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Klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie

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

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

informujemy, iż:

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,

Pierwszy rok realizacji ogólnopolskiego, rządowego Programu Priorytetowego Czyste Po-
wietrze – za nami! Dokładnie 19 września 2018 roku został uruchomiony nabór wniosków 
w ramach programu, jakiego w naszym kraju jeszcze nie było. Program Czyste Powietrze 
pozwala beneficjentom uzyskać atrakcyjne dofinansowanie z bezzwrotną dotacją nawet 
w wysokości 90% kosztów m. in. na wymianę źródła ciepła wraz z kompleksową termo-
modernizacją domu jednorodzinnego oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. 
Ten rok wdrażania Programu Czyste Powietrze to dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie czas wyzwań, dostosowywania się do zmie-
niających wymagań programu i sprawnego reagowania na potrzeby beneficjentów. W tym 
czasie pracownicy WFOŚiGW w Szczecinie przyjęli ponad 2000 wniosków o dofinansowa-
nie i zostało zawartych niemal 1800 umów na realizację ekologicznych inwestycji, dzięki 
którym Wszyscy będziemy oddychać czystym powietrzem.

Zachodniopomorskim beneficjentom polecamy aplikowanie o środki nie tylko w ramach 
sztandarowego programu Funduszu, ale także innych, w tym Programu Pożyczek dla 
Osób Fizycznych, usuwania azbestu czy regeneracji środowiskowej gleb. W najnowszym 
numerze „Naturalnie” przeczytacie Państwo także o cieszących się dużym zainteresowa-
niem programach dedykowanym Ochotniczym Strażom Pożarnym.

W naszym biuletynie również obszerna prezentacja obiektu, który ma szansę stać się 
nową wizytówką Szczecina. Mowa o projekcie Posejdon, który uzyskał dofinansowanie 
ze środków Funduszu na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Wewnątrz nume-
ru odpowiedzi na pytania: jakiej głębokości sięgają odwierty pod pompy ciepła w Posej-
donie i z jakich ekologicznych technologii skorzysta nowy obiekt przy Bramie Portowej.

Zapraszam do lektury!

Paweł Mirowski
Prezes Zarządu
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1. Czyste Powietrze
Ten kompleksowy program, którego celem jest ogranicze-
nie lub uniknięcie emisji szkodliwych gazów i pyłów wprowa-
dzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, pozwala 
sfinansować wymianę źródła ciepła zasilanego paliwem sta-
łym na ekologiczne, a także kompleksową termomoderni-
zację domu, by poprawić jego efektywność energetyczną. 
To  pierwszy program, który pozwala uzyskać atrakcyjne 
wsparcie finansowe na tak szeroki zakres prac m. in. takich 
jak: wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła, 
w tym pieców i kotłów na paliwa stałe, docieplenie przegród 
budynku, zakup i wymianę okien i drzwi na energooszczęd-
ne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. 
Co dla beneficjentów ważne – program oferuje dofinanso-
wanie do 100% wartości inwestycji, przy czym bezzwrot-
na dotacja – w zależności od dochodu na członka rodziny 
– może wynieść nawet 90%.

Uruchomiony przed rokiem program cały czas ewoluuje, 
by sprostać potrzebom i oczekiwaniom beneficjentów. Do-
wodem na  to  jest zaangażowanie w  jego obsługę gmin, 
dzięki czemu mieszkańcy naszego regionu mogą aplikować 
o środki z Programu Czyste Powietrze nie tylko za pomocą 
Portalu Beneficjenta (www.wnioski.wfos.szczecin.pl), ale tak-
że w biurach Funduszu w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku 
oraz 36 gminach, które zawarły porozumienia z WFOŚiGW 
w Szczecinie i wspierają realizację programu Czyste Powie-
trze. Zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na wymianę 
źródła ciepła i termomodernizację domu zachęcam do kon-
taktu z infolinią WFOŚiGW w Szczecinie: 91 48 55 160, gdzie 
można uzyskać szczegółowe informacje o  samym progra-
mie i sposobie wypełniania wniosku. Więcej na temat zmian 
w Programie Czyste Powietrze przeczytacie Państwo na stro-
nach 8-9 naszego biuletynu.

2. Mój Prąd
W ramach programu Mój Prąd, który został stworzony przez 

Nowe możliwości 
dla beneficjentów

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie mogą sfinansować szeroki zakres inwestycji, które wpłyną na poprawę stanu środowiska 
i jakość życia. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki programom realizowanym wspólnie z Ministerstwami: 
Środowiska, Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej oraz własnych programów WFOŚiGW w  Szczecinie, z  których 
część jest już dobrze znana beneficjentom. Działania podjęte przez Fundusz, wspólnie z tymi instytucjami, 
zaowocowały uruchomieniem programów, których efektem jest poprawa efektywności energetycznej i montaż 
nowych instalacji OZE, zwiększenie dostępu do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwanie wyrobów 
zawierających azbest oraz zakup nowoczesnych pojazdów elektrycznych i stacji ładowania.

Programy ogólnopolskie

Paweł Mirowski 
Prezes Zarządu
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Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Śro-
dowiska, właściciele domów mogą pozyskać dofinanso-
wanie na  montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o  mocy 
od 2  do 10kW. Budżet programu, którego celem jest zwięk-
szenie produkcji energii z odnawialnych źródeł, to 1 miliard 
złotych. Do beneficjentów trafi wsparcie dotacyjne w wy-
sokości do 50% kosztów instalacji, nie więcej niż 5000 zło-
tych. Co ważne – wsparcie w ramach programu Mój Prąd 
jest możliwe dla beneficjentów, którzy nie ubiegali się wcze-
śniej o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej 
w ramach Programu Czyste Powietrze albo z innych źródeł, 
w tym Regionalnego Programu Operacyjnego. Beneficjen-
tem jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłą-
czeniowej, a  w  ramach dofinansowania kwalifikowanymi 
są koszty poniesione po 23 lipca 2019 roku. Wniosek skła-
da się w momencie, gdy montaż instalacji jest już zakończo-
ny, została podpisana umowa dwustronna z dystrybutorem 
energii oraz został zainstalowany licznik dwukierunkowy. 
Co ważne – dofinansowywany projekt nie może dotyczyć 
rozbudowy i zwiększenia mocy już istniejącej instalacji PV.

Nabór wniosków w  ramach programu Mój Prąd jest pro-
wadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej od 30 sierpnia br. i potrwa do 20 grud-
nia 2019 roku albo do  wyczerpania puli środków. Szcze-
gółowych informacji na  jego temat udzielają Doradcy 
Energetyczni Funduszu w biurach w Szczecinie i Koszalinie pod  
nr tel. 91 48 55 148, 91 48 55 149, 94 34 67 232 oraz 94 34 67 233.

3. Regeneracja środowiskowa gleb 
poprzez ich wapnowanie

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska oraz Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ogólnopolski program rege-
neracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie jest 
dedykowany właścicielom gruntów z terenu województwa 
zachodniopomorskiego, którzy chcą pozyskać środki na re-
generację zakwaszonych gleb. Program zakłada regenerację 
środowiskową gleb na powierzchni co najmniej 250 tysię-

cy hektarów, a jego adresatami są właściciele gospodarstw 
rolnych, szczególnie tych o powierzchni do 75 hektarów. 
Dofinansowanie, którego wysokość jest uzależniona od po-
wierzchni użytków rolnych, trafia z NFOŚiGW za pośrednic-
twem WFOŚiGW do ostatecznych beneficjentów, którymi 
są właściciele gruntów rolnych. Wnioski o dofinansowanie 
należy składać do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. 
Budżet programu, którego realizacja jest zaplanowana 
do 2023 roku, to 300 milionów złotych w skali kraju. Nabór 
wniosków dla mieszkańców naszego regionu trwa od 15 lip-
ca 2019 roku i jest prowadzony w trybie ciągłym. Szczegó-
łowe założenia programu prezentujemy na stronach 16-17.

4. Ogólnopolski program gospodarki wodno-
ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w mniejszych 
miejscowościach i na wsiach – to cel Ogólnopolskiego pro-
gramu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglome-
racji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, realizowanego wspólnie przez NFOŚiGW 
i  WFOŚiGW w  Szczecinie. O  pożyczkę do  100% wartości 
kosztów kwalifikowanych (z max. 50% umorzeniem) mogą 
starać się jednostki samorządu terytorialnego i  ich związ-
ki, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 
zadań własnych JST. Dofinansowanie można przeznaczyć 
na budowę, rozbudowę lub modernizację lokalnych oczysz-
czalni ścieków komunalnych oraz budowę i/lub moderniza-
cję sieci kanalizacji sanitarnej. Przy pomocy pożyczki można 
sfinansować również podłączenie gospodarstw domowych, 
w tym zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszka-
niowe, do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dodatkowo 
można sfinansować budowę przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków, które odbiorą nieczystości z domów, 
gospodarstw agroturystycznych czy obiektów publicznych, 
o przepustowości maksymalnie 50 RLM, czyli obsługujących 
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do 50 osób. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca 2019 roku 
i potrwa do końca 2022 roku lub do wyczerpania środków.

5. Program usuwania azbestu

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie - w ramach wspólnego, 
Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyro-
bów zawierających azbest, chcą jeszcze skuteczniej likwido-
wać szkodliwy dla życia i zdrowia materiał. Program będzie 
realizowany do 2023 roku, a przez najbliższych 5 lat w Pol-
sce ma zostać zutylizowanych niemal 286 tysięcy ton wy-
robów zawierających azbest. Budżet w skali ogólnopolskiej 
to 170 milionów złotych, a środki zostaną przekazane przez 
WFOŚiGW w Szczecinie zachodniopomorskim jednostkom 
samorządu terytorialnego (gminom i  powiatom), a  także 
związkom międzygminnym reprezentującym właścicieli bu-
dynków na swoim terenie. Pula środków zarezerwowana 
przez szczeciński Fundusz na 2019 rok to 2,2 miliona złotych. 
W ramach programu można uzyskać wsparcie na demontaż, 
zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawie-
rających azbest. Fundusz dofinansuje usunięcie azbestu tyl-
ko w  przypadku wykonania prac przez firmy posiadające 
pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami 
zawierającymi azbest. Beneficjentami mogą być: jednostki 
samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego (ze wsparciem NFOŚiGW) oraz 
przedsiębiorcy, w tym rolnicy prowadzący działalność go-
spodarczą (ze wsparciem WFOŚiGW w Szczecinie). Nabór 
wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w try-
bie ciągłym jest zaplanowany do wyczerpania puli środków 
wynoszącej na ten rok 2 miliony złotych, ale nie później niż 
do 28.09.2019 roku, a dla przedsiębiorców odbywa się w try-
bie ciągłym.

6. Ogólnopolski Program Finansowania Służb 
Ratowniczych

Dzięki porozumieniu Ministerstw: Środowiska oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – do zachodniopomorskich 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wodnego Ochotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego po raz kolejny trafi wsparcie 

w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb 
Ratowniczych. Tym razem 17 jednostek OSP kupi nowe, 
średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (OSP Osieki, Wil-
kowice, Maszewo, Rychnów, Sarbinowo, Rów, Barzowice, 
Ładzin, Tychowo, Żabów, Recz, Nowe Worowo, Kolin, Draw-
no, Rogowo, Bielkowo, Wełtyń), a WOPR - zestaw poszuki-
wawczo-ratowniczy do poszukiwania osób tonących i osób 
zaginionych na terenach trudnodostępnych i podmokłych. 
Dofinansowanie to dotacja do 50% kosztów. W tym roku 
NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie wesprą zachodniopo-
morskie jednostki OSP i WOPR kwotą 4,6 miliona złotych, 
z czego 3,6 mln zł to dofinansowanie z Narodowego, a 1 mln 
zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie. Warto przypomnieć, że w ra-
mach poprzedniej edycji programu - przy dofinansowaniu 
z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie ponad 4 milio-
nów złotych - zostało kupionych 10 średnich i 2 ciężkie wozy 
ratowniczo-gaśnicze oraz łodzie, które służą w jednostkach 
OSP m.in. w Wysokiej Kamieńskiej, Dolicach, Żukowie, Ustro-
niu Morskim czy Starych Łysogórkach.

7. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Środowiska – pana Henry-
ka Kowalczyka – wszystko wskazuje na to, że Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną 
zaangażowane w obsługę programu dotyczącego usuwania 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalno-
ści rolniczej. Celem programu jest rozwój systemów zago-
spodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. 
Pilotaż tego programu został zrealizowany w  7 gminach 
na terenie województwa mazowieckiego (Czerwin, Gowo-
rowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, 
Wąsewo). W ramach programu ma zostać unieszkodliwio-
nych 20 tysięcy ton odpadów foliowych, a do kosztów kwali-
fikowanych będą zaliczone koszty zbierania, transportu oraz 
odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 
i typu Big Bag. Pula środków przeznaczona na realizację pro-
gramu w formie dotacji to 10 milionów złotych w skali kraju.

1. Program pożyczek dla osób fizycznych
Atrakcyjne wsparcie na realizację inwestycji dotyczących po-
prawy jakości powietrza, wód i gleby można uzyskać w ra-
mach Programu pożyczek dla osób fizycznych. Dzięki niemu 
można sfinansować różnego rodzaju inwestycje, w tym za-
kup samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych. Zasa-
dy dofinansowania pozwalają sfinansować te projekty, które 
nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu Czyste 
Powietrze. Co ważne – zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej 
Funduszu z 22 sierpnia 2019 roku, osoby, które zdecydują się 
na zakup bezemisyjnego skutera lub roweru, przy termino-
wej spłacie będą mogły liczyć na umorzenie w wysokości 10% 
pożyczonej kwoty. W ten sposób Fundusz zachęca mieszkań-
ców regionu do korzystania z ekologicznych środków trans-
portu. O pozostałych zmianach w Programie pożyczek dla 
osób fizycznych piszemy na stronach 12-13.

2. Elektromobilność
Zgodnie z  ustawą o  elektromobilności i  paliwach alterna-
tywnych jednostki samorządu terytorialnego mają obo-
wiązek stopniowej wymiany samochodów na ekologiczne. 
WFOŚiGW w Szczecinie już od kilku lat wspiera te działania, 
oferując dotację w wysokości do 50% kosztów. Dzięki niej 

nowoczesne auta trafiły między innymi do Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Szczecinie, Goleniowskich Wodociągów 
i Kanalizacji, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, 
Uzdrowiska Świnoujście czy Straży Miejskiej w Kołobrzegu. 
Dofinansowane przez Fundusz auta służą też w jednostkach 
Gminy Miasta Szczecin. Niedługo kolejne takie pojazdy – ku-
pione przy wsparciu Funduszu – posłużą pracownikom Za-
chodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i  Starostwa 
Powiatowego w Myśliborzu. Duży projekt związany z zaku-
pem aut elektrycznych – zarówno osobowych, jak i ciężaro-
wych – przy wsparciu Funduszu zrealizuje też spółka ENEA 
Operator. Co ważne – WFOŚiGW w Szczecinie dofinansowuje 
nie tylko zakup samochodów elektrycznych, ale także stacji 
ładowania.

3. Mały Strażak
W ramach programu „Mały Strażak” do Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z naszego regionu trafią nowe, specjalistyczne 
ubrania oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy (pilarki, agrega-
ty, hełmy i rękawice). WFOŚiGW w Szczecinie – na poprawę 
bezpieczeństwa i jeszcze sprawniejsze prowadzenie akcji ra-
towniczych – przekaże w tym roku w ramach tego progra-
mu 500 tys. zł. OSP mogą liczyć na dofinansowanie do 90% 
kosztów, maksymalnie 20 tysięcy złotych na jedną jednost-

Programy WFOŚiGW w Szczecinie
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kę. Dzięki temu do 17 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP 
w Siemyślu, Bielkowie, Radziszewie, Sobieradzu, Chwarstnicy, 
Świeciu Kołobrzeskim, Strzekęcinie, Suchaniu, Mechowie, Ła-
dzinie, Wrześnicy, Gościnie, Karsinie, Niedalinie, Malechowie, 
Golcach oraz Jednostki Ratownictwa Wodnego Gryfińskigo 
Klubu Płetwonurków „Raffer”) trafi nowy sprzęt, niezbędny 
do ratowania życia i zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa 
strażaków, w tym radiotelefony, megafony, węże pożarnicze, 
wytwornice pary, pilarki i ubrania specjalne.

Trwa druga edycja programu „Mały Strażak”, w ramach któ-
rej Ochotniczym Strażom Pożarnym zostanie przekazane 200 
tysięcy złotych. WFOŚiGW w Szczecinie przyjmuje wnioski od 
tych jednostek OSP, które wcześniej nie uzyskały dofinanso-
wania. Nabór trwa od 17 września.

4. Usuwanie barszczu Sosnowskiego

W  2019 roku – podobnie jak w  poprzednich latach 
– WFOŚiGW w  Szczecinie wspierał usuwanie inwazyjnej 
i szkodliwej dla zdrowia rośliny, udzielając dotacji w wyso-
kości do 75% kosztów. Pula środków na ten rok to 450 ty-
sięcy złotych. W 2018 roku Fundusz zawarł z samorządami 
21 umów dofinansowania likwidacji barszczu, dzięki czemu 
udało się usunąć uciążliwą, a przede wszystkim niebezpiecz-
ną roślinę z powierzchni 114 hektarów.

5. Edukacja ekologiczna i Ochrona przyrody

Fundusz co roku wspiera działania dotyczące edukacji ekolo-

gicznej i ochrony przyrody. W 2019 dofinansował między in-
nymi realizację programów edukacyjnych podczas Wiosennej 
Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Barzkowicach, Jarmar-
ku Jakubowego czy Targów Rolnych Agro Pomerania. Wspar-
cie objęło też programy realizowane przez Ośrodki Edukacji 
Ekologicznej – między innymi Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-
Leśnej w Nadleśnictwie Kliniska oraz Transgraniczny Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, a także Ligę Ochrony Przyro-
dy. Nabór wniosków w ramach EE i OP został już zakończony, 
a kolejny Fundusz zamierza ogłosić z początkiem 2020 roku.

6. Odbudowa populacji pszczół
Tegoroczny – drugi już nabór wniosków w ramach progra-
mu WFOŚiGW w  Szczecinie: Odbudowa populacji pszczół 
– spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, czego do-
wodem jest przyjęcie przez Fundusz wniosków na  kwotę 
znacznie przekraczającą alokację, wynoszącą w  tym roku 
pół miliona złotych. Dzięki temu zostanie zrealizowanych 
11 projektów, ukierunkowanych na zachowanie różnorod-
ności biologicznej, ale także zapewnienie ciągłości istnienia 
gatunku pszczoły. Wsparcie finansowe opiera się na dotacji 
w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych i może zostać 
przeznaczone na zakup rodzin pszczelich i uli dla właścicieli 
pasiek, a także organizację szkoleń i akcji promocyjno-infor-
macyjnych dotyczących pszczoły miodnej i innych gatunków 
zapylających. Kolejny nabór wniosków – podobnie jak w przy-
padku Edukacji ekologicznej i Ochrony przyrody – jest plano-
wany na początek przyszłego roku.

Serdecznie zapraszam mieszkańców naszego regionu do korzystania z oferty WFOŚiGW w Szcze-
cinie i realizowania ekologicznych inwestycji zarówno w ramach programów prowadzonych przez 
szczeciński Fundusz, jak i tych realizowanych wspólnie z Ministerstwami oraz Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zachęcam do mądrego i odpowiedzialnego 
inwestowania w środowisko.
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Czyste 
Powietrze:

zmiany i ulepszenia 
w Programie

Beata Lendner
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych

W związku z koniecznością obniżenia poziomów zanieczyszczeń w atmosferze niezbędne są działania w celu 
ograniczania emisji zanieczyszczeń do naszego środowiska. Właśnie dlatego Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza szereg nowych programów związanych z ochroną atmosfery. 
Dzięki nim każdy z mieszkańców może uzyskać wsparcie finansowe przy realizacji zadań związanych z ochroną 
powietrza.

Inwestując w innowacyjne rozwiązania źródeł ciepła chro-
nimy nie tylko nasze środowisko, ale również uzyskujemy 
wymierne korzyści finansowe związane z wydatkami ponie-
sionymi na energię niezbędną do codziennego funkcjonowa-
nia gospodarstw domowych.

Jednym z najważniejszych programów ograniczenia zanie-
czyszczeń do atmosfery jest rządowy Program Prioryteto-

wy Czyste Powietrze. Program funkcjonuje od roku (nabór 
wniosków został uruchomiony 19 września 2018 roku), ale 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Przez ten czas 
w  województwie zachodniopomorskim złożono ponad  
2 000 wniosków na  kwotę dofinansowania około 
47,42 mln zł. Podpisano niemal 1800 umów na kwotę oko-
ło 42 milionów złotych. Należy dodać również, że WFOŚiGW 
w Szczecinie wykazuje się jednym z najwyższych wskaźników 
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realizowanych zadań w  ramach rozpatrywania wniosków 
składanych przez Beneficjentów, podjętych decyzji o przy-
znaniu dofinansowania oraz wypłacanych środków.

Jednocześnie przez bieżący rok funkcjonowania programu 
zostały wskazane kierunki oczekiwań Beneficjentów, dla-
tego też wychodząc im naprzeciw wprowadzane są ciągłe 
zmiany i ulepszenia. Jedną z ważniejszych zmian funkcjo-
nujących od dnia 29 lipca br., ułatwiających Beneficjentom 
skorzystanie z bezzwrotnej dotacji, jest brak konieczności 
składania zabezpieczenia w podstacji weksla. Dodatkowo 
każdy wniosek o dofinansowanie w  formie dotacji staje się 
automatycznie umową po uzyskaniu pozytywnej decyzji Za-
rządu. Ogranicza to konieczność dodatkowych czynności wy-
konywanych przez Beneficjenta i wpływa na przyśpieszenie 
wypłacania środków.

Kolejną zmianą w programie jest zwiększenie dostępności 
dla Beneficjentów poprzez możliwość składania wniosków 
w  ich miejscu zamieszkania. Od  lipca WFOŚiGW w Szcze-

cinie podpisał niemal 40 porozumień z gminami z terenu 
województwa zachodniopomorskiego. Informacje na  te-
mat gmin, które przystąpiły do  programu można znaleźć 
na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl. Porozumie-
nia umożliwiają złożenie wniosku bezpośrednio w gminie 
oraz uzyskanie niezbędnych informacji o programie Czyste 
Powietrze. Dodać należy, że sukcesywnie wzrasta ilość zain-
teresowanych gmin przystępujących do porozumień. W celu 
odpowiedniego przeszkolenia pracowników gmin Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie prowadzi również niezbędne szkolenia dla pra-
cowników jednostek odpowiedzialnych za  przyjmowanie 
i weryfikację wniosków. Wychodząc naprzeciw naszym Bene-
ficjentom wydłużyliśmy również termin na realizację przed-
sięwzięcia z 24 miesięcy na 30 od dnia złożenia wniosku.

Mając na uwadze powyższe działania, Fundusz w Szczecinie 
liczy na to, że program będzie cieszył się w przyszłości jesz-
cze większym zainteresowaniem, co przyczyni się do popra-
wy jakości powietrza w naszym kraju.

Czyste Powietrze 
najważniejsze zmiany dla Beneficjentów:

Dotacja bez konieczności składania weksla 
jako zabezpieczenia

Możliwość złożenia wniosku 
w miejscu zamieszkania

Dłuższy termin realizacji przedsięwzięcia: 
30 zamiast 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Przedstawiciele gmin: Gościno, Grzmiąca, Malechowo, Świdwin, Kalisz Pomorski, Czaplinek, Karnice, Karlino, Białogard, Połczyn Zdrój oraz Gminy Miejskiej 
Wałcz mogli poznać szczegółowe informacje dotyczące programu podczas szkolenia w Koszalinie.

CZYSTE POWIETRZE
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Ponad 100 miliardów złotych 
na kompleksową termomodernizację

Celem Programu Czyste Powietrze jest eliminacja zanie-
czyszczeń emitowanych do  atmosfery przez nieefektyw-
ne źródła ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej 
istniejących budynków jednorodzinnych, a także uniknięcie 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z nowobudowanych bu-
dynków. Do 2029 roku na wymianę źródeł ciepła i komplek-
sową termomodernizację budynków zostanie przeznaczona 
kwota 103 miliardów złotych, z czego dofinansowanie w for-
mie dotacji wyniesie około 63,3 miliarda złotych, a w formie 
pożyczek - 39,7 miliarda złotych. Beneficjenci o najniższych 

dochodach mogą liczyć nawet na 90% bezzwrotnej dotacji. 
Wysokość dopłat zależy od dochodu na osobę w gospodar-
stwie domowym. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to mi-
nimum 7 tysięcy złotych, a maksymalnie 53 tysiące złotych. 
Środki można przeznaczyć na wymianę źródła ciepła na eko-
logiczne i kompleksową termomodernizację domu jednoro-
dzinnego, w tym docieplenie ścian i stropów, wymianę okien 
i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej czy instalacji 
odnawialnych źródeł energii.

Programu Czyste Powietrze

Niemal
40 zachodniopomorskich gmin
zaangażowanych w obsługę

Od lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawiera porozumienia 
dotyczące wdrażania Programu Czyste Powietrze, dzięki którym w  obsługę ogólnopolskiego Programu 
zaangażowało się do tej pory 36 gmin z naszego regionu.

CZYSTE POWIETRZE
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Gminy zaangażowane we wdrażanie  
Programu Czyste Powietrze

(stan na 10.09.2019 r.)

Umożliwienie składania wniosków w  ramach Progra-
mu Czyste Powietrze także bezpośrednio do Gmin to dla 
mieszkańców Pomorza Zachodniego duże udogodnienie. 
Na podstawie Porozumień zawartych między Funduszem, 
a  Gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko 
w biurach Funduszu w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku, ale 
także w niemal 40 Gminach. Do zadań samorządu w ramach 
realizacji zapisów Porozumienia będzie należało między in-
nymi: przygotowywanie (wypełnianie) wraz z mieszkańcami 
wniosków o dofinansowanie, sprawdzanie ich poprawności, 
a  także prowadzenie działań doradczych. Wnioski o  dofi-
nansowanie wraz z załącznikami – po pozytywnej weryfika-
cji przez Gminę – trafiają do WFOŚiGW w Szczecinie, który 
ostatecznie weryfikując i zatwierdzając złożony przez Be-

neficjenta wniosek przyznaje i wypłaca środki na realizację 
ekologicznej inwestycji. Fundusz wspiera także samorządy 
w  realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, 
prowadząc szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy i za-
pewniając dostęp do Portalu Beneficjenta, umożliwiające-
go sprawne złożenie wniosku o dofinansowanie w wersji 
elektronicznej.

Do zadań gmin, które zawarły porozumienia z Funduszem 
należy przygotowywanie i wypełnianie wraz z mieszkańcami 
wniosków o dofinansowanie, sprawdzanie ich poprawności, 
a także prowadzenie działań doradczych. Następnie doku-
menty złożone przez Wnioskodawców – po ich pozytywnej 
weryfikacji przez Gminę – trafiają do Funduszu.

Ułatwienie dla beneficjentów 
i wsparcie dla Gmin ze strony Funduszu

zadbaj o zdrowie zadbaj o środowisko zadbaj o domowy budżet

1. Gmina Darłowo

2. Miasto Darłowo

3. Gmina Sławno

4. Miasto Sławno

5. Gmina Postomino

6. Gmina Rymań

7. Gmina Będzino

8. Gmina Goleniów

9. Gmina Chociwel

10. Gmina Bierzwnik 

11. Gmina Międzyzdroje

12. Gmina Stara Dąbrowa

13. Gmina Dobrzany

14. Gmina Marianowo

15. Gmina Kamień Pomorski

16. Gmina Gościno

17. Gmina Grzmiąca

18. Gmina Brzeżno

19. Gmina Malechowo

20. Gmina Świdwin

21. Gmina Golczewo

22. Gmina Kalisz Pomorski

23. Gmina Czaplinek

24. Gmina Karnice

25. Gmina Karlino

26. Gmina Białogard

27. Gmina Miejska Wałcz

28. Gmina Połczyn Zdrój

29. Gmina Złocieniec  
(w ramach porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego)

30. Gmina Drawsko Pomorskie (porozumienie z ZMiGPD)

31. Gmina Łobez (porozumienie z ZMiGPD)

32. Gmina Resko (porozumienie z ZMiGPD)

33. Gmina Wierzchowo (porozumienie z ZMiGPD)

34. Gmina Węgorzyno (porozumienie z ZMiGPD)

35. Gmina Radowo Małe (porozumienie z ZMiGPD)

36. Gmina Dobra (Nowogardzka) (porozumienie z ZMiGPD)
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PORADNIK BENEFICJENTA

Nowa edycja Programu 
pożyczek dla osób fizycznych

Wyzwania w  zakresie ochrony środowiska wymagają od  instytucji rządowych systematycznych działań 
umożliwiających dostęp do instrumentów zachęcających mieszkańców naszego kraju do współuczestniczenia 
w tym procesie. Dlatego też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkimi 
Funduszami Ochrony Środowiska, w tym WFOŚiGW w Szczecinie, podejmuje działania w zakresie tworzenia 
nowych instrumentów pomagających finansować innowacyjne rozwiązania promujące środowisko.

Beata Lendner
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych

Oprócz Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie, 
skierowanego do osób fizycznych będących właścicielem lub 
współwłaścicielem budynków jednorodzinnych, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie realizuje program „Pożyczek dla Osób Fizycznych 

2018/2019”. Program funkcjonował już od 2016 roku i jest 
uzupełnieniem oferty Funduszu dla zadań niemieszczących 
się w katalogu programu „Czyste Powietrze”, to znaczy jest 
skierowany do właścicieli budynków wielorodzinnych, będą-
cych również emitentem szkodliwych gazów do atmosfery.

Program
pożyczek dla 

osób fizycznych

7
linii pożyczkowych

3 mln zł
pula środków w ramach nowej edycji programu

do 30%
wysokość umorzenia

2%
oprocentowanie w skali roku

5 lat
minimalny okres kredytowania

15 lat
maksymalny okres kredytowania
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PORADNIK BENEFICJENTA

Do wyboru – wiele linii kredytowych

Program Pożyczek dla Osób Fizycznych 2019 jest zapewnieniem ciągłości oferty Funduszu dla osób fizycznych, chcących 
realizować zadania proekologiczne, a nie mogących uczestniczyć w programie „Czyste Powietrze”.

W stosunku do poprzedniej wersji regulaminu skrócono okres gwarancji urządzeń z 5 na dwa lata.

Przyjmowanie wniosków w ramach poprzedniej edycji pro-
gramu „Pożyczek dla Osób Fizycznych 2018/2019” zakoń-
czono w dniu 28.06.2019 r. Do biur Funduszu w Szczecinie, 
Koszalinie i Szczecinku wpłynęło ponad 60 wniosków o dofi-
nansowanie na łączną kwotę przekraczającą 1 milion złotych. 
Beneficjenci wnioskowali między innymi o wsparcie takich 
zadań, jak wymiana źródeł ciepła i budowa przyłączy ciepl-
nych dla wielorodzinnych lokali mieszkalnych oraz montaż 
systemów instalacji fotowoltaicznych. Część wniosków jest 

nadal opracowywana, a zawarte umowy są w realizacji.

Dnia 22 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Re-
gulamin Programu Pożyczek obowiązujący do końca 2019 
roku. Nabór wniosków rozpoczął się 19 września i potrwa 
do końca roku lub do wyczerpania puli środków. WFOŚiGW 
w Szczecinie tym razem przeznaczy na ekologiczne inwesty-
cje 3 miliony złotych. Minimalny okres kredytowania to 5 lat, 
a maksymalny 15, przy oprocentowaniu 2% w skali roku.

W ramach programu można realizować zadania związane z ochroną powietrza, wody i gleby  
dla następujących linii pożyczkowych:

A – Ograniczanie zanieczyszczeń do atmosfery

A1 Źródło ciepła + odnawialne źródła energii

A2 Odnawialne źródła energii do produkcji elektryczności

A3 Pojazdy elektryczne

A4 Usuwanie/utylizacja azbestu

A5 Działania termomodernizacyjne

B – Ograniczanie wprowadzenia zanieczyszczeń do wód i gleby

B1 Przyłącza kanalizacyjne lub wodociągowe

B2 System małej retencji (zbiorniki retencyjne)

W ramach tego programu można więc otrzymać pożyczkę na wybudowanie między innymi zbiornika retencyjnego, przyłą-
cza kanalizacyjnego lub wodociągowego, bądź też zakupić samochód, skuter lub rower elektryczny wraz z możliwością 10% 
umorzenia, a w przypadku okazania dokumentu złomowania pojazdu: 20% umorzenia, ale nie więcej niż 30 tysięcy złotych.

Program pozwala sfinansować zakup samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych i skorzystać z atrakcyjnego umorzenia.

Atrakcyjne dofinansowanie na eko-inwestycje
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Mój Prąd już działa!
Nabór wniosków rozpoczął się 30 sierpnia

Po intensywnych pracach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa 
Energii oraz Ministerstwa Środowiska, 30 sierpnia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój 
Prąd”. To aż miliard złotych na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Po raz pierwszy zastosowano tak duże 
wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych.

Mój Prąd - kluczowe założenia programu:

• Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;

• Wysokość dofinansowania  w  formie bezzwrotnej do  50% kosztów kwalifikowanych 
instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;

• Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;

• Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w  trakcie realizacji inwestycji 
fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie 
w ramach programu „Mój Prąd”;

• Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

• Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

• Wnioski o dofinansowanie składane będą w formie papierowej. Można je przesłać np. 
pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.
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Szczegółowych informacji o  nowym programie „Mój 
Prąd” udzielają doradcy z  Wydziału Projektu Doradztwa 
Energetycznego NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.gov.pl, 
mojprad@nfosigw.gov.pl). 

Wdrożenie programu NFOŚiGW „Mój Prąd” jest silnym impul-
sem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znaczą-
co przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań 
Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy 
jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowa-
nych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Ce-
lem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej 
z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej.

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać 

się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na wła-
sne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową re-
gulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii 
elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Budżet programu to miliard złotych, przy czym dofinansowa-
nie w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mi-
kroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – wyniesie 
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, 
uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomo-
dernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego 
wsparcia.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począw-
szy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alo-
kacji środków.

Dzięki innowacyjnej procedurze i  zastosowanych uprosz-
czeniach po niespełna tygodniu od wpływu wniosków, zre-
alizowano już pierwsze płatności na  rzecz Beneficjentów 
programu w łącznej kwocie 80 tyś zł! Pozytywnie ocenio-

nych wniosków i zaakceptowanych przez Ministra Energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego jest w sumie 78 projektów opie-
wających w sumie na kwotę 390 tys. zł. Łączna zainstalowana 
moc wspartych mikroinstalacji to 458,95 kW.

Prawie 170 wniosków przyjął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w pierwszym tygodniu funkcjonowania programu „Mój Prąd”.

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji 
wyniesie maksymalnie 5 tysięcy złotych.

NFOŚiGW/WFOŚiGW w Szczecinie

Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony zarówno be-
neficjentów, jak i branży instalatorów fotowoltaiki. Przy utrzymaniu aktualnej dynamiki realizacji 

można się spodziewać, że już na początku października br. wspartych zostanie nawet 10 tysięcy 
instalacji, a łączna kwota dotacji może wynieść 50 milionów złotych.
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Wsparcie
na regenerację gleb

W styczniu 2019 roku do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wpłynęło pismo Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w którym wskazany był problem, jakim jest 
aktualny stan gleb w kontekście ich zakwaszenia i prośba o zwrócenie szczególnej uwagi na niezwykle ważne 
zagadnienie środowiskowe, jakim jest aktualny stan gleb Polski w  kontekście ich zakwaszenia i  aktywne 
włączenie się w  działania mające na  celu wspieranie dofinansowania wapnowania gleb użytkowanych 
rolniczo. Zakwaszenie gleb występuje z różnym nasileniem we wszystkich województwach naszego kraju. 
Jednocześnie stawiane wymagania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w zakresie prowadzenia wydajnej, 
ale zrównoważonej i bezpiecznej produkcji rolnej powodują, iż produkcja ta powinna być prowadzona na glebach 
o uregulowanym odczynie i odpowiedniej zawartości makro- i mikroelementów.

Zgodnie z dokumentem „Środowiskowe aspekty zakwasze-
nia gleb w Polsce” opracowanym przez Instytut Nawoże-
nia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego 
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Rolnictwa Wsi w czerw-
cu 2017 r. zakwaszenie gleb w Polsce ma charakter przede 
wszystkim naturalny i  wynika ze specyfiki procesu gle-
botwórczego i  rodzaju skał macierzystych. Nakładają się 
na to procesy antropogenicznego zakwaszania, najważniej-
szym z nich jest działalność przemysłu i emisja SO2, NOx i NH3.

W konsekwencji analizy problemu zakwaszenia gleb w Pol-

sce powstał Program priorytetowy Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: „Ogólnopolski 
program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wap-
nowanie” na przedsięwzięcia realizowane do 31.12.2020 r., 
w ramach których koszty kwalifikowane ponoszone będą 
do  31.12.2019 r. Alokacja w  latach 2019-2020 wynosi 
100 milionów złotych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie zawarł Porozumienie z Krajową Sta-
cją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, którego celem jest 
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realizacja projektu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji 
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Takie poro-
zumienia zostały zawarte przez wszystkie 16 wojewódzkich 
funduszy.

Porozumienie określa m.in. zakres zadań Okręgowych Sta-
cji Chemiczno-Rolniczych, do których będzie należało: zgro-
madzenie kompletnych wniosków, ocena formalna wniosku 
pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymagań okre-
ślonych w Programie, w tym w zakresie spełnienia kryte-
riów dostępu; ocena merytoryczna wniosku, polegająca 
na  sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosku oraz 
sprawdzeniu zgodności zakupionego wapna nawozowego 
lub środka wapnującego, wykonanych przez wnioskodawcę 
obliczeń dawki wapna nawozowego lub środka wapnujące-
go oraz pozytywnego wpływu przedsięwzięcia na poprawę 
jakości środowiska. Stacja jest uprawniona do weryfikacji po-
boru próbki pobranej przez wnioskującego producenta rol-
nego; kompletne i zweryfikowane wnioski Stacja przekazuje 
do WFOŚiGW; prowadzeni rejestru opinii, złożonych wnio-
sków oraz zestawienia osiągniętych efektów ekologicznych 
i rzeczowych. Stacja potwierdza również uzyskanie efektu 
ekologicznego i rzeczowego w ramach przekazanych wnio-
sków o wsparcie oraz zadania WFOŚiGW, do których będzie 
należało: realizowanie obowiązków podmiotu udzielającego 
pomocy zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.); podjęcie decyzji o dofi-
nansowaniu wniosków przekazanych przez OSChR; w razie 
pozytywnej decyzji odesłanie skopiowanego egzemplarza 
wniosku, podpisanego zgodnie z reprezentacją WFOŚiGW, 
do wnioskodawcy (co będzie stanowiło zawarcie umowy) 
i wypłata należnego dofinansowania na rachunek bankowy 
Wnioskodawcy.

W ramach ogłoszonego w dniu 4.06.2019 r. przez WFOŚiGW 
w  Szczecinie naboru wniosków na  dofinansowanie zadań 
w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowi-
skowej gleb poprzez ich wapnowanie” do złożenia wniosku 
o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków 
WFOŚiGW w Szczecinie uprawniony jest posiadacz użytków 
rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachod-
niopomorskiego, o  pH gleby poniżej lub równej 5,5 i  po-
wierzchni nieprzekraczającej 75 hektarów.

Poziom dofinansowania wynosi odpowiednio:

1. do  300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 
oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekra-
czającej 25 ha użytków rolnych;

2. do  200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 
oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekra-
czającej 50 ha użytków rolnych;

3. do  100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 
oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekra-
czającej 75 ha użytków rolnych.

Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:

1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna 
nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. 
w  sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, 
umieszczania informacji o  składnikach nawozowych 
na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mine-
ralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1229);

2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach roz-
porządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie 
nawozów.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie 
koszty zakupu wapna nawozowego lub środka 

wapnującego z wyłączeniem kosztów 
transportu i rozsiewania.

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie 
z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania 
regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik nr 1 do Regu-
laminu. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym 
podpisem.

Wymaganymi załącznikami do wniosku są:

1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;

2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wap-
nujące;

3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis 
w rolnictwie.

Wnioski należy składać w  terminie od  15.07.2019 r. 
do 31.12.2019 r.  do Sekretariatów Okręgowych Stacji 
Chemiczno - Rolniczych wskazanych w regulaminie na-
boru wniosków.

Wszelkie informacje na temat programu można znaleźć 
na naszej stronie internetowej w zakładce Konkursy/Re-
generacja gleb.

Andrzej Grzana
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków (Biuro Szczecin)

Sylwia Szarkowska
Specjalista ds. Kontroli Umów
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Kolejna odsłona Programu AZBEST

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 28 czerwca 2019 roku ogłosił 
nabór wniosków z zakresu usuwania oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. To kolejna odsłona 
programu, realizowanego wspólnie z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie, dzięki któremu możliwe jest otrzymania wsparcia finansowego zarówno na  demontaż, jak 
i na transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Budżet programu na rok 2019 wynosi 2 miliony zł.

Podmioty, mogące ubiegać się o wsparcie 
finansowe w ramach programu

Do programu Azbest 2019 mogą zostać zgłoszone zadania 
realizowane na obiektach, których właścicielami są jednost-
ki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, osoby 
fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, 
kościoły i  związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogródki Działkowe, 
z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicz-
nej. Dodatkowo ze wsparcia Funduszu mogą skorzystać rów-
nież Przedsiębiorcy - również z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących pomocy publicznej.

Intensywność dofinansowania
Jednostka Samorządu Terytorialnego może ubiegać się 
o dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów kwalifiko-
wanych. Zalicza się do nich koszty:

• demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających 
azbest,

• transportu odpadu z  miejsca rozbiórki do  miejsca 
unieszkodliwienia,

• unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wsparcie ze środków Funduszu wynosi maksymalnie 
do  700  złotych za  demontaż, transport i  unieszkodliwie-
nie 1 Mg (tony) wyrobów azbestowych oraz do 400 złotych 
za sam transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów zawie-
rających azbest. Jeżeli Gmina wybierze wykonawcę, które-
go stawki jednostkowe są wyższe niż maksymalne określone 
przez Fundusz, pokrywa ona nadwyżkę z własnych środków. 
Należy również zaznaczyć, że maksymalny poziom dofinan-
sowania dla jednej gminy wynosi 80  tysięcy złotych.

Od 2019 roku intensywność dofinansowania dla danej JST 
uzależniona jest również od wartości wskaźnika G, który jest 
wskaźnikiem dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca.

Wysokość dofinansowania, ze względu na wskaźnik G kształ-
tuje się następująco:

1. do 100 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości 
wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku nie większej niż 1500;

2. do 70 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości 
wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000;

3. do 40 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości 
wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku powyżej 2000.

Biorąc pod uwagę wartość wskaźnika G za rok 2018, na 100% 
dofinansowanie może liczyć 68 Gmin województwa zachod-
niopomorskiego.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z dofinansowania na de-
montaż, transport i  unieszkodliwienie wyrobów azbesto-
wych mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 50% kosztów 
kwalifikowanych, przy maksymalnym dofinansowaniu 
do  350 złotych netto za  demontaż, transport i  unieszko-
dliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych oraz do  200 zło-
tych netto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów 
azbestowych. Tutaj również została określona maksymalna 
wnioskowana kwota dotacji, która nie może przekroczyć 
30 tysięcy złotych.

Realizacja programu
Na przestrzeni 8 lat funkcjonowania programu usuniętych 
zostało ponad 31 tysięcy ton wyrobów azbestowych z tere-
nu naszego województwa. Łączny koszt programu wyniósł 
ponad 20 milionów złotych (współfinansowanie NFOŚiGW 
oraz WFOŚiGW w Szczecinie). Zostało zawartych 230 umów 
na usuwanie azbestu.

Od momentu uruchomienia Programu Azbest 2019, do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej w  Szczecinie wpłynęło łącznie 37 wniosków 
złożonych przez Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 
3 wnioski złożone przez Przedsiębiorców. Wnioskowane 
dofinansowanie w ramach złożonych wniosków wynosi po-
nad 1,1 mln zł. Wnioski w ramach Programu można składać 
aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, jed-
nak nie dłużej niż do 28.09.2019 roku.

Wytyczne dotyczące Programu Azbest 2019 zostały szczegó-
łowo opisane w Regulaminie naboru wniosków na udzielanie 
dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na zadania z za-
kresu usuwania azbestu AZBEST/2019, dostępnym na stro-
nie www.wfos.szczecin.pl w zakładce AZBEST.

Karol Popiel
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
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Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Mały Strażak
wsparciem dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Specjalistyczne ubrania, rękawice, pilarki, agregaty, hełmy i inny sprzęt niezbędny podczas akcji ratowania 
zdrowia i życia zyskają Strażacy z 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego regionu. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Szczecinie – na  poprawę bezpieczeństwa i  jeszcze 
sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych – przeznaczy w tym roku w ramach Programu „Mały Strażak”  
łącznie 500 tysięcy złotych.

– Fundusz przekazuje jednostkom OSP konkretne wsparcie 
w  formie dotacji do  90% kosztów, maksymalnie 20 tysięcy 
złotych na jedną jednostkę. Środki przeznaczone na zakup do-
datkowego sprzętu pozwolą Ochotnikom prowadzić akcje ra-
townicze jeszcze sprawniej i skuteczniej. Uzupełnienie sprzętu, 
niezbędnego podczas akcji w trudnym terenie i wymagających 
warunkach poprawi także bezpieczeństwo druhów prowadzo-
nych akcję – mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚi-
GW w Szczecinie.

„MAŁY STRAŻAK” w liczbach:

500 tys. zł
pula środków w ramach programu w 2019 roku

20 tys. zł
maksymalne wsparcie dla jednej jednostki OSP

17
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

otrzymało dotychczas wsparcie w ramach programu

90%
poziom dofinansowania ze środków 

WFOŚiGW w Szczecinie

Dzięki umowom, które zostały zawarte 4 września, nowo-
czesne wyposażenie trafi do 8 jednostek OSP z zachodniej 
części regionu: Bielkowa, Radziszewa, Sobieradza, Chwarst-
nicy, Suchania, Mechowa, Ładzina oraz Jednostki Ratownic-
twa Wodnego Gryfińskiego Klubu Płetwonurków „Raffer”. 
W ramach wsparcia przyznanego przez Fundusz OSP kupią 
między innymi radiotelefony i megafony, węże pożarnicze, 
pilarki, detektory, nożyce, zestawy klinów do stabilizacji po-
jazdów, a także ubrania specjalne, hełmy, buty i rękawice. 
Na podobne wsparcie mogą liczyć również jednostki z pół-
nocy i wschodu regionu, w tym OSP w Siemyślu, Świeciu Ko-
łobrzeskim, Strzekęcinie, Malechowie, Wrześnicy, Gościnie, 
Karsinie, Niedalinie oraz Golcach.

Nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu trwa od 
17 września. Do jednostek OSP, które nie uzyskały wsparcia 
w pierwszej edycji, trafi łącznie 200 tysięcy złotych.

Umowy w ramach Programu „Mały Strażak” odebrali przedstawiciele jedno-
stek OSP z zachodniej części regionu.

Z dofinansowania skorzysta m.in. OSP Radziszewo.

Podpisanie umów w Koszalinie z udziałem Małgorzaty Golińskiej - Wicemini-
ster Środowiska.
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Barszcz 
Sosnowskiego

Jak finansujemy usuwanie groźnej rośliny?
Karol Popiel

Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Barszcz Sosnowskiego to roślina inwazyjna, której cechą charakterystyczną jest jej rozmiar. Mowa tutaj 
nie tylko o samej wysokości rośliny, która może sięgać od 300 cm do nawet 400-500 cm wysokości i więcej, 
ale także masywność liści, łodyg i kwiatostanów. Jest uznawana za jedną z największych roślin zielonych 
na świecie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie udziela wsparcia w zwalczaniu Barsz-
czu Sosnowskiego od roku 2014. Na dofinansowanie w zwal-
czaniu tej inwazyjnej rośliny mogą liczyć zarówno jednostki 
samorządu terytorialnego jak również jednostki sektora fi-
nansów publicznych. We wnioskach składanych przez tych 
beneficjentów mogą być ujęte zadania realizowane na grun-
tach będących w granicach administracyjnych województwa 

zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki 
samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżeto-
we, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby praw-
ne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoła i związki 
wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. 
Dotacja ze środków Funduszu wynosi maksymalnie do 75% 
kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie w usuwaniu Barszczu Sosnowskiego

Źródło: Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum), Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2014, s. 20.
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PORADNIK BENEFICJENTA

Realizacja programu w latach 2014-2018 pozwoliła na prze-
prowadzenie zabiegów usuwania Barszczu Sosnowskiego 
na obszarze o łącznej powierzchni ponad 443 ha. W tych 

latach Fundusz przeznaczył na ten cel ponad 1,3 mln zł, 
a koszty realizacji sięgnęły 1,8 mln zł.

Podsumowanie realizacji programu w latach 2014 – 2018

 

37,51 
64,18 

103,07 113,05 125,37 

4 10 18 18 21 

133,38 
188,68 

370,342 

305,284 
343,773 

2014 2015 2016 2017 2018 

Dane dotyczące realizacji Programu 
Usuwania Barszczu w latach 2014-2018 

Ilość hektarów usunięta w danym roku liczba Gmin biorąca udział w Programie

udzielone wsparcie (w tys. zł.)

W 2019 roku do dofinansowania z zakresu usuwania Barszczu Sosnowskiego 
przystąpiło 20 Gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego.
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Szpital przy Unii Lubelskiej 

zasilany słońcem

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie realizuje kolejne przedsięwzięcie z zakresu polepszenia efektywności energetycznej 
budynków, w tym modernizacji źródła ciepła i pozyskiwania energii na bieżące potrzeby szpitala z zastosowaniem 
nowoczesnych źródeł odnawialnych.

Realizowany przy wsparciu WFOŚiGW w  Szczecinie pro-
jekt jest integralną częścią zaplanowanych i realizowanych 
od kilku lat inwestycji z zakresu poprawy efektywności ener-
getycznej.  W latach poprzednich Szpital zrealizował dwie 
inwestycje:

1. „Termomodernizacja budynków SPSK1 PUM w Szczecinie”;

2. „Termomodernizacja budynków Kliniki Psychiatrii SPSK1 
PUM w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 26 wraz z prze-
budową i rozbudową pomieszczeń”.

Przedsięwzięcie polega na  budowie i  montażu elektrow-
ni fotowoltaicznej na  obiektach szpitala. Zakres projektu 
obejmuje dostawę, budowę i uruchomienie elektrowni fo-
towoltaicznej o mocy 740,60 kW, składającej się z 2116 mo-
nokrystalicznych paneli fotowoltaicznych (każdy o  mocy 
350 W) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (38 inwerterów 
o mocy od 10 do 25 kW, konstrukcja, instalacja elektryczna, 
instalacja odgromowa), umieszczonych na dachach budyn-
ków szpitalnych na dedykowanych konstrukcjach. Zadanie 
realizowane jest w dwóch etapach: przygotowanie projektu 
oraz dostawa i montaż środków trwałych (paneli fotowol-
taicznych, inwerterów, konstrukcji, instalacji elektrycznych 
i tablic elektrycznych, instalacji odgromowej) oraz roboty bu-
dowlane (dostawa materiałów na dachy, rozplanowanie kon-
strukcji na dachach, montaż konstrukcji pod panele, montaż 
instalacji odgromowej, montaż paneli na  konstrukcjach, 
montaż falowników, pomiary i testy, zgłoszenie do zakładu 

energetycznego, uruchomienie instalacji).

Projekt, ze względu na zakres, nie wymaga wszczęcia proce-
dury oddziaływania na środowiska. Instalacja fotowoltaiczna 
będzie służyła do produkcji energii elektrycznej wyłącznie 
na potrzeby własne Wnioskodawcy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wytwarzania 
energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecz-
nej do produkcji prądu) przez Samodzielny Szpital Kliniczny 
nr 1 PUM w Szczecinie. Cel zostanie osiągnięty poprzez re-
alizację następujących celów szczegółowych:

• uruchomienie w  2020 roku nowej elektrowni 
fotowoltaicznej o mocy 740,60 kW;

• wyprodukowanie około 640 MWh/rok energii 
elektrycznej pochodzącej z OZE;

• uniknięcie/zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery 
o 534 ton rocznie.

Wniosek dotyczy pożyczki na wkład własny na dofinanso-
wanie zadania w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 
2.10: Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych. Koszt 
całkowity to blisko 6,2 miliona złotych, w tym pożyczka ze 
środków WFOŚiGW w Szczecinie: prawie 2,4 mln zł i dota-
cja w wysokości niespełna 3,7 mln zł ze środków pomoco-
wych Unii Europejskiej. Instalacja będzie gotowa w styczniu 
2020 roku.

Julia Raducha 
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
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Gryficki Klaster Energii
jako przykład rozwoju energetyki
rozproszonej i gospodarki cyrkularnej

Gryficki Klaster Energii (GKE) jest kolejnym certyfikowanym przez Ministerstwo Energii klastrem na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. Został założony przez trzy podmioty działające w  sektorze 
energetycznym:

• Hydrogryf Sp. z o.o. - podmiot zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej 
z turbiny wiatrowej i instalacji PV w Gryficach;

• Bio Energia Strzykocin Sp. z  o.o. - podmiot zajmujący się produkcją energii 
elektrycznej i cieplnej w biogazowni rolniczej w Brojcach;

• P.P.H.U. RICHARD Ryszard Zelent - podmiot zajmujący się sprzedażą energii 
cieplnej wyprodukowanej w źródle OZE.

Gryficki Klaster Energii wpisuje się w teren powiatu gryfickie-
go, obejmując swym działaniem gminy: Gryfice i Brojce, two-
rząc wyodrębnioną strukturę wytwórców i odbiorców energii. 
Stwarza tym samym możliwość lokalnego bilansowania ener-
gii członkom klastra, do których zaliczamy:

• Biogryf Sp. z o.o. - podmiot celowy 
odpowiedzialny za produkcję energii 
elektrycznej i cieplnej z biogazowni 
rolniczej w Gryficach;

• Engryf Sp. z o.o. - podmiot celowy, 
który będzie odpowiedzialny 
za produkcję energii elektrycznej z PV 
w Gryficach;

• Gminę Brojce - jednostkę samorządu terytorialnego 
zainteresowaną współpracą z klastrem;

• Gminę Gryfice - jednostkę samorządu 
terytorialnego zainteresowaną 
współpracą z klastrem;

• Powiat Gryficki - jednostkę samorządu 
terytorialnego zainteresowaną 
współpracą z klastrem;

• Firmę Jack Drew - przedsiębiorstwo 
produkcji drzewnej.

Misją Gryfickiego Klastra Energii jest prowadzenie działań 
w sektorze energetycznym w kierunku rozwoju sektora wy-
twarzania w oparciu o źródła energii odnawialnej, rozwoju 
i modernizacji infrastruktury energetycznej, poprawy stanu 
wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej oraz zwiększania 
efektywności energetycznej i promowania zasad ekorozwoju.

Biogazownia Strzykocin.

Wojciech Butrym 
Doradca Energetyczny

DORADZTWO ENERGETYCZNE
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Klaster posiada własne źródła wytwórcze energii, do których 
możemy zaliczyć siłownie wiatrową, instalację fotowoltaicz-
ną oraz biogazownię z układem kogeneracji. To właśnie wy-
żej wspomniana biogazownia o mocy 0,99 MWe i 1,1 MWt 

prowadzona przez Bio Energię Strzykocin Sp. z o.o., której 
Prezes Ryszard Zelent koordynuje również cały klaster, jest 
głównym wytwórcą energii na terenie GKE.

Procentowy udział poszczególnych źródeł OZE
w produkcji energii elektrycznej po 5 latach

3,90% fotowoltaika

5,25% elektrownie wiatrowe

74,80% kogeneracja

16,05% hydro

Bio Energia Strzykocin Sp. z o.o. jest również prekursorem 
gospodarki obiegu zamkniętego wykorzystując cyrkularny 
schemat działania w biogazowni, która została dofinanso-

wana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

W tradycyjnych układach linearnych konsumpcja oparta jest 
o płaski schemat zależności między podmiotami.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i kon-
sumpcji, który polega na dzieleniu się, ponownym użyciu, 
naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów 
i produktów tak długo, jak to możliwe.

O charakterze gospodarki cyrkularnej świadczy między in-
nymi fakt, że w biogazowni w procesie fermentacji niezbęd-
nej do uzyskania biogazu wykorzystuje się, oprócz kiszonki 
pochodzenia rolniczego, odpady z przemysłu przetwórstwa 
rybnego oraz gnojowicę ze zlokalizowanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie fermy trzody chlewnej.

Schemat 1: Gospodarki linearna. Schemat 2: Gospodarka cyrkularna.

DORADZTWO ENERGETYCZNE
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Zagospodarowując niepożądane odpady i wytwarzając z nich 
energię cieplną oraz elektryczną, która następnie dystrybu-
owana jest do odbiorców, mamy przykład ponownego wy-
korzystaniem produktu. Gdy uwzględnimy fakt, że dostawca 
wkładu do biogazowni jest jednocześnie odbiorcą wyprodu-
kowanej energii, schemat obiegu domyka się w okrąg.

Bio Energia Strzykocin Sp. z o.o. posiada szeroko zakrojone 
plany związane z rozbudową, mającą na celu zwiększenie po-
tencjału energetycznego klastra i zwiększenia niezależności 
energetycznej regionu.

Obecnie dystrybucja energii cieplnej odbywa się z ukierun-
kowaniem na dwóch głównych odbiorców. Jednym z nich 
jest wymieniona wcześniej ferma, drugim natomiast - komo-
rowa suszarnia drewna z temperaturą zasilania 85°C.

Niestety - potencjał energetyczny klastra (energia ciepl-
na z biogazowni) nadal pozostaje nie w pełni wykorzysta-
ny. Pomimo wykonanej koncepcji ciepłociągu z biogazowni 
do pobliskiej miejscowości Brojce, dalsze prace inwestycyj-
ne zostały wstrzymane. Elementem zachęty mogą okazać 
się systemy wsparcia opracowane przez NFOŚiGW, w tym  
np. program priorytetowy „Ciepłownictwo powiatowe - pi-
lotaż”, który może umożliwić członkom klastra pozyskanie 
środków finansowych na dystrybucję energii cieplnej po-
chodzącej z OZE do odbiorców końcowych. W związku z tym 
przed członkami klastra rysuje się nowe wyzwanie, którego 
realizacja bezpośrednio będzie miała wpływ na obniżenie ni-
skiej emisji i poprawę jakości powietrza na terenie Gryfickie-
go Klastra Energii.

Ferma trzody chlewnej / 
przemysł przetwórczy

Biogazownia

Suszarnia / ferma

Ferma trzody chlewnej. Zbiorniki biogazu.

Budynek bloku kogeneracyjnego. Suszarnia komorowa.

DORADZTWO ENERGETYCZNE
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Ambitny program inwestycyjny, bieżąca działalność interwencyjna, gdy zachodzi taka potrzeba oraz szeroka 
działalność edukacyjna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie istnieje od 2018 roku, a działalność 
instytucji w województwie zachodniopomorskim jest bardzo widoczna. Do najważniejszych zadań realizowanych 
przez Wody Polskie należy obecnie przywrócenie równowagi ekologicznej na Jeziorze Jamno, prowadzone 
są  także inwestycje przeciwpowodziowe oraz aktywne działania, które w  sezonie letnim mają uchronić 
mieszkańców przed suszą, a w sezonie wiosennym, jesiennym i zimowym przed powodzią.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstało 
w 2018 roku, gromadząc w ramach jednej instytucji szereg 
zadań z zakresu gospodarki wodnej, ochrony przed suszą 
i  ochrony przeciwpowodziowej. Celem powołania naszej 
jednostki było uproszenie dostępu do zadań z zakresu go-
spodarki wodnej i zgromadzenie ich we wspólnej strukturze 
organizacyjnej. Po blisko dwóch latach działania Wody Pol-
skie na Pomorzu Zachodnim pochwalić się mogą wieloma 
sukcesami oraz podjętymi inicjatywami, które są doceniane 
przez mieszkańców oraz przez grupy społeczne, z którymi 
współpracujemy. Mowa między innymi o rolnikach czy or-
ganizacjach ekologicznych, które aktywnie zwracają uwagę 
na to, jakie zadania należałoby podjąć by cieki i akweny w na-
szym regionie były naszą wizytówką, miejscem aktywnego 
spędzania czasu, a jednocześnie by były bezpieczne pod ką-
tem ochrony przed powodzią.

– Do najważniejszych zadań realizowanych przez Wody Polskie 
należy przywrócenie funkcjonalności i równowagi ekologicznej 
na Jeziorze Jamno. Do zadania podeszliśmy kompleksowo, ce-
lem jest opracowanie wariantu naprawczego, który pozwo-
li na harmonijne połączenie środowiskowych, turystycznych 

i gospodarczych funkcji jeziora, z zachowaniem zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. Wyłoniliśmy już wykonawcę projektu. 
Trzy warianty naprawcze zaproponowane zostaną do końca li-
stopada, a następnie odbędą się konsultacje społeczne, podczas 
których wybrany zostanie wariant najbardziej optymalny. Bar-
dzo nas cieszy zaangażowanie strony społecznej, wielokrotnie 
usłyszeliśmy, że jesteśmy jednostką, która nareszcie wysłuchała 
wszystkich stron zaangażowanych w życie Jeziora Jamno. Tak 
działają Wody Polskie, naszym celem jest działalność dla dobra 
środowiska naturalnego naszego regionu oraz dla mieszkań-
ców – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

– Możemy z całą pewnością powiedzieć, że dzięki aktyw-
nej pracy naszej instytucji mieszkańcy mogą spać spokoj-
nie i nie obawiać się powodzi. Postawiliśmy sobie również 
za cel prowadzenie edukacji ekologicznej oraz daleko idą-
cą troskę o stan wód i akwenów Pomorza Zachodniego 
– mówi Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

„Naszym nadrzędnym celem
jest działalność dla dobra
środowiska naturalnego”

Aktywne miesiące dla 
Wód Polskich w regionie

Dbamy o polskie wody i przywracamy równowagę ekologiczną
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Wody Polskie prowadzą również szereg zadań z  zakresu 
edukacji wodnej. Minione lato było wyjątkowo trudne ze 
względu na panującą w całej Polsce suszę. W  lipcu odby-
ło się spotkanie dyrektora RZGW Marka Duklanowskiego 
z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej Pawłem Mirowskim, którego tema-
tem były inicjatywy zachęcające mieszkańców do  oszczę-
dzania i retencjonowania wody. Obecnie trwają prace nad 
opracowaniem koncepcji, która zachęcałaby mieszkańców  
np. do ponownego używania wody deszczowej. Podobne 
programy funkcjonują w całej Polsce: 

–  Lata zaniedbań w zakresie retencji doprowadziły do stanu, 
w którym kiedy dochodzi do suszy tak jak w tym sezonie letnim, 
jesteśmy stawiani przed koniecznością działania interwencyj-
nego. Wody Polskie w Szczecinie podjęły decyzje np. o wpro-

wadzeniu uproszczonej procedury dostępu do wody na czas 
wegetacji roślin, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez 
środowisko rolnicze – mówi dyrektor Marek Duklanowski. 

– Program Ochrony Przed Suszą oraz szeroki i bardzo ambitny 
program poprawy retencji zaproponowany wspólnie przez Mi-
nisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Wody 
Polskie ma doprowadzić do sytuacji, że już za jakiś czas gro-
madzenie wody będzie na wyższym poziomie, co zapobiegnie 
problemowi suszy w tak dużej skali jak w tym roku – dodaje 
dyrektor RZGW.

Wody Polskie odwiedzają także szkoły, prowadząc zajęcia 
edukacyjne zachęcające dzieci do troski o środowisko. Cie-
szą się one wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, 
że kalendarz edukatorów jest wypełniony po brzegi do koń-
ca lipca 2020 roku.

Edukacja to podstawa. Wody Polskie walczyły także ze zjawiskiem suszy

Nowe lodołamacze, prace na Międzyodrzu i mnóstwo planów na przyszłość

Najbliższy czas to  dla Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie szereg istotnych inwestycji, których 
realizacja jest istotna z  punktu widzenia bezpieczeństwa 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Trwa 

budowa dwóch lodołamaczy, które już w kolejnych sezonach 
zimowych mają zasilić flotę naszych jednostek podczas pol-
sko-niemieckiej akcji lodołamania. Nowe lodołamacze zastą-
pią łodzie, które pływają po Odrze już od kilku dekad.

Michał Kaczmarek
Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie/PGW Wody Polskie
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Posejdon to nowy symbol nowoczesnego i otwartego na biznes Szczecina oraz całego Pomorza Zachodniego. 
Niepowtarzalna i ponadczasowa architektura, łącząca klasykę 90-letniego, historycznego centrum handlowego 
DeFaKa (Deutsches Familien-Kaufhaus) z nowozaprojektowaną częścią kompleksu, a także liczne, przyjazne 
środowisku technologie, doskonałe położenie w  ścisłym centrum miasta, dostępność komunikacyjna oraz 
wszechobecne atrybuty szczecińskiego śródmieścia decydują o  bezkonkurencyjności i  wyjątkowości tego 
projektu.

Kompleks usługowy Posejdon to  największy realizowany 
obecnie w Polsce budynek o niskim zużyciu energii (NZEB  
– Nearly-Zero Emission Building), spełniający z wyprzedze-
niem bardziej restrykcyjne, przyszłe normy i  wymagania 
techniczne w zakresie zużycia energii (WT 2021), które od 
1  stycznia 2021 roku będą obowiązywać wszystkie nowo-
powstające budynki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, 
proekologicznych rozwiązań cały kompleks zredukuje emisję 
CO2 do atmosfery aż o 76% w stosunku do takiego samego 
budynku wzniesionego w oparciu o tradycyjne technologie. 
Z tego też względu, podczas ubiegłorocznej Konferencji Kli-
matycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych COP24 w Ka-
towicach, Posejdon był stawiany za wzór do naśladowania 
i przykład walki ze zmianami klimatu. Dodatkowym potwier-
dzeniem wysokiej jakości projektu i  zastosowanych w nim 
rozwiązań technicznych jest otrzymanie międzynarodowego 
certyfikatu BREEAM International New Construction 2016 
z oceną na poziomie „Excellent”.

Realizowany obecnie projekt jest oparty na trzech stabilnych 
filarach: nowoczesnej przestrzeni biurowej o  powierzchni 

18 tys. m2, doskonale przemyślanej części handlowo-usługo-
wej (4,6 tys. m2) oraz dwóch hotelach największej na świecie 
sieci Marriott - trzygwiazdkowym Moxy oraz czterogwiazd-
kowym Courtyard, które zaoferują swoim gościom łącznie 
255  pokoi. Dodatkowym atutem części hotelowej będzie 
największe i  najnowocześniejsze centrum kongresowe 
w  Szczecinie z  sześcioma salami konferencyjno-bankieto-
wymi i  przestronnym foyer, gotowymi na  przyjęcie blisko 
1000 osób. Całości dopełni dwukondygnacyjny, podziemny 
parking z 299 miejscami postojowymi dla samochodów oso-
bowych, w tym co najmniej 10 miejscami do ładowania aut 
elektrycznych, oraz wydzielonym, nowoczesnym zapleczem 
dla rowerzystów z szatniami, natryskami i monitorowanym 
parkingiem na 100 rowerów. Na pierwszym piętrze biurowej 
części obiektu przewidziano dodatkowo ogólnodostępne pa-
tio z kilkunastometrową, zieloną ścianą, a na dachu budynku, 
na wysokości 35 m - kilkusetmetrowy, ogólnodostępny taras 
widokowy z całorocznym Skybarem, z którego będzie można 
podziwiać piękną panoramę Szczecina i jego zielonych okolic.

Szczeciński kompleks będzie jednym z najnowocześniejszych 

Maciej Luszawski 
Koordynator Projektu Posejdon - PORTO Sp. z o.o.

Kompleks usługowy 

Posejdon

Nowy symbol Szczecina
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Instalacja ogniw fotowoltaicznych PV
342 panele o łącznej mocy 102,6 kW

System wykorzystywania
wody deszczowej
w toaletach oraz do podlewania zieleni

  2 Redukcja emisji CO2 o 76%
w stosunku do takiego samego budynku
wykonanego w technologii tradycyjnej

Certyfikacja BREEAM
International New Construction 2016
na poziomie „Very good / Excellent”

Instalacja pionowych odwiertów
gruntowych dla potrzeb grzania i chłodzenia
48 pionowych odwiertów o łącznej długości 14,4 km
i głębokości 300 m każdy; 910 pomp ciepła

Stanowiska do ładowania
aut elektrycznych
10 stanowisk, z możliwością rozbudowy do 20

obiektów w  Polsce i  Europie. Większość energii cieplnej 
i chłodniczej, niezbędnej do zapewnienia komfortu termicz-
nego użytkownikom budynku, będzie powstawać w  jego 
obrębie. Przewidziano bowiem wykorzystanie dwóch odna-
wialnych źródeł energii (OZE):

• geotermalnej, w wyniku wykonania wysokosprawnego, 
kompletnego systemu OZE, wykorzystującego 
technologię pasywnego pozyskiwania energii cieplnej 
i chłodniczej, współpracującego z instalacją pionowych 
odwiertów gruntowych;

• promieniowania słonecznego, dzięki wykonaniu instalacji 
ogniw fotowoltaicznych PV do  wytwarzania energii 
elektrycznej na potrzeby zasilania urządzeń ogrzewania 
i klimatyzacji.

W  celu optymalnego zarządzania energią wydatkowaną 
przede wszystkim na oświetlenie, ogrzewanie i utrzymanie 
komfortu cieplnego, zastosowano w obiekcie odpowiednie 
rozwiązania wspierające poprawę efektywności energetycznej 
w  tym zakresie. Szczegółowo opomiarowane zostanie 
w budynku m.in. zużycie wody, energii elektrycznej i energii 
cieplnej/chłodniczej. Nowoczesny system monitorowania 
„Energy Management” będzie z  kolei źródłem informacji, 
analiz i wytycznych umożliwiających zarówno kompleksową 
ocenę zużycia energii w budynku, jak również prac badawczo-
rozwojowych mających na  celu zwiększenie wiedzy 
o  pracy systemów oraz wykorzystanie pozyskanej wiedzy 
do  optymalizacji i  tworzenia nowych, energooszczędnych 
rozwiązań.

Posejdon. Fot. R. Kurzaj.
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dla potrzeb
gruntowych
pomp ciepła

PAZIM

PAŁAC KULTURY I NAUKI
KOMIN WISKORDU

Posejdon został wyposażony w instalacje HVAC według tech-
nologii OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz urządzenia 
charakteryzujące się bardzo wysoką sprawnością energetycz-
ną, w tym:

• pasywny układ pozyskiwania energii cieplnej, tworzony 
przez 48 pionowych wymienników gruntowych, 
umieszczonych w  odwiertach o  głębokości 300 m 
i łącznej długości 14.400 m;

• ogrzewanie i  chłodzenie indywidualnej przestrzeni 
biurowej oparte o 910 wysokosprawnych, inwerterowych 
pomp ciepła WSHP;

• system 342 paneli fotowoltaicznych o  łącznej mocy 
nominalnej 102,6 kW, pozyskujących energię elektryczną 
dla potrzeb zasilania pomocniczych napędów systemów 
wentylacyjnych oraz systemów HVAC i  oświetlenia 
wewnętrznego.

• Ciepło pozyskane z  gruntu posłuży do  ogrzewania 
biurowej i usługowej części budynku zimą i chłodzenia jej 
latem, z wykorzystaniem lokalnych pomp ciepła WSHP 
posiadających certyfikat wysokiej klasy efektywności 
energetycznej (A+), o  wskaźnikach: COP > 4,1, EER > 
5,9, LW max < 37,5 DBA. Pompy będą wyposażone 
w  sprężarki inwerterowe w  wykonaniu specjalnym, 
o  niskiej mocy akustycznej, z  kompletną automatyką. 
Energia cieplna pochodząca z gruntu będzie także służyć 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej w hotelowej 
części kompleksu.

Średnia przyjęta temperatura wody pozyskiwana z wymienni-
ków gruntowych wynosi około 150C. Oszacowano, że dzięki 
wykonaniu 48 odwiertów zostanie uzyskana moc dolnego źró-
dła ciepła wynosząca około 800 kW. Zakłada się, że w okresie 
zimy praca instalacji będzie zapewniona wyłącznie przez wy-
mienniki gruntowe OZE, a w przypadku ekstremalnie niskich 
temperatur, gdy temperatura na powrocie z pętli pomp ciepła 
osiągnie temperaturę minimalną 80C, układ przejdzie w tryb 
pracy wspomaganej przez pompę ciepła wbudowaną w ma-
szynowni OZE.

W celu ograniczenia zużycia energii w systemach wentylacji 
i klimatyzacji zaprojektowano układy wentylacji ze zmienną 
wydajnością, zależną od  jakości powietrza wewnętrznego. 
Układy są sterowane z systemu automatyki i BMS. Wydajność 
wentylacji będzie obniżana do minimum podczas nieobec-
ności użytkowników w  obiekcie. Optymalna temperatura 

wewnętrzna będzie kontrolowana dzięki odpowiedniemu 
zagęszczeniu czujników temperatury, z możliwością regulacji 
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Dodatkowo 
zastosowano monitorowanie otwarcia okien przez użytkow-
ników, dzięki czemu będzie możliwe wyłączanie źródła ciepła/
chłodu (pompy ciepła) na danej powierzchni lub w konkret-
nym pomieszczeniu. Użytkownicy obiektu będą mogli samo-
dzielnie kontrolować temperaturę za  pomocą zadajników 
pomieszczeniowych, a także kontrolować oświetlenie.

W budynku będą zainstalowane lampy LED, które dzięki ni-
skiemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną przyczynią 
się wymiernie do ograniczenia jej produkcji, co bezpośred-
nio wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwego dwutlenku 
węgla do środowiska. Oświetlenie sztuczne w pomieszcze-
niach o czasowej obecności użytkowników (węzły sanitarne, 
klatki schodowe, parking podziemny) będzie kontrolowane 
za pomocą czujników ruchu. W przypadku części wspólnych 
doświetlonych światłem dziennym zostaną również zamonto-
wane czujniki jego natężenia, które w określonych warunkach 
będą wyłączać dodatkowe, sztuczne oświetlenie.

Zastosowanie automatyki do kontroli i sterowania systemami 
oświetlenia sztucznego wpłynie bezpośrednio na zmniejsze-
nie energochłonności instalacji, przynosząc wymierne korzyści 
ekonomiczne i ekologiczne. Dodatkowo ograniczy czas pracy 
źródeł światła, przyczyniając się do wydłużenia okresu ich eks-
ploatacji. Wprowadzi również udogodnienia dzięki możliwości 
zdalnego włączania i wyłączania obwodów elektrycznych za-
leżnie od ustalonego harmonogramu, czyniąc system oświe-
tlenia bezobsługowym. W  pokojach hotelowych zostaną 
z kolei zastosowane systemy kontroli obecności, wyłączające 
ogrzewanie, klimatyzację oraz oświetlenie podczas nieobec-
ności gościa.

W budynku przewidziano wiele rozwiązań zapewniających 
ograniczenie zużycia zimnej wody, m.in. poprzez wykorzy-
stanie uzdatnionej wody deszczowej (system wody szarej) 
do  spłukiwania toalet oraz podlewania roślin. W  związku 
z tym zaprojektowano osobną instalację, która doprowadza 
uzdatnioną wodę do węzłów sanitarnych oraz patio zlokali-
zowanych w biurowej części budynku. W toaletach ogólno-
dostępnych zastosowano także automatyczne elektrozawory 
odcinające dopływ wody podczas nieobecności użytkowników 
w pomieszczeniu. System ten wpłynie na ograniczenie zużycia 
wody oraz zabezpieczy budynek przed zalaniem w przypad-
ku ewentualnego rozszczelnienia instalacji lub awarii baterii 

PREZENTACJE

30

N
atu

ral
nie

, my 
life

sty
le



Instytucja finansująca wysokość wsparcia rodzaj wsparcia długość finansowania marża

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie
59 659 887,24 zł

Pożyczka preferencyjna na zwięk-
szenie efektywności energetycz-

nej (doprowadzenie do standardu 
WT 2021)

15 lat 
(w tym roczna karencja na spła-

tę kapitału)
2,40%

Europejski Bank Inwestycyjny / 
Bank Gospodarstwa Krajowego

29 000 000 € 
(podstawa przez EBI do BGK)

160 117 360 zł 
(kwota kredytu BGK)

Długoterminowy kredyt podsta-
wiony przez EBI do BGK

20 lat 
(w tym spłata balonowa 

na koniec 15 roku konwersja 
kredytu budowlanego w PLN 

na kredyt inwestycyjny 
w  euro)

Kredyt budowlany: 1,8% - 2,2%

Kredyt inwestycyjny: 1,6% - 2,0%
(ostateczne marże po podstawieniu 

środkówEBI w trakcie negocjacji)

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy 
Sp. z o.o.

27 000 000,00 zł Pożyczka preferencyjna
17 lat 

(w tym dwuletnia karencja 
na spłatę kapitału)

1%

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomor-

skiego
19 723 200,00 zł Dotacja bezzwrotna nd. nd.

Łączna wartość wsparcia zewnętrznego 266 500 447,24 zł

umywalkowych czy spłuczek. Zużycie wody będzie także ogra-
niczane dzięki zastosowaniu elektronicznych baterii umywal-
kowych wyposażonych w czujniki zbliżeniowe.

Ze względu na bezprecedensową skalę inwestycji, jaką jest 
budowa Kompleksu usługowego Posejdon, jej inwestor – Por-
to Sp. z o.o., podjął działania mające na celu zbilansowanie 
źródeł finansowania i rozkład ryzyka finansowania inwesty-
cji. Charakter przedsięwzięcia, które wpisuje się w strategię 
rewitalizacji ścisłego centrum Szczecina oraz stosuje wiele 
proekologicznych rozwiązań związanych przede wszystkim 
z odnawialnymi źródłami energii, pozwolił na skorzystanie ze 
zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania.

Naturalnym i dedykowanym partnerem finansowym inwesty-
cji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, który zdecydował się na udzielenie pre-
ferencyjnej pożyczki z przeznaczeniem na zwiększenie efek-
tywności energetycznej budynku poprzez doprowadzenie 
do spełnienia standardów WT 2021.

Dodatkowym partnerem przedsięwzięcia, wspierającym 
w wymiarze finansowym jego ekologiczne walory, jest Euro-
pejski Bank Inwestycyjny, który przyznał środki za pośrednic-
twem Banku Gospodarstwa Krajowego mającego zapewnić 
stabilność inwestycji w czasie finansowania oraz eksploatacji.

Uzupełnieniem finansowania inwestycji jest dotacja z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego (Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł) oraz preferencyjna pożyczka Szczeciń-
skiego Funduszu Pożyczkowego udzielona na rewitalizację 
tkanki miejskiej. Całości dopełnia wkład własny inwestora.

Zastosowany montaż finansowy jest gwarantem sprawnej 
realizacji przedsięwzięcia, które bez wsparcia udzielonego 
inwestorowi przez wymienione podmioty finansujące nie by-
łoby możliwe w tak bezprecedensowym wymiarze, w szcze-
gólności w zakresie niskoemisyjności, innowacyjności i skali 
pozytywnych efektów społecznych.
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Takie słowa słyszą policjanci z zachodniopomorskiej policji, gdy poruszają się nowymi radiowozami o napędzie 
elektrycznym. Gdy mówimy o samochodzie elektrycznym, w większości przypadków myślimy o nowoczesności 
i ekologii. I rzeczywiście. Na tle pojazdów spalinowych „elektryki” jawią się jako przyszłość motoryzacji.

Wypadałoby zatem przypomnieć, że pojazdy z napędem elek-
trycznym nie są nowym wynalazkiem. Powstały jeszcze przed 
upowszechnieniem się silnika spalinowego. W pierwszej po-
łowie XIX wieku szkocki wynalazca opracował pojazd zasila-
ny prądem uzyskanym z ogniw galwanicznych. Na przełomie 
wieków XIX i XX w Europie i USA budowano prototypy samo-
chodów elektrycznych, a nawet weszły do masowej produk-
cji. Były one jednak powolne i drogie, a zasięg nie przekraczał 
kilkudziesięciu kilometrów. Również czas niezbędny do ła-
dowania baterii nie pomagał w  rozpowszechnianiu tych 
pojazdów. Na długie lata zostały wyparte do niszowych za-
stosowań (samobieżny sprzęt specjalistyczny, wózki golfowe, 
wózki widłowe).

Obecnie rola samochodów elektrycznych nabiera znaczenia. 
Nie tylko za sprawą ekologii, ale też w poszukiwaniu alter-
natyw dla paliw naturalnych. Eksperci spierają się w kwestii 
wpływu „elektryków” na  poprawę środowiska. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że samochód elektryczny nie emituje 
niebezpiecznych substancji do atmosfery (tlenki azotu, wę-
glowodory) i nie wytwarza dwutlenku węgla. W miastach 
zamiana samochodów spalinowych na elektryczne ma duże 
znaczenie, bo silniki elektryczne są ciche i nie zanieczyszczają 
powietrza spalinami. Nie powinno więc dziwić, że różne insty-
tucje wprowadzają do swojej floty ekologiczne auta. W Policji 
również pojawiły się radiowozy elektryczne. Na razie stano-
wią cztery dziesiąte promila w skali floty pojazdów w kraju 
i wszystkie służą w województwie zachodniopomorskim.

Ekologicznie na czterech kółkach

Szczecińska policja otrzymała pierwszy samochód elektryczny 
w 2013 roku. Pojazd został kupiony ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie w ramach projektu „Ekologicznie na czterech 
kółkach”. Dzięki zaangażowaniu w projekt mł. insp. Grzego-
rza Sudakowa, wtedy naczelnika Ruchu Drogowego KWP 
w Szczecinie, pojazd trafił do służby w ruchu drogowym. Nie-
oznakowany Nissan Leaf I jest wykorzystywany do zadań in-
żynierii ruchu drogowego oraz do działań profilaktycznych. 
Ten pięciodrzwiowy hatchback doskonale sprawdza się w ta-
kich zadaniach, a 24-kilowatowa bateria wystarcza na prze-
jechanie do 150 kilometrów i generuje moc silnika 109 KM. 
Duży moment obrotowy silnika elektrycznego i bezstopnio-
we przeniesienie napędu pozwala uzyskać dobre przyspiesze-
nie, niosące, niestety, spadek zasięgu.

– Mimo dużej wagi (1.5 t) samochód dobrze się prowadzi, 
a koszt przejechania 100 kilometrów to tylko 12 zł – mówi 
pierwszy użytkownik mł. insp. Grzegorz Sudakow.

Na początku ładowało się akumulatory z sieci elektrycznej 
przez specjalną ładowarkę z  wyposażenia pojazdu. Nała-
dowanie do 100 proc. trwało 8 godzin, lecz przy zadaniach 
wykonywanych w dzień i ładowaniu baterii w nocy nie spra-
wiało to kłopotów z użytkowaniem samochodu.

Szczecińska policja realizuje wiele projektów dofinansowy-
wanych z WFOŚiGW w Szczecinie, dlatego niedługo po sa-
mochodzie elektrycznym w 2014 r. do służby dołączyły dwie 
hybrydowe Toyoty Yaris, a w grudniu zeszłego roku garnizon 
zachodniopomorski otrzymał oznakowane radiowozy z na-
pędem elektrycznym: trzy Nissany Leaf II i Nissana e-NV200.

Nowoczesne i proekologiczne

Nissany Leaf II wspomagają flotę w  Wydziale Prewencji 
i Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie oraz w KPP 
w  Szczecinku. W  nowym Nissanie Leaf zwiększona moc 
akumulatorów (40 kWh) pozwala wygenerować z  silnika 
150 KM. Ale ważniejsze, że zasięg zwiększył się do 250 km. 
Z punktu widzenia użytkownika te pojazdy nie różnią się tak 

bardzo od aut z silnikiem spalinowym. Prowadzenie jest po-
dobne do jazdy samochodem z automatyczną skrzynią bie-
gów. Na  desce rozdzielczej znajdziemy prędkościomierz, 
wskaźniki naładowania baterii oraz wskazanie zużycia i od-
zyskiwania energii podczas jazdy. Umieszczone akumulato-
ry pod podłogą nie wpływają na mniejszą ilość miejsca dla 

Jedzie, lecz go nie słychać
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Samochód elektryczny w służbie

Oznakowane radiowozy elektryczne mogą wykonywać ta-
kie same zadania, jak samochody spalinowe, z tą różnicą, 
że nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Koszty 
utrzymania to kolejny atut. Ładowanie takiego auta kosztuje 
około 9 złotych. Wraz z radiowozami zainstalowano w Szcze-
cinie szybkie stacje ładowania pojazdów elektrycznych, z cze-
go jedna z nich znajduje się na terenie KWP w Szczecinie. 
Naładowanie akumulatorów w takiej stacji do 80 proc. po-
jemności trwa zaledwie godzinę. Do serwisowania silnika 
i elektroniki wymagany jest specjalistyczny sprzęt i co roku 
lub co 20 tys. km samochody przechodzą przeglądy w auto-
ryzowanym serwisie. Poza ekologicznym napędem pozostałe 
czynności eksploatacyjne mogą być wykonywane przez poli-

cyjną stację obsługi. Opony, filtry kabinowe, płyn hydraulicz-
ny i klocki hamulcowe są takie jak w zwykłym samochodzie. 
Dzięki systemowi odzyskiwania energii podczas hamowania 
klocki hamulcowe zużywają się znacznie wolniej. Niektóre 
elementy nie występują, np. układ wydechowy.

Eksploatacja samochodu elektrycznego jest znacznie tań-
sza od aut spalinowych. Cena zakupu jednak sporo wyższa. 
I w tej kwestii policjanci z KWP w Szczecinie wykorzystują 
możliwość uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
w Szczecinie. Nie tylko zwiększają flotę pojazdów o proeko-
logiczne auta, ale też zdobywają fundusze na termomoderni-
zację budynków czy na realizację programów zwiększających 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Artykuł ukazał się również w Miesięczniku Policja 997.
Krzysztof Chrzanowski 

Miesięcznik Policja 997

Przestrzeń bagażowa Nissana e-NV200 pozwala na przewożenie dwóch psów 
służbowych.

Nissan Leaf II z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku jest przeważnie wy-
korzystywany do działań profilaktycznych.

Stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na dziedzińcu KWP 
w Szczecinie.

Prowadzenie elektrycznego radiowozu nie różni się od jazdy samochodem 
z automatyczną skrzynią biegów.

pasażerów. Bagażnik ma pojemność 435 l, co jest standar-
dem w samochodach typu hatchback. Różnice zauważymy 
pod maską i przy stacji ładowania. Podobnie jest z Nissanem 
e-NV200, z tą różnicą, że jest to samochód typu VAN. Zo-
stał skierowany do Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie 
do przewozu psów służbowych. Jak przy poprzednich ra-
diowozach i w tym przypadku nie można zauważyć szcze-
gólnych różnic w użytkowaniu auta. Tylko napisy na karoserii 

i brak dźwięku silnika jasno wskazują, że mamy do czynienia 
z samochodem elektrycznym. Akumulatory o pojemności 
40 kWh pozwalają na przejechanie do 188 kilometrów i ge-
nerują moc silnika 109 KM. Przestrzeń bagażowa (4,2 m3) 
i duża ładowność (694 kg) zostały osiągnięte kosztem za-
sięgu, ale dzięki temu w bagażniku zmieszczono klatkę dla 
dwóch psów.
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Zupełnie inna
lekcja przyrody

Gazyfikacja, telefonizacja i budowa dróg wiejskich, a obecnie liczne programy edukacyjne i prospołeczne, 
a także Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie koło Międzyzdrojów oraz Europejskie Forum 
Rolnicze. To tylko niektóre przykłady działań, jakie były i są udziałem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej. Już od blisko 30-tu lat Fundacja EFRWP pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi oraz wspiera 
rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności.

Jednym z filarów działalności EFRWP, realizowanym od sa-
mego początków jej działalności, czyli od lat 90-tych, jest 
wsparcie inwestycji z  zakresu infrastruktury technicznej 
na obszarach wiejskich. Tylko w pierwszych latach Fundacja 
udzieliła ponad 5 tysięcy dotacji, m.in. na powstanie 58 ty-
sięcy przyłączy telefonicznych czy 900 wiejskich ośrodków 

zdrowia. Od 2011 roku w ramach „Samorządowego Progra-
mu Pożyczkowego” EFRWP udziela pożyczek dla gmin i po-
wiatów na  rozwój oświaty, zbiorowego zaopatrzenia wsi 
w wodę, a także budowę i remont dróg gminnych i powia-
towych.
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Rozmawiajmy o przyszłości polskiej wsi
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach powoła-
nego w 2011 roku Forum Inicjatyw Rozwojowych organizuje 
najważniejsze wydarzenia dotyczące przyszłości polskiej wsi 
i aktualnych problemów obszarów wiejskich oraz prezentu-
je również najważniejsze opracowania naukowe i badawcze, 
które realizowane są we współpracy z instytutami naukowy-
mi, szkołami wyższymi i ekspertami różnych branż. Europej-
skie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem 
przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki – w II. 

edycji Forum w 2019 udział wzięło blisko 3000 uczestników, 
a wśród prelegentów znaleźli się m.in. Mateusz Morawiec-
ki – Prezes Rady Ministrów RP, Phil Hogan – Komisarz UE 
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Jan Krzysztof Arda-
nowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. EFRWP organizu-
je również cykl konferencji nt. Odnawialnych Źródeł Energii, 
poświęconych problematyce bezpieczeństwa energetyczne-
go, środowiska naturalnego oraz rolnictwa w kontekście roz-
woju obszarów wiejskich w Polsce.

Blisko 20 projektów edukacyjnych i prospołecznych
Zajęcia przyrodnicze, ekonomiczne czy językowe dla uczniów 
szkół podstawowych, warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń 
Wiejskich, szkolenia dla organistów oraz nauczycieli – to tyl-
ko część z obecnie realizowanych przez Fundację EFRWP 
projektów skierowanych do mieszkańców obszarów wiej-
skich z  całej Polski. Działalność edukacyjna prowadzona 
przez EFRWP jest kierowana przede wszystkim do uczniów 
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także ich 

nauczycieli. Tylko w  ostatnich latach w  programach edu-
kacyjnych EFRWP uczestniczyło blisko 50 tysięcy uczniów 
oraz ponad 2 tysiące pedagogów. Głównym celem działań 
prospołecznych Fundacji, skierowanych do m.in. samorzą-
dów, organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup 
mieszkańców, jest natomiast wspomaganie integracji oraz 
aktywizacji lokalnych społeczności oraz działanie na rzecz 
rozwiązywania ich istotnych problemów społecznych.

Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie koło Międzyzdrojów
Rozwinięciem dotychczasowej działalności Fundacji EFRWP 
jest utworzone w 2015 roku Centrum Współpracy Międzyna-
rodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów (CWM Grodno) w Wo-
lińskim Parku Narodowym. EFRWP prowadzi w nim część 
swojej działalności statutowej, w tym programy edukacyjne 
i prospołeczne, adresowane do młodzieży i osób dorosłych 
z terenu całej Polski. Centrum to również miejsce realizacji 

autorskich projektów kierowanych do społeczności lokalnej 
z województwa zachodniopomorskiego. W CWM Grodno 
odbywają się m.in. zajęcia przyrodnicze, warsztaty kulinar-
ne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne oraz liczne koncer-
ty i wystawy. Centrum to także miejsce konferencji i debat 
oraz spotkań tematycznych związanych z tematyką rozwoju 
obszarów wiejskich.

Projekty edukacyjne realizowane 
w Centrum Współpracy Międzynarodowej

W programie „Zupełnie inna lekcja przyrody” prowadzonym 
przez Fundację EFRWP od 2016 roku udział wzięło już po-
nad 7000 uczniów. Jego uczestnicy mają niepowtarzalną 
okazję, aby wcielić się w rolę odkrywców i badaczy i poznać 
otaczającą ich przyrodę. Jednodniowe zajęcia edukacyjne 
są połączeniem badań terenowych z doświadczeniami i ob-
serwacjami powadzonymi m.in. w profesjonalnie wyposa-
żonym laboratorium. Lekcje są przygotowane i prowadzone 
przez ekspertów z dziedziny nauk biologicznych, a ich zakres 
obejmuje bardzo różnorodne zagadnienia i tematy przyrod-
nicze: od badania i porównywania próbek wody, poprzez 
poznawanie bioróżnorodności Wolińskiego Parku Narodo-
wego, aż po geoekosystem plaż, wydm i klifów.

„Zupełnie inny uniwersytet przyrodniczy” to nowa inicjaty-
wa EFRWP, która skierowana jest do dorosłych mieszkań-
ców województwa zachodniopomorskiego. Uniwersytet 
to cykl wykładów połączonych z praktyką badawczą (wyjścia 
w teren) prowadzonych przez ciekawe osobowości związa-
ne z przyrodą. W ramach spotkań prowadzonych z lekkim 

przymrużeniem oka studenci Uniwersytetu Przyrodniczego 
będą poznawać tajniki świata przyrody, zwłaszcza Wolińskie-
go Parku Narodowego. Te projekty zostały dofinansowane 
ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

W ramach „Bliżej Przyrody” Fundacja wspiera edukację wcze-
snoszkolną w klasach I-III szkół podstawowych położonych 
na ternie gmin parkowych Wolińskiego Parku Narodowe-
go. W projekcie realizowanym od 2017 do 2020 roku bierze 
udział 10 szkół z gmin Wolin, Międzyzdroje oraz Świnoujście.

Projekt „OrgaNowy Elementarz”, realizowany od 2017 roku, 
ma na celu podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności 
organistów kościelnych Archidiecezji Szczecińsko - Kamień-
skiej oraz umożliwienie nauki z zakresu muzyki liturgicznej, 
osobom pochodzącym z terenów wiejskich i małomiastecz-
kowych, o utrudnionym dostępie do edukacji muzycznej.

Więcej informacji nt. projektów realizowanych przez Fun-
dację EFRWP: www.efrwp.pl oraz www.centrum-grodno.pl

Zajęcia edukacyjne w Grodnie.
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Nieduże, a cieszy

Lasy przeplatane jeziorami, z enklawami pól i osad wiejskich to najbardziej skrócona charakterystyka krajobrazu 
dla obszaru Nadleśnictwo Różańsko. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, nadleśnictwo położone jest 
w Krainie Bałtyckiej, Mezoregionie Pojezierza Myśliborskiego i częściowo w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, 
Mezoregionie Równiny Gorzowskiej.

Julita Cyga-Rutkowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej

Las, którym zarządzamy pełni wiele funkcji.  Gospodarujemy 
na prawie 15 tys. ha gruntów, z czego ponad 6 tys. ha stano-
wią wielofunkcyjne lasy ochronne, głównie wodochronne, 
cenne fragmenty rodzimej przyrody, ostoje zwierząt i rezer-
waty.
Poszanowanie zasad ochrony przyrody nie przeszkadza 
w prowadzeniu trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej, 

z  produktów której korzysta miejscowa ludność i  przed-
siębiorcy drzewni. Pozyskujemy rocznie 90 tys. m3 drewna 
(przyrasta 120 tys. m3 ). Potwierdzeniem na to, że gospo-
darka leśna na terenie nadleśnictwa prowadzona jest w spo-
sób zrównoważony i odpowiedzialny, a pozyskanie drewna 
odbywa się bez szkody dla środowiska są międzynarodowe 
certyfikaty FSC i PEFC.

warto współpracować 
z Nadleśnictwem Różańsko
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Kolejną funkcją, oprócz produkcyjnej, jest pozaprodukcyjne 
użytkowanie lasu, w tym powiązane ze sobą funkcje dydak-
tyczna, turystyczna, rekreacyjna.

Na potrzeby ich spełnienia powstał niżej opisany projekt, 
zrealizowany dzięki współpracy z  Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Nadleśnictwo Ró-
żańsko nie po raz pierwszy współpracuje z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Tym razem 
w związku z rosnącym zapotrzebowaniem społeczności lo-
kalnej oraz zaobserwowaniem zwiększenia zainteresowania 
turystów regionem, zmierzyliśmy się z tematem „Edukacja 
społeczności na temat form ochrony przyrody w Nadleśnic-
twie Różańsko ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000”. Obecnie realizowany projekt z tego zakresu, 
w myśl słów Stanisława Jachowicza, „Cudze chwalicie swe-
go nie znacie”, ma zapoznać uczestników zajęć z formami 
ochrony przyrody występującymi na terenie nadleśnictwa. 
Ponadto promuje walory przyrodnicze naszego terenu, 
a mamy się czym pochwalić: 3 rezerwaty przyrody, 4 obsza-
ry Natura 2000, 5 obszarów chronionego krajobrazu, wiele 
rzadkich siedlisk, gatunków roślin i zwierząt, pomników przy-
rody, użytków ekologicznych. W wyniku realizacji projektu 
Nadleśnictwo Różańsko wzbogaciło się o ciekawe materiały 
edukacyjne w formie zeszytu edukacyjnego dla dzieci i fol-
deru dla dorosłych, tablicę dźwiękową, puzzle, a przy nowo 
budowanej siedzibie Nadleśnictwa Różańsko, utworzono ką-
cik edukacyjny z zestawami interaktywnymi, grami tereno-
wymi. Usytuowanie „kącika” umożliwia korzystanie z niego 
nie tylko grupom, które przyjadą na zajęcia zorganizowane, 
ale również wszystkim klientom nadleśnictwa, którzy nas od-
wiedzą i osobom, przejeżdżającym, przechodzącym, które 
skorzystają z miejsca postoju przed nową siedzibą, również 
poza godzinami otwarcia biura nadleśnictwa.

Wszystkie materiały i  gry, ich zawartość merytoryczna, 
graficzna zostały zaprojektowane specjalnie na  potrzeby 
projektu. Przedstawiono w  nich gatunki roślin i  zwierząt 
występujących na obszarze nadleśnictwa. Ich nowatorska, 
ciekawa forma (zwłaszcza gier) umożliwia poprzez zaba-
wę zapoznanie uczestnika gry ze światem roślin i zwierząt, 

ochrony przyrody i działań leśników w tym zakresie.

Koszt całkowity zadania to prawie 48 tys. zł, z czego kwota 
dotacji z WFOŚiGW to prawie 36 tys. Z efektu rzeczowego 
jesteśmy już bardzo zadowoleni. Efekt ekologiczny wciąż 
się dokonuje. Z doświadczenia już wiemy, że warto współ-
pracować z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, nie tylko ze względu 
na możliwość pozyskania środków finansowych, a również ze 
względu na profesjonalną, przyjazną, sympatyczną atmosfe-
rę tej współpracy.

Oprócz możliwości skorzystania z  urządzeń typowo edu-
kacyjnych, będących efektem realizacji zadania, na terenie 
nadleśnictwa można skorzystać również z przygotowanych 
przez leśników obiektów infrastruktury turystycznej – miejsc 
biwakowania, odpoczynku i ścieżki przyrodniczej w Rezerwa-
cie „Długogóry”. Wszystkie znajdują się w dogodnych do do-
jechania lokalizacjach.

Na terenach w zasięgu działania Nadleśnictwa Różańsko, 
znajdą coś dla siebie również miłośnicy historii. Mogą na-
trafić np. na ślady z życiorysu Aleksandra von Humboldta, 
podróżnika, geografa, przyrodnika, który wprowadził ter-
min „pomnik przyrody”. Jego rodzina w latach 1766-1793 
posiadała majątek w miejscowości Dyszno. Z kolei w pobliżu 
miejscowości Pszczelnik znajduje się miejsce upamiętniają-
ce tragiczne wydarzenie - katastrofę lotniczą i śmierć lotni-
ków litewskich Stepanasa Dariusa i Stasysa Girenasa, którzy 
15 lipca 1933 roku podjęli próbę przelotu bez lądowania 
przez Atlantyk, z Nowego Jorku do ówczesnej stolicy nie-
podległej Litwy - Kowna. Po 37 godzinach lotu, 17 lipca nad 
ranem ich samolot „Lithuanica” rozbił się w lesie w pobliżu 
miejscowości Pszczelnik. Corocznie  w połowie lipca odby-
wają się w tym miejscu uroczyste spotkania przedstawicie-
li władz państwowych Polski i Litwy oraz samorządowych 
– Myśliborza i Kowna. Niedaleko Pomnika Lotników Litew-
skich, w sprowadzonej z Litwy chaty żmudzkiej, utworzono 
muzeum poświęcone historii tragicznego lotu „Lithuaniki”.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszych terenów.  
Następne pomysły czekają już na realizację…

Nadleśnictwo Różańsko
Różańsko 75a      
74-311 Różańsko
tel: 095) 760-18-14 
rozansko@szczecin.lasy.gov.pl

Rezerwat Długogóry. Fot. Robert Kmieć.
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Nowy kościół w Mierzynie będzie zasilany 
energią z OZE

W ciągu kilku ostatnich lat podszczeciński Mierzyn stał się miejscem, w którym z dnia na dzień powstają 
licznie nowe budynki mieszkalne, a łączna ilość już tylko zameldowanych mieszkańców wzrosła obecnie do 
prawie 8000 osób. Warto dodać, że sama ilość ulic, w tej do niedawna typowo rolniczej miejscowości, sięga 
już prawie 120! Powstała nowa szkoła podstawowa, do której uczęszcza blisko 1000 dzieci, powstają nowe 
wielkopowierzchniowe sklepy, firmy, hale magazynowe, jak również inne obiekty użyteczności publicznej.

W związku z tym, na działce gruntowej przy ulicy Zgodnej, 
tuż obok istniejącego cmentarza, zaprojektowano w pra-
cowni i pod kier. arch. inż. Adriana Jaroszka ciekawy ar-
chitektonicznie, dwukondygnacyjny obiekt o konstrukcji 
żelbetowej zbudowany na planie krzyża łacińskiego wraz 
z przyległą dzwonnicą. Na szczególną uwagę zasługuje no-
woczesna bryła obiektu. Kościół został doświetlony natural-
nym światłem w nietypowy jak na obiekty sakralne sposób 
- poprzez umieszczenie w dachu kościoła świetlika w kształ-
cie krzyża, praktycznie na całej długości kalenicy dachu. Na 
terenie działki, zaprojektowano również dojścia, schody 
zewnętrzne w terenie i małą architekturę. Istniejące uroz-
maicone ukształtowanie terenu wykorzystano poprzez za-
budowę widowiskowego tarasu przy wejściu do kościoła 
głównego. Skarpę oddzielającą taras górny (przy głównym 
wejściu do kościoła) oraz ciąg pieszo-jezdny prowadzący do 
kaplicy cmentarnej zaprojektowano w formie kaskady tara-
sów z płytkimi ciekami wodnymi. W części dolnej Kościoła bę-
dzie źródło, nawiązujące do miejsca objawień Matki Boskiej 
we francuskim Lourdes. Po zakończeniu budowy świątynia 
będzie konsekrowana pod wezwaniem Matki Bożej z Lour-
des - Uzdrowienia Chorych.

W 2018 roku dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 
środkom własnym wybudowano na terenie nowej Świątyni 

gruntową instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW. Energia 
elektryczna z tej instalacji w istotny sposób obniża wydatki 
na media podczas budowy, a w przyszłości przyczyniać się 
będzie do obniżenia kosztów eksploatacyjnych nowej Świą-
tyni. W 2020 r. dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Szcze-
cinie przewidziano budowę i instalację pompy ciepła, która 
zapewnić ma zarówno produkcję ciepłej wody, jak i obsługę 
w zakresie centralnego ogrzewania nowopowstałego obiek-
tu sakralnego.

Charakterystyczne parametry techniczne budowli:

Szerokość frontowej nawy głównej  
od ul. Zgodnej

11,61 m

Całkowita szerokość elewacji frontowej 
od ul. Zgodnej

18,11 m

Całkowita szerokość 35,8 m

Długość 46,20 m

Wysokość kalenicy 19 m

Wysokość dzwonnicy 25 m

Powierzchnia całkowita użytkowa 1.633,3 m2

Kubatura brutto  
(po obrysie zewnętrznym przegród)

14.195,20 m3

Grzegorz Barzyk

Budowa nowego kościoła w Mierzynie. Fot. Waldemar Marzęcki.
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„Bałtyk Festiwal Targi Polska Smakuje”, który odbył się 
od 16 do 18 sierpnia w Kołobrzegu miał na celu promocję rol-
nictwa, kultury i tradycji ludowej oraz obszarów wiejskich. 

W wydarzeniu wzięli udział między innymi producenci regio-
nalnej, ekologicznej i certyfikowanej żywności z województw 
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Na stoiskach Kół Go-
spodyń Wiejskich prezentowane były tradycyjne potrawy 
oraz pokazy rękodzielnictwa. Mieszkańcy Kołobrzegu, jak 
i przebywający na wypoczynku kuracjusze chętnie uczestni-
czyli również w  konkursach propagujących wiedzę o środo-
wisku, organizowanych na stoisku WFOŚiGW w Szczecinie.

Festiwal Targi Polska Smakuje 
– z udziałem Funduszu

Nie zabrakło warsztatów, spektakli i konkursów dla całych 
rodzin w EKOstrefie przygotowanej przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
wraz z partnerami - m.in.: Transgranicznym Ośrodkiem Edu-
kacji Ekologicznej w Zalesiu, Zachodniopomorskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Stacją Morską 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespołem Parków Krajobra-
zowych Województwa Zachodniopomorskiego i Regional-
ną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Serdecznie dziękujemy za wspólną eko-zabawę!

Setki wystawców, tysiące odwiedzających – od 6 do 8 września w Barz-
kowicach odbywały się XXXII Targi Rolne Agro Pomerania 2019. Part-
nerem Ekologicznym wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który wraz z partnera-
mi – zaprosił zwiedzających do gier i zabaw w EKOstrefie.

Na stoiskach Funduszu, Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego można było wziąć udział w ekolo-
gicznych konkursach i zabawach, zakręcić Kołem Wiedzy czy umieścić 
w odpowiednich miejscach na mapie Polski rzadkie gatunki roślin 
i zwierząt. 

Oprócz tego odwiedzający mogli uzyskać kompleksowe informacje 
o realizowanych przez Fundusz programach, w tym „Czyste Powie-
trze” oraz „Mój Prąd”, Konsultacje i szkolenia na temat programów 
dedykowanych mieszkańcom wsi prowadzili Doradcy Energetyczni 
Funduszu z biur w Szczecinie i Koszalinie. 

Ekologia i programy dla wsi  
– w Barzkowicach zakończyły się  
XXXII Targi Rolne Agro Pomerania

XI Jarmark Jakubowy za nami!

Dożynkowy wieniec korzystający z Odnawialnych Źródeł Energii 
przygotowany przez Sołectwo Krzęcin.

KRONIKA
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Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. +48 91 48 55 100
fax +48 91 48 55 101
sekretariat@wfos.szczecin.pl

Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel: + 48 94 34 67 200
fax: + 48 94 34 67 201
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

www.wfos.szczecin.pl


