwiatów – zostało 
zamontowanych 40 tabliczek z hasłami, wymyślonymi przez 
szczecińskich uczniów.

Partnerem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który przekazał 
nagrody dla laureatów.

Na Jasnych Błoniach zostało zamontowanych 40 tabliczek z hasłami chronią-
cymi szczecińskie krokusy.

Czyste Powietrze
szkolenie dla wykonawców i instalatorów

Kilkudziesięciu przedstawicieli firm technologicznych, grzew-
czych i zajmujących się odnawialnymi źródłami energii wzięło 
udział w szkoleniu w ramach Programu Czyste Powietrze, któ-
re WFOŚiGW w Szczecinie zorganizował 12 marca w Wyższej 
Szkole Administracji Publicznej.

Podczas niego eksperci Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przybliżyli 
szczegółowe zasady ogólnopolskiego programu, możliwo-
ści finansowania i praktyczne aspekty dotyczące wsparcia 
mieszkańców w  realizacji inwestycji dotyczących wymia-
ny źródła ciepła i kompleksowej termomodernizacji domu 
jednorodzinnego. – Chcemy zapewnić Państwu komplekso-
we informacje o programie Czyste Powietrze, dzięki któremu 
poprawi się jakość powietrza w Polsce – mówiła Jolanta Kra-

szewska-Jurkowska – Dyrektor Funduszu. Uczestnicy wzięli 
udział w warsztatach, podczas których został omówiony for-
mularz wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie poprowadzili pracownicy Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych 
WFOŚiGW w Szczecinie.

Finał konkursu  
na hasło chroniące szczecińskie krokusy



www.wfos.szczecin.pl

N
aturalnie – Biuletyn W

ojew
ódzkiego Funduszu O

chrony Środow
iska i G

ospodarki W
odnej w

 Szczecinie nr 1(39)/2019

Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. +48 91 486 15 56; 58
fax +48 91 486 15 57
sekretariat@wfos.szczecin.pl

Biuro Koszalin
ul. Kościuszki 33
75-415 Koszalin
tel. +48 94 346 43 66
fax +48 94 346 13 90
biuro.koszalin@wfos.szczecin.pl

Punkt Obsługi Osób Fizycznych
pl. Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel. +48 94 375 04 80-82
fax +48 94 375 04 84
prosument.szczecinek@wfos.szczecin.pl


