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Informujemy, że od 24 lutego obsługa Osób Fizycznych odbywa się w biurze przy ulicy 
Waryńskiego 17 w Szczecinie. W nowej lokalizacji Beneficjenci są obsługiwani w zakresie 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Programu Pożyczek dla Osób 
Fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Na miejscu można 
uzyskać także kompleksowe wsparcie w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.

Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych
Biuro Szczecin

ul. Waryńskiego 17, 71-310 Szczecin
tel: 91 48 55 160

zof.szczecin@wfos.szczecin.pl

Zmiana lokalizacji Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinie
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Szanowni Państwo,

Programy, umowy z beneficjentami, efekty rzeczowe i ekologiczne zrealizowanych inwesty-
cji, kwoty przyznanych dotacji i pożyczek – to bardzo ważne aspekty działań Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na końcu każdej histo-
rii przyznanego dofinansowania jest Człowiek, który korzysta z ekologicznych rozwiązań: 
nowego źródła ciepła, sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, instalacji produkującej prąd 
ze słońca czy – jak w przypadku małego Mikołaja z Redostowa – ciepłego domu, który 
przeszedł kompleksową termomodernizację dzięki dofinansowaniu w ramach Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze. Jesteśmy dumni, że szczeciński Fundusz mógł się zaan-
gażować w tę niezwykłą inicjatywę. O kampanii #WychodzęZeSmogu, a przede wszystkim 
o historii małego Mikołaja przeczytacie Państwo w nowym numerze „Naturalnie”.

Zapoznając się z treścią biuletynu „Naturalnie” uzyskacie Państwo także dostęp do informacji 
o aktualnych i nowych Programach, dzięki którym można mądrze i skutecznie zainwestować 
w środowisko, w którym Wszyscy żyjemy. Zachęcamy do aplikowania o środki zarówno 
Narodowego, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Początek roku to – tradycyjnie – czas naborów wniosków w ramach 
konkursów: Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i barszcz Sosnowskiego. W nowym 
„Naturalnie” szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach wielu działań 
realizowanych w 2020 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.

Na stronach naszego biuletynu znajdują się także prezentacje projektów już zrealizowanych 
przez Beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego: między innymi stowarzyszenia 
Sir Edward`s, które – dzięki wsparciu Funduszu i zakupowi podwodnego drona – może 
przeciwdziałać kłusownictwu. Piszemy także o najnowszych ekologicznych projektach 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy Powiatu Choszczeńskiego.

Zapraszamy do lektury!

Paweł Mirowski
Prezes Zarządu

Robert Stępień 
Zastępca Prezesa Zarządu
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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
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PROGRAMY  
dla zachodniopomorskich 
Beneficjentów

Skutecznie – w trosce o środowisko! To hasło przyświecające działalności Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Chcemy, by Beneficjenci z Pomorza Zachodniego 
mogli efektywnie działać na rzecz poprawy jakości środowiska. WFOŚiGW w Szczecinie oferuje atrakcyjne 
wsparcie finansowe na szeroki zakres działań, dotyczących między innymi ochrony powietrza, rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, elektromobilności czy innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym jeszcze 
skuteczniej będzie można chronić środowisko. Są wśród nich programy realizowane wspólne z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także rozwiązania indywidualnie przygotowane 
przez szczeciński Fundusz.

Paweł Mirowski 
Prezes Zarządu

Ogólnopolski Program Priorytetowy Czyste Powietrze 
zmienia się i ewoluuje, by sprostać potrzebom i oczekiwaniom 
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Umożli-
wia pozyskanie atrakcyjnego dofinansowania na wymianę źró-
dła ciepła na ekologiczne oraz przeprowadzenie kompleksowej 
termomodernizacji domu jednorodzinnego, obejmującej swo-
im zakresem między innymi docieplenie ścian i stropodachu, 
wymianę okien i drzwi na energooszczędne czy modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Od 
1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, 
przyłącza cieplnego lub elektroenergetycznego w przypadku 
nowobudowanych budynków nie są kwalifikowane.

WFOŚiGW w Szczecinie – by ułatwić składanie wniosku o do-
finansowanie – zawarł porozumienia z ponad 40 gminami, 

których lista dostępna jest na stronie www.wfos.szczecin.pl. 
Dzięki temu m. in. mieszkańcy Darłowa, Sławna, Chociwla czy 
Goleniowa mogą dostarczyć dokumenty do Urzędu – bez ko-
nieczności przyjeżdżania do siedziby Funduszu. Jeśli jednak 
Beneficjent chce złożyć wniosek w siedzibie Funduszu – ma taką 
możliwość w nowym, otwartym w lutym, Biurze Zespołu ds. 
Obsługi Osób Fizycznych przy ul. Waryńskiego 17 w Szczecinie, 
a także w Biurze w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111) oraz w Szcze-
cinku (Plac Wolności 8). 

Od początku realizacji programu (18 września 2018 roku) 
WFOŚiGW w Szczecinie przyjął 3500 wniosków o dofinanso-
wanie na łączną kwotę ponad 69 milionów złotych, z czego 
49,6 mln zł to wsparcie dotacyjne, a 19,6 mln zł w formie 
atrakcyjnych pożyczek. 

W trosce o Czyste Powietrze – o swój kawałek nieba

O TYM SIĘ MÓWI
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Nabór dla Państwowych Jednostek Budżetowych

Od 13 lutego br. trwa drugi nabór wniosków w ramach 
Programu Mój Prąd, dzięki któremu mieszkańcy mogą 
otrzymać dotację na zakup i montaż instalacji fotowolta-
icznej w domu jednorodzinnym. Pula środków w ramach 
nowego naboru to 600 milionów złotych, dzięki którym po-
wstaną instalacje o łącznej mocy 700 MW. Uwzględniając 
pierwszy nabór wniosków, powstaną instalacje o łącznej 
mocy zainstalowanej 1,2 GW. Do tej pory program pozwo-
lił na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfe-
ry o ponad 122 tysiące ton. Beneficjenci mogą starać się 

o dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych 
– maksymalnie 5.000 złotych na zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Nowością jest strona 
mojprad.gov.pl, na której można sprawdzić status złożone-
go wniosku. Wnioski w ramach programu przyjmuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można je 
złożyć także przez internet – za pośrednictwem strony gov.pl, 
przy użyciu profilu zaufanego. Szczegółowych informacji na 
temat programu udzielają Doradcy Energetyczni Funduszu 
w Biurach w Szczecinie i Koszalinie.

100 milionów złotych zostanie przeznaczonych w latach 
2019–2021 na realizację Ogólnopolskiego programu 
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowa-
nie. Program zakłada regenerację środowiskową gleb na 
powierzchni co najmniej 250 tysięcy hektarów w skali kra-
ju. NFOŚiGW w lutym 2020 r. przeprowadził nabór wśród 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Program jest dedykowany właścicielom gruntów 
z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy chcą 
pozyskać środki na regenerację zakwaszonych gleb. Szcze-
gółowe informacje o najbliższym naborze wniosków zosta-
ną opublikowane na stronie www.wfos.szczecin.pl. Wnio-
ski o dofinansowanie będzie można złożyć do Okręgowych 
Stacji Chemiczno-Rolniczych, które współpracują z WFOŚiGW 
w Szczecinie w realizacji ww. Programu. 

Jeszcze do końca marca państwowe jednostki budżeto-
we (pjb) z naszego regionu mogą aplikować do WFOŚiGW 
w  Szczecinie o dofinansowanie zadań dotyczących ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej, planowanych do reali-
zacji w 2021 roku. W przypadku pjb finansowanie odbywa 
się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu Państwa. 

Dzięki niej w ostatnim czasie wsparcie swoich działań – między 
innymi projektów z zakresu ochrony przyrody czy poprawy 
bezpieczeństwa – uzyskały: Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinie. 

Strażacy-Ochotnicy z regionu w 2020 roku będą mogli ubie-
gać się o kolejne wsparcie na nowe samochody ratowni-
czo-gaśnicze, które zastąpią na służbie wyeksploatowane, 
często ponadczterdziestoletnie, pojazdy. Taką możliwość 
daje Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowni-
czych. W ramach dwóch poprzednich naborów zachodniopo-
morskie jednostki OSP kupiły łącznie 29 wozów ratowniczo-
gaśniczych oraz łodzie ratownicze. Tylko w zeszłym roku NFOŚiGW 
i WFOŚiGW w Szczecinie wsparły zachodniopomorskie jednostki 
OSP kwotą 4,6 miliona złotych, z czego 3,6 mln zł to dofinanso-
wanie z Narodowego, a 1 mln zł – z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Fundusz planuje także kolejne nabory w ramach Programu 
Mały Strażak. To dla Druhów Ochotników szansa na zakup 
nowego sprzętu i umundurowania, potrzebnego w codzien-
nej pracy. W 2019 roku w ramach 2 naborów wniosków do 
28 jednostek trafiła pomoc w łącznej wysokości 500.000 zło-
tych. Dzięki tym środkom Strażacy m.in. z Radziszewa, Ładzina, 
Suchania i Wrześnicy kupili hełmy, rękawice, pilarki, agregaty 
prądotwórcze, radiotelefony i inny niezbędny sprzęt pozwa-
lający jeszcze sprawniej i skuteczniej prowadzić akcje ratow-
nicze w terenie.

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą apliko-
wać o atrakcyjne wsparcie na działania dotyczące poprawy 
gospodarki wodno-ściekowej, takie jak budowa, rozbudowa 
lub modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków komunal-
nych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej czy podłączenie 
domów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach 
Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej 

poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych sfinansować można 
również budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków w sąsiedztwie domów, gospodarstw agroturystycz-
nych i obiektów publicznych obsługujących do 50 osób. Nabór 
wniosków potrwa do końca 2022 roku lub do wyczerpania 
puli środków.

Mój Prąd – w Twoim domu

Wsparcie na regenerację środowiskową gleb

Nowe wozy i sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Pożyczka z 50% umorzeniem na poprawę gospodarki wodno-ściekowej

O TYM SIĘ MÓWI
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Tradycyjnie na początku roku Fundusz ogłosił nabory wniosków 
w ramach Programów Edukacja Ekologiczna i Ochrona 
Przyrody. Na projekty edukacyjne (m.in. kampanie ekolo-
giczne, wydawnictwa, studia podyplomowe czy doposa-
żenie ośrodków edukacji ekologicznej) przeznaczy łącznie 

3 miliony złotych. Z kolei na ochronę gatunków cennych 
i zagrożonych, a także wspieranie zadań służb ochrony 
przyrody została zarezerwowane 500.000 złotych. Wnioski 
– w ramach obydwu konkursów – można składać do koń-
ca lipca. 

W 2020 roku WFOŚiGW w Szczecinie planuje dalszą realiza-
cję Programu Pożyczek dla osób fizycznych na inwe-
stycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby, który po-
zwala uzyskać wsparcie na te projekty, które nie kwalifikują 
się do dofinansowania w ramach Programu Czyste Powie-
trze. Umowę niskooprocentowanej pożyczki można zawrzeć 
z myślą o zakupie pojazdu elektrycznego, wymianie dachu 

w związku z usunięciem azbestu czy stworzeniu systemu 
magazynowania wody deszczowej. Beneficjenci mają do wy-
boru 7 linii pożyczkowych, a część kosztów – przy termino-
wej spłacie – może zostać umorzona (przy zakupie pojazdu 
elektrycznego nawet do 20%). Nabór wniosków trwa jeszcze 
do końca marca. Fundusz – na ekologiczne inwestycje w ra-
mach Programu pożyczek – zarezerwował 3 miliony złotych.

Ze wsparcia dotacyjnego nawet do 50% kosztów na zakup 
samochodów elektrycznychi stacji ładowania mogą liczyć za-
chodniopomorskie samorządy, na które obowiązek wymiany 
części floty na zeroemisyjną nakłada ustawa o elektromobil-

ności i paliwach alternatywnych. Z takiego wsparcia skorzy-
stały już m.in. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Staro-
stwo Powiatowe w Myśliborzu czy Goleniowskie Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. 

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy, którzy chcą wdrożyć 
w swoich firmach ekologiczne innowacje, a także – to no-
wość w tym naborze – jednostki samorządu terytorialnego 
– od 17 lutego do 29 maja mogą aplikować do NFOŚiGW 
o środki w ramach Programu Sokół. Na wdrożenie innowa-
cyjnych technologii, które będą służyć ograniczeniu oddziały-
wania zakładów, instalacji i urządzeń na środowisko zostanie 
przeznaczone kwota 2 miliardów złotych. Technologie muszą 

być zgodne z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 
i mogą dotyczyć np. systemów energooszczędnego oświe-
tlenia czy wprowadzenia rozwiązań Internetu Rzeczy. Na 
etapie badawczo-rozwojowym wsparcie będzie miało formę 
dotacji, później – pożyczki. Przedsiębiorcy będą mogli wziąć 
udział w szkoleniach z wypełniania wniosków, które zorga-
nizuje NFOŚiGW.

Od 17 lutego jednostki samorządu terytorialnego oraz przed-
siębiorcy mogą wnioskować do Funduszu o wsparcie na likwi-
dację wyrobów zawierających azbest. Pula środków dla sa-
morządów na 2020 rok to niemal 4,4 miliona złotych, a dla 
przedsiębiorców – 300.000 złotych. Wysokość dofinansowania 
dla gmin to – w zależności od wskaźnika G, określającego docho-

dy podatkowe gminy w przeliczeniu na mieszkańca – to od 40% 
do 100% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się 
demontaż dachu lub wyrobów zawierających azbest, transport 
oraz unieszkodliwienie szkodliwego materiału. Realizacja 
Programu, którego budżet w skali kraju to 170 milionów 
złotych, jest zaplanowana do 2023 roku.

Do końca maja potrwa nabór wniosków na usuwanie barszczu 
Sosnowskiego, na którego likwidację Fundusz przeznaczy 
w 2020 roku 450.000 złotych. Dotacja może wynieść 75% 

kosztów kwalifikowanych i objąć m.in. koszty likwidacji 
barszczu oraz przeprowadzenia akcji informacyjnych. Wnioski 
można składać w Biurach Funduszu w Szczecinie i Koszalinie.

Szkodliwy azbest – do usunięcia

Likwidacja barszczu Sosnowskiego

Edukacja Ekologiczna i Ochrona Przyrody

Auto elektryczne, nowy dach, zbiornik na deszczówkę
– w ramach mikropożyczek

Elektromobilność

Sokół – na eko-innowacje

Zachęcam mieszkańców Pomorza Zachod-
niego do inwestowania w środowisko i apli-
kowanie o  środki zarówno Narodowego, jak 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jestem 
przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu 
w połączeniu z atrakcyjnymi możliwościami 
i formami dofinansowania uda się zrealizować 
kolejne wartościowe projekty proekologiczne, 
ukierunkowane także na poprawę jakości powie-
trza, którym oddychamy. 

O TYM SIĘ MÓWI
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Jeden z nowych elektrycznych samochodów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Fot. ZUW w Szczecinie.

Eko-inwestycja 
Urzędu Wojewódzkiego

Konrad Czarnecki 
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Bezemisyjne i przyjazne środowisku. Dwa samochody elektryczne i stacja ładowania trafiły 
do  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dzięki dofinansowaniu 
z WFOŚiGW. Dzięki nowym autom do atmosfery nie trafi ponad 1,3 tony dwutlenku węgla rocznie.

Z pełną baterią pojazd może pokonać 270-kilometrową trasę. 
Samochody można naładować na terenie Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Pojazdy zastą-
piły wyeksploatowane auta spalinowe, używane do tej pory 
przez pracowników Urzędu między innymi do przeprowa-
dzania kontroli.

Koszt zakupu samochodów elektrycznych i stacji ładowania 
to 400 tys. zł. Środki – w ramach rezerwy celowej budżetu 
Państwa – przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Fundusz w ramach wsparcia rozwoju elektromobilności 
dofinansował do tej pory zakup niemal 40 pojazdów elek-
trycznych, które są wykorzystywane m.in. przez pracowni-
ków Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży 

Miejskiej w Stargardzie, Uzdrowiska Świnoujście czy spółki 
Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja. Ustawa o elektromo-
bilności i paliwach alternatywnych nakłada na urzędy obo-
wiązek wymiany części floty na bezemisyjną.

W ofercie WFOŚiGW w Szczecinie są także niskooprocento-
wane pożyczki do 150 tysięcy złotych na zakup pojazdów 
elektrycznych: samochodów, skuterów i rowerów, dedyko-
wane mieszkańcom województwa. W przypadku termino-
wej spłaty oraz przedstawienia dowodu kasacji auta z silni-
kiem spalinowym można uzyskać 20% umorzenia. Wnioski 
w ramach Programu Pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje 
z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby można składać do 
końca marca w biurach Funduszu w Szczecinie, Koszalinie 
i  Szczecinku.

O TYM SIĘ MÓWI
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Nowa wersja Programu Priorytetowego 

CZYSTE POWIETRZE   
Uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków 
i możliwość ich składania w serwisie gov.pl oraz integracja z Programem Mój Prąd – między 
innymi takie zmiany w rządowym Programie Czyste Powietrze zatwierdziły: Zarząd i Rada 
Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjenci 
mogą spodziewać się nowości w programie na przełomie marca i kwietnia. 

Paweł Mirowski 
Prezes Zarządu

Ponad 100 miliardów złotych na poprawę 
jakości powietrza

Realizację programu przewidziano na lat 2018–2029, a zare-

zerwowany budżet to 103 miliardy złotych, z czego – zgod-

nie z nowymi zasadami – 63,3 mld zł to środki przeznaczone 

na  udzielanie bezzwrotnych dotacji, w tym udzielanych 

w  ramach programu Stop Smog, pożyczek dla gmin oraz 

termomodernizacyjnej ulgi podatkowej, a 40 mld zł – środki 

z przeznaczeniem na kredyty udzielane przez banki, które 

mają zostać włączone w obsługę programu.

Czyste Powietrze – dofinansowanie także 
na fotowoltaikę

Program pozwala uzyskać atrakcyjne dofinansowanie 

w formie dotacji i pożyczek na wymianę źródła ciepła po-

łączoną z kompleksową termomodernizacją domu jednoro-

dzinnego. W programie po zmianach do wspieranych inwesty-

cji w formie dotacji dołączono fotowoltaikę, co w praktyce 

oznacza korelację programów Czyste Powietrze i Mój Prąd. 

Beneficjent, który zdecyduje się na montaż instalacji PV będzie 

mógł liczyć na 5 tysięcy złotych bezzwrotnego wsparcia. 

CZYSTE POWIETRZE
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Nowe poziomy dotacji i limity dochodu

Wprowadzono dwa zakresy dofinansowania: podstawowy 

i podwyższony.

O podstawowe dofinansowanie będą mogły ubiegać się 

osoby, których roczny dochód wynosi poniżej 100 tys. zł 

– wyznacznikiem jest podstawa opodatkowania z ostatniego 

zeznania podatkowego. W przypadku inwestycji obejmującej 

swoim zakresem wymianę przestarzałego źródła ciepła i ter-

momodernizację górny próg dotacji wyniesie w tej grupie 

do 20 tys. zł. Jeżeli Beneficjent zdecyduje się na zainstalo-

wanie najbardziej efektywnej pompy ciepła, spośród tego 

katalogu, który jest wymieniony w katalogu dofinansowania, 

to otrzyma tzw. bonus klimatyczny, w wysokości 5 tys. zł. 

Czyli wysokość bezzwrotnej dotacji możliwej do uzyskania 

wzrośnie do 25 tys. zł. Natomiast jeśli Beneficjent dodatkowo 

postanawia zainstalować fotowoltaikę, to w ramach integracji 

programu Czyste Powietrze z programem Mój Prąd, dotacja 

wzrośnie o kolejne 5 tys. zł i wyniesie łącznie 30 tys. zł.

Grupą uprawnioną do podwyższonego dofinansowania będą 

osoby, które mają miesięczny dochód poniżej 1400 zł netto 

na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1900 zł netto 

na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Biletem wstę-

pu do zwiększonego dofinansowania będzie zaświadczenie 

o dochodzie wydawane przez miejskie albo gminne ośrodki 

pomocy społecznej. Wnioskodawcy, którzy funkcjonują w ra-

mach tej grupy, będą mogli otrzymać do 32 tys. zł na wymianę 

źródła i termomodernizację. Także do tej bezzwrotnej dota-

cji będzie można dobrać 5 tys. zł na fotowoltaikę, tak by nie 

składać ponownie wniosku w ramach programu Mój Prąd.

Osoby z dochodem powyżej 100 tys. zł rocznie będą mogły 

już liczyć tylko na ulgę termomodernizacyjną.

Zmienią się również poziomy dotacji dla poszczególnych rodza-

jów inwestycji – przykładowo: dla wentylacji mechanicznej 

wzrosną o 100%, podłączenia do sieci o 50%, a dla gruntowych 

pomp ciepła – o ponad 30%.

Według nowych zasad – nie ma już minimalnej i maksymalnej 

wartości przedsięwzięcia, które do tej pory wynosiły odpo-

wiednio: 7 i 53 tysiące złotych. Wprowadzono natomiast 

limit dotacji – wnioskowana kwota nie może być niższa niż 

3 tysiące złotych. Wspomniany limit nie obowiązuje dla inwe-

stycji polegających na zakupie i montażu źródła ciepła.

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach wnioski 

można składać zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją 

programu. WFOŚiGW w Szczecinie zachęca do korzystania 

z Portalu Beneficjenta (wnioski.wfos.szczecin.pl). Do Państwa 

dyspozycji są także Pracownicy Zespołu ds. Obsługi Osób 

Fizycznych w Szczecinie (ul. Waryńskiego 17), Koszalinie 

(ul. Zwycięstwa 111) oraz Szczecinku (pl. Wolności 8).

Program Czyste Powietrze – nowe limity dotacji:

PODWYŻSZONE DOTACJE W ZŁ:

Mikroinstalacja PV 5 000
Wentylacja mechaniczna 10 000
Instalacja centralnego ogrzewania 9 000 
Podłączenie do sieci 15 000
Kocioł na węgiel 6 000
Ogrzewanie elektryczne 6 000
Kocioł na pellet drzewny 12 000

Kocioł zgazowujący drewno 12 000
Kocioł olejowy kondensacyjny 9 000
Kotłownia gazowa (budynki bez przyłącza) 11 250
Kocioł gazowy kondensacyjny 9 000
Pompa ciepła powietrze / powietrze 6 000
Pompa ciepła powietrze / woda 18 000

Gruntowa 
pompa ciepła* 27 000

*o podwyższonej efektywności    Wysokość dotacji jako procent kosztów

      30% 45% 50% 60% 75%
Źródło: NFOŚiGW.

PODSTAWOWE DOTACJE W ZŁ:

Mikroinstalacja PV 5 000
Wentylacja mechaniczna 5 000
Instalacja centralnego ogrzewania 4 500
Podłączenie do sieci 10 000
Kocioł na węgiel 3 000
Ogrzewanie elektryczne 3 000
Kocioł na pellet drzewny* 9 000
Kocioł na pellet drzewny 6 000
Kocioł zgazowujący drewno 6 000
Kocioł olejowy kondensacyjny 4 500
Kotłownia gazowa (budynki bez przyłącza) 6 750
Kocioł gazowy kondensacyjny 4 500
Pompa ciepła powietrze / powietrze 3 000
Pompa ciepła powietrze / woda 9 000
Pompa ciepła powietrze / woda* 13 500
Gruntowa pompa ciepła* 20 250

CZYSTE POWIETRZE

9

N
aturalnie



Mały Mikołaj #Wyszedł ze smogu!   

Konrad Czarnecki 
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Dom małego Mikołaja z Redostowa zmienił się nie do poznania! Przeszedł 
gruntowny remont: ściany zostały docieplone, a budynek jest ogrzewany 
nowoczesnym systemem elektrycznym, który – co kluczowe dla zdrowia 
dziecka – nie emituje szkodliwych pyłów do powietrza. 
To wszystko dzięki dotacji w wysokości 47,7 tysiąca złotych w ramach 
Programu „Czyste Powietrze”, a także kampanii #WychodzęZeSmogu, 
realizowanej przez Fundację Czyste Powietrze. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 4 grudnia – tuż 
przed imieninami Mikołaja – zawarł umowę dofinansowania z  jego 
Rodzicami.

Współpraca: Fundacja Czyste Powietrze

CZYSTE POWIETRZE
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– Działamy skutecznie: w trosce o środowisko, ale jak poka-
zuje przykład Mikołaja – nie tylko o nie. Cieszymy się, że  mo-
gliśmy wesprzeć tego Małego Wojownika i jego Rodziców 
w walce o zdrowie. Dzięki maksymalnej dotacji z Programu 
„Czyste Powietrze” dom Państwa Błaszczyków, w  którym 
mieszkają z trzema synami jest bardziej przyjazny środowisku 
– mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW 
w Szczecinie.

Kim jest Mikołaj?
Mikołaj to niezwykle dzielny i wyjątkowy chłopiec. Jako 
jedyny w Polsce zmaga się z rzadką chorobą Schinzela-
Giediona. Nie chodzi i nie widzi. Ma dwóch wspaniałych braci 
oraz cudownych rodziców, którzy wspierają go w codziennej 
walce o życie. Mikołaj wymaga stałej opieki kilkunastu 
specjalistów i odpowiednich warunków do życia. Jego 
rodzinny był w tak złym stanie, że chłopiec nie mógł w nim 
spędzić kończącej się zimy.

Cieplej, taniej i bardziej eko
Dom rodziny Mikołaja wymagał gruntownej moderniza-
cji w trzech etapach. Pierwszy etap prac był poświęcony 
termomodernizacji, która pozwoliła na zatrzymanie ciepła 
w domu. Wymieniono też okna na energooszczędne. Zaizo-
lowane zostały również poddasze i podłogi. W drugim etapie 
prac stary piec służący do ogrzewania został zastąpiony no-
woczesnymi foliami grzewczymi. Zostały one zainstalowane 
przede wszystkim w podłodze, na czym zależało rodzicom 
Mikołajka. Wszystko po to, by chłopiec podczas rehabilita-
cji mógł leżeć komfortowo na ciepłym i twardym podłożu. 
Ostatnim etapem jest wyposażenie budynku we własną 
elektrownię słoneczną, zamontowaną na dachu. Dzięki temu 
dom będzie wyposażony w darmowe ogrzewanie słoneczne, 
a jego rodzina nie będzie więcej martwiła się o rachunki za 
prąd i ogrzewanie. Łączna kwota realizacji tych działań to 
94 300 złotych.

Spotkanie z mediami przed podpisaniem umowy. 
Fot. WFOŚiGW w Szczecinie.

Umowa została podpisana w remontowanym domu Państwa Błaszczyków.

#WychodzęZeSmogu
Celem kampanii #WychodzęZeSmogu jest wyrównanie 
szans osób ubogich energetycznie w Polsce. Dzięki rządowej 
dotacji z programu Czyste Powietrze oraz pomocy darczyń-
ców Rodzina Mikołaja mogła spędzić święta Bożego Naro-
dzenia w bezpiecznym i ciepłym domu. Dotacja z Programu 
Czyste Powietrze zapewniła aż 90% finansowania ocieple-
nia domu i wymiany źródła ciepła. Pozostałe 10% na wkład 
własny zostało zebrane w ramach prowadzonej w internecie 
zbiórki. Łącznie – dzięki wsparciu ludzi dobrych serc – udało 
się zebrać łącznie 16 310,83 złotych. W kampanię #Wycho-
dzęZeSmogu zaangażowały się także firmy, które zamonto-
wały instalację PV oraz folie grzewcze, a także udostępniły 
materiały budowlane. Jedna z nich przekazała także nowe 
łóżka dla chłopców. Patronat nad kampanią objął Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Działania Fundacji Czyste Powietrze wsparł także WFOŚiGW 
w Szczecinie.

CZYSTE POWIETRZE
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JAK OGRANICZYĆ 
RACHUNKI 

ZA „MÓJ PRĄD”  
I N S T A L A C J E   F O T O W O L T A I C Z N E

Do takich nowoczesnych źródeł ciepła można z pewnością 
zaliczyć instalacje fotowoltaiczne, których zastosowanie 
rozpowszechnia się w bardzo szybkim tempie na całym 
świecie. W Polsce również obserwujemy wzrost inwestycji 
w instalacje fotowoltaiczne. 

Prąd ze słońca zasila części wspólne budynków w dzielnicy 
Szczecin-Pomorzany.

Jak wynika z analizy BOŚ Banku na początku 2020 roku 
moc działających w naszym kraju instalacji osiągnęła nie-
mal 1 300 MW, co czyni nas jednym z liderów w Europie. 
Już na początku roku zanotowano wzrost inwestycji w fo-
towoltaikę w porównaniu do roku ubiegłego o około 160%. 

Ten wzrost jest niewątpliwie spowodowany obniżeniem 
kosztów instalacji fotowoltaicznych oraz ich coraz większą 
dostępnością na rynku. Dodatkowo przy realizacji takich 
proekologicznych inwestycji można uzyskać dofinansowa-
nie z programów rządowych.

Instalacja na dachach wieżowców przy alei Wyzwolenia 
w Szczecinie.

Dla mieszkańców naszego kraju zostały przygotowane 
rządowe programy wspierające finansowanie takich inwe-
stycji. Wśród możliwości pozyskania funduszy na ten cel 
jest udział w programie „Mój Prąd”, który dofinansowuje 
inwestycję do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej 

Zasilanie źródeł ciepła w naszych domach stanowi często znaczący wydatek. Wynika to z faktu, iż większość 
systemów instalacji grzewczych opartych jest wciąż na paliwach kopalnych, których użytkowanie jest bardzo 
energochłonne, a tym samym kosztotwórcze. Dlatego też coraz więcej osób szuka tańszych alternatyw, które 
są nowoczesne i innowacyjne. 

Beata Lendner 
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych

CZYSTE POWIETRZE
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niż 5 tysięcy złotych oraz udział w programie Czyste Powietrze, 
w którym można uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę (2% 
w skali roku) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Dodatkowo, jeśli Beneficjenci nie mogą skorzystać z pro-
gramu CZP, bo np. są właścicielami lokalu mieszkalnego 
w budynku wielorodzinnym, mogą skorzystać z preferen-
cyjnej pożyczki dla osób fizycznych na wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Z uwagi, iż instalacja fotowoltaiczna jest na chwilę obecną 
dość kosztowna, a czas zwrotu z inwestycji uzależniony 
od jej wydajności, warto wiedzieć, co jest najważniejsze 
przy doborze instalacji przy jej zakupie z punktu widzenia 
gospodarstwa domowego.

Dlatego też przed rozpoczęciem inwestycji powinniśmy 
w pierwszej kolejności rozeznać rynek firm oferującym zakup 
i  montaż instalacji fotowoltaicznych w naszym regionie, 
oraz zweryfikować pozyskane informacje u Beneficjentów, 
którzy zakończyli już swoje inwestycje. Drugim krokiem po-
winno być przedstawienie wykonawcy ilości zużytej energii 
w ciągu roku w gospodarstwie domowym i ewentualnych 
zmian zapotrzebowania na zużycie energii poprzez pla-
nowane inwestycje, np. wymiana sprzętu kuchennego na 
sprzęt zasilany energią elektryczną. Mając taką wiedzę do-
tyczącą naszych potrzeb energii wykonawca uzgadnia moc 
zamontowanej instalacji, biorąc pod uwagę lokalizację inwe-
stycji. Należy pamiętać, że chcąc uczestniczyć w programie 
Mój Prąd możemy zamontować instalację od 2 do 10 kW. 
Bardzo ważnym jest też dobór materiałów użytych do in-
stalacji. Wykonawca powinien udowodnić za pomocą certy-
fikatów, iż użyte materiały są sprawdzone, wysokiej jakości 
i dostępne na rynku. Jeśli chodzi o dobór falownika, to jego 
moc powinna być w granicach 1–0,8 mocy zainstalowanej 
w panelach, aby instalacja pracowała najefektywniej. Ułożenie 
paneli winno być pod katem 30–35 stopni, w kierunku połu-
dniowym. Ważnym jest wyeliminowanie zacienienia, które 
ma istotny wpływ na sprawność instalacji (drzewa, komin, 
budynki sąsiednie itp.). Jeżeli planujemy jako źródło ciepła 
zastosować pompę ciepła, należy uwzględnić to przy plano-
wanej mocy całej instalacji.

Takie instalacje PV można sfinansować w ramach Programu 
„Mój Prąd”.

Przeciętna moc instalacji to około 5 kW, a biorąc pod 
uwagę wymiary panela fotowoltaicznego (1,70 na 1 m)  
powierzchnia takiej instalacji zajmuje 25,5–28 m2. Moc 
jednego panela to 310–340 kw.  

Po wyborze firmy i rodzaju instalacji fotowoltaicznej, aby 
uczestniczyć w programie Mój Prąd, musimy jeszcze podpi-
sać umowę kompleksową lub aneks do umowy z obecnym 
operatorem dostarczającym energię do naszego budynku. 
Warunki tej umowy określają, że z instalacji do 10 kW, w roz-
liczeniu rocznym 20% energii wprowadzonej do sieci jest kosz-
tem operatora. Dlatego tak ważnym jest dobór odpowiednej 
mocy instalacji. W  przypadku instalacji przewymiarowanej 
czas zwrotu poniesionych nakładów wydłuża się do kilkunastu 
lat. Dobór mocy instalacji jest szczególnie ważny, ponieważ za 
nadwyżki energii wprowadzane do sieci i niewykorzystywa-
ne w rozliczeniu rocznym operator systemu nam nie zapłaci. 

W przypadku wątpliwości Beneficjentów w zakresie dofinan-
sowania instalacji fotowoltaicznych można zwrócić się z za-
pytaniem do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w tym WFOŚiGW w Szczecinie, które 
są zaangażowane w rządowy program Mój Prąd na terenie 
naszego kraju.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu kompleksu Posejdon w Szczecinie.

CZYSTE POWIETRZE
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NOWY 
KOMISARIAT 

POLICJI 
w Międzyzdrojach 

z dofinansowaniem 
WFOŚiGW 

w Szczecinie  

Dotychczasowa siedziba Komisariatu Policji w Międzyzdro-
jach zlokalizowana była przy ulicy Mickiewicza 14. Budynek 
nie spełniał obowiązujących aktualnie standardów tech-
nicznych, funkcjonalnych i użytkowych w obiektach służbo-
wych Policji. Starosta Kamieński wydał decyzję o przekaza-
niu nieruchomości przy ulicy Kopernika 2 w Międzyzdrojach 
przez Morski Oddział Straży Granicznej na rzecz Komedy 
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Następnie została pod-
pisana umowa dotycząca przebudowy nowej siedziby Komi-
sariatu Policji w Międzyzdrojach.

Policjanci z Międzyzdrojów pracują w no-
wym miejscu – komisariacie przy ul. Koper-
nika 2. W czwartek, 6 lutego, Komendant 
Komisariatu podkom. Bernadetta Kujda 
odebrała symboliczne klucze. Termomoder-
nizację obiektu dofinansował Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, przekazując 200 tysię-
cy złotych w ramach rezerwy celowej budże-
tu Państwa.

Konrad Czarnecki 
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Współpraca: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Symboliczny klucz do nowego Komisariatu Policji w Między-
zdrojach.

O TYM SIĘ MÓWI
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TERMOMODERNIZACJA 
KOMISARIATU POLICJI 
W MIĘDZYZDROJACH

EFEKT EKOLOGICZNY:
• zmniejszenie emisji dwutlenku 

węgla: 24,03 Mg/rok

• zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię cieplną 427,12 GJ/rok

EFEKT RZECZOWY:
• docieplenie dachu i stropodachu 

210,41 m2

• docieplenie ścian 700,45 m2

• wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej 1,8 m2

• wymiana stolarki okiennej 113,06 m2

• modernizacja instalacji 
centralnego ogrzewania

WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował docieplenie ścian 
zewnętrznych i stropodachu, wymianę okien i drzwi, a także 
instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż wentylacji 
i klimatyzacji. 

Zakończenie prac oraz odbiór budynku odbył się we wrześniu 
2019 roku. Środki na inwestycję w całości pochodziły z bu-
dżetu Policji. Całkowity koszt przebudowy wyniósł niemal 
2,3 miliona złotych. W ramach dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 200 tysięcy złotych zo-
stały wykonane prace termomodernizacyjne, w tym docie-
plenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana okien 
i drzwi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z grzej-
nikami oraz montaż wentylacji i klimatyzacji. Efektem eko-
logicznym jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery o 24 tony rocznie. Zmniejszy się też zapotrzebo-
wanie obiektu na energię cieplną o niemal 430 GJ rocznie. 

Nowa siedziba Komisariatu Policji w Międzyzdrojach to budynek 
główny – trzykondygnacyjny – z podpiwniczeniem. W piwnicy 
znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. 
Na parterze umiejscowiono pomieszczenia zespołu dyżurnych, 
pokoje wydziału prewencji i ruchu drogowego, serwerow-
nię, a także pomieszczenia sanitarne i socjalne. Na I pię-
trze znajduje się pokój komendanta wraz z sekretariatem 
i zapleczem socjalnym, sala odpraw, pokoje wydziału kry-
minalnego, pokoje pracowników administracyjnych oraz 
pomieszczenia sanitarno-socjalne. Nowa siedziba poprawi 
warunki pracy funkcjonariuszy i  pracowników Policji, jak 
również warunki obsługi obywateli. W projekcie uwzględ-
niono wszystkie pomieszczenia wykorzystywane do reali-
zacji podstawowych zadań jednostki, których możliwości 
utworzenia nie gwarantował użytkowany dotychczas budynek. 
Przeprowadzony remont zdecydowanie zwiększa komfort 
odwiedzających jednostkę i poprawia warunki pracy poli-
cjantów.

O TYM SIĘ MÓWI
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PORADNIK BENEFICJENTA

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO 
FUNDUSZ wspiera STRAŻ POŻARNĄ

Wyposażanie zarówno Państwowej, 
jak i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w nowoczesny sprzęt do ratowania 
zdrowia i życia to jeden z prioryte-
tów dla Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Przedstawi-
ciele jednostek PSP i OSP z całego 
regionu odebrali kluczyki do 9 no-
wych, kupionych między innymi przy 
wsparciu Funduszu, wozów ratowni-
czo-gaśniczych i pojazdów specjali-
stycznych.

Konrad Czarnecki 
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, które będą 
służyć w stolicy regionu i w Stargardzie dofinansował 
WFOŚiGW w Szczecinie. To wozy ze zbiornikami o pojemności 
8300 i 4000 litrów. Ich łączna wartość to niemal 2,5 miliona 
złotych, a dofinansowanie – oprócz szczecińskiego Funduszu 
– zostało udzielone m.in. przez Gminę Miasto Szczecin, Gminę 
Miasto Stargard, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a także Fundusz Wsparcia Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. 
Pozostałe samochody trafiły do Komend Powiatowych PSP 
w: Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim i Choszcznie, Komend 
Miejskich w Szczecinie i Koszalinie, a także Wojewódzkiego 
Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie. W przypadku 
tych lekkich samochodów operacyjnych dofinansowanie 
pochodziło m.in. ze środków z zakładów ubezpieczeń z tytułu 
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Cztery używane 
wozy, które do tej pory służyły w komendach Miejskich 
w  Szczecinie i Drawsku Pomorskim zostały przekazane 
Ochotniczym Strażom Pożarnym w Stojkowie (powiat 
kołobrzeski), Dobrej (powiat łobeski), Broczynie (powiat 
drawski) oraz Wierzchowie. WFOŚiGW w Szczecinie podczas 
uroczystości przekazania wozów reprezentował Andrzej 
Grzana – Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków.
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PORADNIK BENEFICJENTA

Samochód ratowniczo-gaśniczy kupiony przez OSP Rychnów.

Do tej pory Strażacy-Ochotnicy z OSP w Lipianach jeździli 
do  akcji wyeksploatowanymi wozami, wyprodukowanymi 
ponad 20 i 40 lat temu. 10 lutego do służby został przekazany 
nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Nowe wozy dla jednostek PSP w Koszalinie, Kamieniu Pomor-
skim, Choszcznie i Bornem Sulinowie.

Kolejne wsparcie – w 2020 roku
WFOŚiGW w Szczecinie od lat wspiera Komendę Wojewódz-
ką PSP w zakupie nowych wozów. Kwota zarezerwowana na 
2020 rok to – zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Fundu-
szu – 1,5 miliona złotych. Za te środki zostaną kupione dwa 
samochody terenowe ze zbiornikiem wody o pojemności 
2,5 tysiąca litrów i 250-litrowym zbiornikiem na środek pia-
notwórczy, wyposażone w agregaty prądotwórcze, maszty 
oświetleniowe, autopompy, aparaty powietrzne i sprzęt ra-
tunkowy i ostrzegawczy.

Dofinansowanie dla Strażaków-Ochotników
Dzięki Ogólnopolskiemu Programowi Finansowania Służb 
Ratowniczych Fundusz na wsparcie w zakupie nowych wo-
zów mogą liczyć Ochotnicze Straże Pożarne. W ramach 
dwóch dotychczasowych edycji Programu do zachodnio-
pomorskich jednostek OSP trafiło łącznie 29 samochodów 
ratowniczo-gaśniczych oraz 3 łodzie ratownicze o łącznej 
wartości ponad 23 milionów złotych. Wozy, które służą 
Ochotnikom m.in. w Bielkowie, Wełtyniu, Tychowie, Osie-
kach i Ustroniu Morskim zostały dofinansowane przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Nie tylko wozy, ale także sprzęt i ubrania
Specjalistyczne ubrania, rękawice, pilarki, agregaty, hełmy 
– taki sprzęt, niezbędny Strażakom-Ochotnikom w codzien-
nej służbie – również jest dofinansowywany przez WFOŚiGW 
w  Szczecinie. W ramach dwóch ubiegłorocznych naborów 
wniosków w ramach Programu „Mały Strażak” do 28 jedno-
stek OSP trafiło wsparcie w łącznej wysokości pół miliona zło-
tych. Z nowego umundurowania i oprzyrządowania mogą już 
korzystać Strażacy m.in. z Radziszewa, Sobieradza, Suchania, 
Siemyśla, Mieszkowic i Cychr.

Nowy wóz dla OSP Drawno.

Wozy zostały przekazane podczas uroczystej zbiórki na dziedzińcu KW PSP przy ulicy Firlika w Szczecinie.
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Oferta NFOŚiGW i WFOŚiGW 
w Szczecinie i  najlepsze projekty 
Beneficjentów – za nami Konferencje 
Regionalne w Zalesiu i Manowie

Jak odpowiedzialnie inwestować w środowisko i pozyskać środki na inwestycje proekologiczne 
mogli dowiedzieć się uczestnicy Konferencji Regionalnych dla Beneficjentów, które Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zorganizował w Transgranicznym 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz Ośrodku Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku 
Łowieckiego w Manowie. 

Wśród ponad 200 uczestników znaleźli się przedstawiciele 
samorządów, służb mundurowych, nadleśnictw, stowarzyszeń 
i fundacji oraz biznesu. – Zachęcam do aplikowania o środki 
w ramach Programu Czyste Powietrze i innych programów 
realizowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Nasi Pracownicy są 
do Państwa dyspozycji – mówił podczas otwarcia konferencji 
w Zalesiu Paweł Mirowski – Prezes Zarządu Funduszu.

Beneficjenci mogli poznać ofertę finansową Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także 
rozwiązania proponowane przez WFOŚiGW w Szczecinie 
– między innymi w zakresie ochrony powietrza, doposażenia 

Paweł Mirowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – powitał gości konferencji w TOEE w Zalesiu.

Straży Pożarnych w nowy sprzęt czy edukacji ekologicznej 
i ochrony przyrody. W trakcie spotkań działały punkty 
informacyjne, w których eksperci Funduszu informowali 
o programach WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW, a także 
prowadzili konsultacje doradcze w ramach Ogólnopolskiego 
Projektu Doradztwa Energetycznego, który pozwala uzyskać 
wsparcie przy realizacji inwestycji dotyczących odnawialnych 
źródeł energii i efektywności energetycznej. 

Tradycyjnie – konferencje były okazją do zaprezentowania 
przez beneficjentów działań, zrealizowanych przy wsparciu 
WFOŚiGW w Szczecinie. Uczestnicy spotkania w Zalesiu 
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mogli poznać bliżej ekologiczne rozwiązania zastosowane 
w powstającym przy Bramie Portowej w Szczecinie Kompleksie 
Usługowym Posejdon, w którym Fundusz dofinansował 
montaż odnawialnych źródeł energii i budowę zielonej ściany 
w patio budynku. Kolejną zaprezentowaną inicjatywą był 
„Podmuch Energii”, czyli cykl filmów przybliżających widzom 
m.in. na temat elektromobilności i OZE, przygotowany przez 
Fundację 8 Kobiet. Swoją ofertę edukacyjną przedstawił 
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. 
Z kolei w Manowie swoje inicjatywy, związane z ochroną rysia 
i żubra, zaprezentowało Zachodniopomorskie Towarzystwo 
Przyrodnicze. Uczestnicy mogli przekonać się również, jakie eko-
projekty prowadzi Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji 
Jezior w Szczecinku. O swoich działaniach, w tym modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Unieściu i budowie na jej terenie farmy 
fotowoltaicznej mówili przedstawiciele Ekoprzedsiębiorstwa 
Sp. z o.o. Mielno.

Konferencje zostały zorganizowane w ramach Projektu 
Doradztwa Energetycznego realizowanego w Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Konferencja w Manowie została zorganizowana – podobnie jak w poprzednich latach – w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
Polskiego Związku Łowieckiego.

Punkt informacyjny podczas konferencji w Manowie. 

Uczestnicy konferencji w TOEE w Zalesiu.

Rozpoczęcie spotkania w Manowie. O ofercie Funduszu 
mówił Robert Stępień - Zastępca Prezesa Zarządu.
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DOFINANSOWANIE ZADAŃ 
Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY PRZYRODY – NABÓR 2020
Prowadzone działania na 

rzecz edukacji ekologicznej 

przyczyniają się do wzboga-

cania wiedzy na temat funk-

cjonowania środowiska przy-

rodniczego oraz zagrożeń, 

jakie mogą być stwarzane 

przez działalność człowie-

ka. W związku z tym ważną 

ideą jest rozwijanie wrażli-

wości emocjonalnej, aby wy-

zwolić chęć działania na rzecz 

ochrony środowiska, gdzie 

edukacja ekologiczna jest 

znaczącym i niezbędnym ele-

mentem wychowania, poka-

zując, że stosunek do przyro-

dy powinien stać się trwałym 

składnikiem systemu warto-

ści, kształtujących moralność 

każdego człowieka. 

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie wpisu-
je się w powyższe wartości 
i od samego początku wspie-
ra działania z edukacji ekolo-
gicznej i ochrony przyrody. 

Podstawowym celem WFOŚiGW 
w Szczecinie jest podnoszenie 
poziomu świadomości ekolo-
gicznej i kształtowanie postaw 
ekologicznych społeczeństwa 
poprzez promowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju, 
m.in. poprzez upowszechnia-
nie wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska i zrównoważone-
go rozwoju, kształtowanie za-
chowań prośrodowiskowych 
społeczeństwa, w tym szcze-
gólnie dzieci i młodzieży czy 
poprzez aktywizację społecz-

Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego przejawia się postępującym kryzysem ekologicznym 
i stwarza poczucie zagrożenia. Aby skutecznie przeciwdziałać procesowi degradacji, należy przygotować 
się do rozwiązania tych problemów. Dlatego warto pamiętać, że edukacja kształtuje świadomość i etykę, 
wartości i postawy, umiejętności i zachowania potrzebne do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Mirosław Sobala 
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

ną tj. budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego w  ob-
szarze ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju. 

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie ogłosił 
nabór wniosków na projek-
ty z zakresu edukacji ekolo-
gicznej i ochrony przyrody. 
Nabór wniosków ma cha-
rakter ciągły, poczynając od 
7 stycznia do 31 lipca 2020 r. 
lub do czasu rozdysponowa-
nia puli środków przeznaczo-
nych w  planie finansowym. 
Ogłoszenie o naborze wnio-
sków wraz z formularzami 
i załącznikami jest dostępne 
na stronie internetowej Fun-
duszu – wfos.szczecin.pl. 

Edukacja 
Ekologiczna

Celem naboru jest wyłonie-
nie najlepszych i najciekaw-
szych projektów z zakresu 
edukacji ekologicznej reali-
zowanych na terenie woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego, w tym m.in:

l programy edukacyjne,

l kampanie edukacyjno-infor-
macyjne,

l publikacje, wydawnictwa 
o tematyce ekologicznej,

l bezpłatną prenumeratę cza-
sopism o tematyce ekolo-
gicznej do placówek oświa-
towych i ośrodków edukacji 
ekologicznej,
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l audycje o tematyce zrów-
noważonego rozwoju i eko-
logii,

l kursy, szkolenia, warsztaty, 
prelekcje,

l seminaria, konferencje i sym-
pozja, kongresy,

l studia podyplomowe,

l konkursy propagujące wie-
dzę ekologiczną o  zasięgu 
ponadlokalnym,

l budowę, modernizację i do-
posażenie ośrodków edu-
kacji ekologicznej, izb edu-
kacyjnych i szkół w  sprzęt 
i materiały do edukacji eko-
logicznej,

l multimedia o tematyce eko-
logicznej.

Zaplanowana alokacja środ-
ków na realizacje projektów 
z zakresu edukacji ekologicz-
nej w roku 2020 wynosi 3 mi-
liony złotych.

Zasięg realizacji zadań propo-
nowanych do dofinansowania: 

l zaproponowane przedsię-
wzięcia do dofinansowania 
ze środków Funduszu mu-
szą być skierowane do osób 
z terenu województwa za-
chodniopomorskiego;

l minimalny zasięg oddziały-
wania realizowanych przed-
sięwzięć to 3 gminy z terenu 
województwa zachodnio-
pomorskiego;

l preferowane będą zadania 
obejmujące obszar całego 
województwa, dające moż-
liwości dotarcia z przedsię-
wzięciem do jak najszerszej 
grupy odbiorców i uzyska-
nia tym samym optymalne-
go efektu ekologicznego. 

Warunki finansowe dla projek-
tów z edukacji ekologicznej: 

1. Projekty inwestycyjne wy-
łonione w drodze naboru, 
mogą otrzymać dofinan-
sowanie ze środków Fun-
duszu w wysokości mak-
symalnie do 50% kosztów 
kwalifikowanych projektu 
w przypadku dotacji i do 
100% kosztów kwalifiko-
wanych projektu w przy-
padku pożyczki. 

z  ustanowionych planów 
ochrony i planów zadań 
ochronnych,

l przedsięwzięcia związane 
z ochroną przyrody, w tym 
urządzanie i utrzymanie te-
renów zieleni, zadrzewień, 
zakrzewień oraz parków 
(na obszarach objętych for-
mami ochrony przyrody, 
obiektach kultu religijnego, 
cmentarzach, lapidariach),

l tworzenie internetowych 
platform, portali i syste-
mów elektronicznych do 
inwentaryzacji i promocji 
form ochrony przyrody/wa-
lorów przyrodniczych,

l inne zadania służące ochro-
nie środowiska i gospo-
darce wodnej, wynikające 
z zasady zrównoważonego 
rozwoju i zgodne z polityką 
ochrony środowiska,

l współfinansowanie projek-
tów inwestycyjnych, kosz-
tów operacyjnych i działań 
realizowanych z udziałem 
środków bezzwrotnych po-
zyskiwanych w ramach 
współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi oraz 
współpracy dwustronnej.

Zaplanowana alokacja środ-
ków na realizację projektów 
z zakresu ochrony przyrody 
w roku 2020 wynosi 500 ty-
sięcy złotych. Wnioski mogą 
dotyczyć zarówno pojedyn-
czych działań, jak i komplek-
sowych programów. 

Warunki finansowe dla projek-
tów z edukacji ekologicznej: 

1. Projekty inwestycyjne wy-
łonione w drodze naboru, 
otrzymują dofinansowa-
nie ze środków Funduszu 
w wysokości maksymalnie 
do  50% kosztów kwalifi-
kowanych projektu w przy-
padku dotacji i do 100% 
kosztów kwalifikowanych 
projektu w przypadku po-
życzki. Oprocentowanie 
pożyczki jest zgodnie z Za-
sadami udzielania pomo-
cy finansowej ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szcze-
cinie. 

2. Projekty nieinwestycyjne 
(np.: programy edukacyj-
ne, szkolenia, warsztaty, 
konferencje, imprezy eko-
logiczne, wydawnictwa, 
publikacje, audycje) wyło-
nione w drodze naboru, 
mogą otrzymać dofinan-
sowanie ze środków Fun-
duszu w wysokości mak-
symalnie do 75% kosztów 
kwalifikowanych projektu 
w przypadku dotacji i do 
100% kosztów kwalifiko-
wanych projektu w przy-
padku pożyczki. 

Ochrona 
Przyrody

Celem naboru jest wyłonie-
nie najlepszych i najciekaw-
szych projektów z zakresu 
ochrony przyrody realizowa-
nych na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, 
w szczególności:

l wspieranie realizacji progra-
mów czynnej ochrony przy-
rody,

l restytucja i reintrodukcja 
gatunków cennych i zagro-
żonych,

l ochrona w ramach obsza-
rów Natura 2000,

l wspieranie zadań służb 
ochrony przyrody z terenu 
województwa zachodnio-
pomorskiego,

l działania związane z utrzy-
maniem i zachowaniem par-
ków oraz ogrodów, będą-
cych przedmiotem ochrony 
na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami w  tym 
rewitalizacja obiektów za-
bytkowych (np. parki pod-
worskie, aleje zabytkowe, 
obiekty sakralne) i  pomni-
ków przyrody,

l przedsięwzięcia związane 
z ochroną i przywracaniem 
chronionych gatunków ro-
ślin lub zwierząt,

l monitoring przyrodniczy 
obszarów Natura 2000, par-
ków narodowych i rezerwa-
tów przyrody, wynikający 

2. Projekty nieinwestycyjne 
(np.: reintrodukcja i restytu-
cja gatunków, prace pielę-
gnacyjne i ochrona czynna ga-
tunków i siedlisk) wyłonione 
w drodze naboru, otrzymu-
ją dofinansowanie ze  środ-
ków Funduszu w wysokości 
maksymalnie do 75% kosz-
tów kwalifikowanych pro-
jektu w  przypadku dotacji 
i do 100% kosztów kwalifi-
kowanych projektu w  przy-
padku pożyczki. 

W ogłoszonych naborach 
z edukacji ekologicznej i ochro-
ny przyrody o środki z Fundu-
szu mogą ubiegać się m.in.: 
jednostki samorządu teryto-
rialnego, związki międzygmin-
ne oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu teryto-
rialnego, samorządowe jed-
nostki organizacyjne oraz sa-
morządowe osoby prawne, 
podmioty mające status or-
ganizacji pożytku publiczne-
go, organizacje pozarządowe 
oraz inne jednostki organiza-
cyjne, jeżeli dofinansowanie 
przez Fundusz związane jest 
z prowadzoną przez nie dzia-
łalnością w zakresie, np. udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, 
promocji zdrowia i lecznictwa 
uzdrowiskowego, systemu 
oświaty, szkolnictwa wyższe-
go i nauki, kultury i pomocy 
społecznej.

Wnioski należy składać zgod-
nie z przyjętą przez Fundusz 
rejonizacją zależnie od lokali-
zacji siedziby wnioskodawcy 
tj. składane do Biura najbliżej 
położonego od wnioskodaw-
cy, według poniżej zamiesz-
czonego wykazu, co umożliwi 
sprawniejsze procedowanie 
i rozliczanie projektów.

Biuro Szczecin obejmuje po-
wiaty: Miasto Szczecin, Mia-
sto Świnoujście, choszczeń-
ski, goleniowski, gryfiński, 
kamieński, myśliborski, po-
licki, pyrzycki, stargardzki 
i świdwiński. Natomiast Biuro 
Koszalin obejmuje powiaty: 
Miasto Koszalin, białogardzki, 
drawski, gryficki, kołobrzeski, 
koszaliński, łobeski, sławień-
ski, szczecinecki i wałecki.
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AZBEST 2020 
RUSZYŁA NOWA EDYCJA 
PROGRAMU

W Polsce azbest wykorzystywano najczęściej między inny-
mi do produkcji: pokryć dachów, płyt balkonowych i elewa-
cyjnych, rur wodociągowych, centralnego ogrzewania oraz 
kanalizacyjnych, jak również do izolacji cieplnej, akustycznej 
oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Dlaczego azbest szkodzi?

Średnica włókna azbestu jest czterokrotnie cieńsza od ludz-
kiego włosa. Badania dowodzą, że włókna, których średni-
ca jest mniejsza niż 3 mikrometry, z kolei długość większa od 
5 mikrometrów należą do włókien respirabilnych, co oznacza, 
że wciągnięte wraz z powietrzem do płuc, pozostają tam. 

Azbest wykazuje działania chorobotwórcze na skutek wdy-
chania włókien znajdujących się w powietrzu. Staje się on 
niezwykle niebezpieczny szczególnie w momencie uszko-
dzenia (kruszenie, łamanie, cięcie) lub w momencie, gdy do-
chodzi do korozji wyrobów azbestowych. Procesy te pro-
wadzą do uwalniania się włókien azbestowych, które wraz  
z wdychanym powietrzem dostają się do naszego organi-
zmu. W następstwie może to prowadzić do choroby zwa-
nej azbestozą. Pył azbestowy zanieczyszcza, uszkadza nasze 
płuca, co prowadzi do zwłóknienia tkanki płucnej i pośred-
nio do procesu nowotworowego. Skutki szkodliwego dzia-
łania azbestu nie muszą być natychmiastowe, jego działanie 
u człowieka może pojawić się nawet po kilku, a nawet po kil-
kudziesięciu latach. 

Podstawa prawna

Z uwagi na dużą szkodliwość wyrobów azbestowych dla 
zdrowia, ich produkcja została zakazana w Polsce ustawą 
z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest, w myśl, której do 28 września 1998 r. 
zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, z ko-
lei od dnia 28 marca 1999 r. w Polsce obowiązuje całkowity 
zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W kra-
jach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu, produkcji 
oraz przetwarzania wyrobów azbestowych został wprowa-
dzony Dyrektywą 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowa-
nia azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrek-
tywa 1999/77/WE).

Z dniem 17.02.2020 r. ruszyła kolejna edycja programu 
dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów za-
wierających azbest. Realizacja przedmiotowych przed-
sięwzięć odbywa się w ramach programu prioryteto-
wego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. 

Nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie 
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania z za-

Azbest należy do grupy włóknistych materiałów nieorganicznych naturalnie występujących 
w przyrodzie. Jego nadzwyczajne właściwości chemiczne i fizyczne powodują, że jest 
materiałem prawie niezniszczalnym, nie ulega degradacji biologicznej i chemicznej. Jest 
materiałem wykazującym dużą odporność zarówno na działanie agresywnych chemikaliów, 
jak i ekstremalnych warunków klimatycznych, w tym również wysokich temperatur.

Julia Szałabawka 
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
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Kto może ubiegać się o dofinansowanie 
w  WFOŚiGW w Szczecinie? 

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie zadania z zakresu 
usuwania azbestu jest prowadzenie prac zgodnie z wymoga-
mi prawa, tj. przez firmy posiadające pozwolenia na wytwa-
rzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. 
W 2020 roku podmiotami uprawnionymi do ubiegania się 
o dotację są: 

• Jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) 
oraz związki międzygminne z województwa zachodnio-
pomorskiego;

• Przedsiębiorcy, w tym rolnicy prowadzący działalność 
gospodarczą.

Warunki dofinansowania

W przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego mak-
symalny poziom dofinansowania dla jednego wnioskodawcy 
wynosi 80 tysięcy złotych, wysokość dofinansowania ze stro-
ny Funduszu zależna jest od wartości wskaźnika dochodów 
podatkowych gmin:

• do 100% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości 
wskaźnika G, nie większej niż 1500;

• do 70% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości 
wskaźnika G, powyżej 1500 do 2000;

• do 40% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości 
wskaźnika G, powyżej 2000. 

W przypadku przedsiębiorców maksymalna kwota dofinan-
sowania dla jednego wnioskodawcy wynosi 30.000 zł, z ko-
lei maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 50% 
kosztów kwalifikowanych przy poniższych warunkach:

• maksymalnie 350 zł netto za demontaż, transport 
i unieszkodliwienie 1 Mg (tony) wyrobów azbestowych;

• maksymalnie 200 zł netto za transport i unieszkodliwie-
nie 1 Mg (tony) wyrobów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego progra-
mu zostały przedstawione w Regulaminie naboru wniosków 
na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadania  
z zakresu usuwania azbestu w województwie zachodniopo-
morskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2020, do-
stępnym na stronie internetowej Funduszu: wfos.szczecin.pl 
w zakładce Konkursy i nabory wniosków – Azbest. 

kresu usuwania azbestu w województwie zachodniopomor-
skim potrwa do 31.07.2020 r. 

Głównym celem programu jest usunięcie i unieszkodliwie-
nie wyrobów azbestowych. Do kluczowych założeń projektu 
należy między innymi minimalizacja negatywnych skutków 
zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na tery-
torium naszego kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziały-
wania azbestu na nasze środowisko. 

Fundusz już od kliku lat realizuje program 
usuwania azbestu

Od początku funkcjonowania programu unieszkodliwiono 
ponad 33 tysięcy ton wyrobów azbestowych w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Działania podejmowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Szczecinie znacząco przyczyniły się do faktu, 
że nasz region należy do jednych z tych, w którym pozosta-
ła najmniejsza ilość szkodliwej substancji do unieszkodliwie-
nia. Tylko w roku 2019 Fundusz zawarł 67 umów z gminami 
i przedsiębiorcami z województwa zachodniopomorskiego 
na zadania z zakresu usuwania azbestu.

Budżet w 2020 roku na dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem azbestu dla jednostek samorządu terytorialne-
go wynosi 4.392.789,70 zł, z kolei dla przedsiębiorców jest 
równy kwocie 300 tysięcy złotych.

Lp.

1

2

3

Wskaźnik G

Nie więcej niż 1500

1500 - 2000

Powyżej 2000

Maksymalna stawka łączna 
za demontaż, transport, 

unieszkodliwienie – zł/Mg (tona)

700

490

280

Maksymalna stawka łączna 
za transport, unieszkodliwienie 

– zł/Mg (tona)

400

280

160

Dom po likwidacji azbestu i położeniu nowego dachu.
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DORADZTWO ENERGETYCZNE

Działania 
informacyjno- 
-promocyjne 
w ramach 
Projektu 
Doradztwa 
Energetyczego

Cel ogólnym PDE jest wsparcie projektów przyczyniających 

się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 

20/20/20. Natomiast wybór celów szczegółowych odpowia-

da obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wspar-

cia wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych 

realizacji unijnego celu 3x20 (w przypadku Polski 20/20/15) 

i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju nisko-

emisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnic-

twa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa 

UE i dokumentów programowych.

Osiągniecie założeń Programu nie byłoby możliwe, gdyby 

nie działania informacyjno-promocyjne realizowane przez 

Doradców Energetycznych. Promowanie dobrych przykła-

dów i szeroko zakrojona akcja informacyjna przyczyniły się 

do większej popularyzacji usług doradczych, a co za tym idzie 

– zwiększenia działań z zakresu poprawy efektywności ener-

getycznej i OZE. Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Szcze-

cinie mieli w tym spory udział, realizując wskaźniki ponad 

wyznaczone przez Partnera Wiodącego wartości docelowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
od 2015 roku jest jednym z partnerów NFOŚiGW, który realizuje Projekt 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE” (PDE) w ramach poddziałania 1.3.3 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Wojciech Butrym 
Doradca Energetyczny

Wskaźniki Info-Promo zrealizowane do dnia 31.01.2020 r. 
przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Szczecinie

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość docelowa Wartość bieżąca

 1 Liczba audycji telewizyjnych lub radiowych szt. 7 9

 2 Liczba publikacji prasowych szt. 12 81

 3 Liczba zorganizowanych konferencji szt. 2 11

 4 Liczba materiałów informacyjno-
 promocyjnych (wydawnictwa) szt. 1 412 3000

 5 Liczba imprez masowych (konferencje 
 branżowe) z udziałem przedstawicieli 
 Partnera Wiodącego i/lub Partnerów Projektu szt. 2 46
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W związku z raportem końcowym przeprowadzonym 
przez EU-Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej opisującym stan na dzień 09.12.2020 r. odnoto-
wano publikację 431 materiałów prasowych na temat 
Projektu, czyli wskaźnik został osiągnięty na poziomie 
172,4%. Najwięcej materiałów prasowych ukazało się 
w województwach: wielkopolskim (73), opolskim (70), 
zachodniopomorskim (66). Wśród publikacji znalazły 
się artykuły w wersji elektronicznej oraz drukowanej. 
Poruszana w tematyka dotyczyła Projektu Doradztwa 

Ponadto, z uwagi na chęć dotarcia również do młod-
szego odbiorcy, uruchomione zostały profile PDE 
w mediach społecznościowych (Instagram i Facebook) 
oraz założono kanał na portalu Youtube.

Szeroki zakres działań promocyjnych prowadzony 
jest na wielu płaszczyznach. Wszystkie komunikaty 
przygotowane są z dbałością o język, w sposób możliwie 
prosty, a jednocześnie zawierają wszelkie informacje 
niezbędne dla potencjalnego interesariusza. Spośród 
ankietowanych 88% uznało, że przekaz prowadzony 

Energetycznego oraz źródeł finansowania, efektyw-
ności energetycznej i OZE, a także jakości powietrza. 

Natomiast wydawany przez WFOŚiGW w Szczeci-
nie bezpłatny kwartalnik „Naturalnie”, który promu-
je działania w ramach PDE i jest rozpowszechniany 
w samorządach województwa zachodniopomorskie-
go, docierając do mieszkańców, przedsiębiorców oraz 
samorządowców został wyróżniony w skali kraju, tra-
fiając na listę dobrych praktyk w zakresie działań in-
formacyjno-promocyjnych.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROJEKTU

Opracowanie własne EU-Consult na podstawie zrealizowanych badań.

w ramach komunikatów informacyjno-promocyjnych 
jest zrozumiały (dopasowany) do potrzeb wszystkich 
grup docelowych. Dzięki temu rośnie popularność 
Projektu Doradztwa Energetycznego, co docelowo 
przekłada się na lepszą jakość powietrza na terenie 
całego kraju.

Materiały źródłowe pochodzą raportu końcowego 
przeprowadzonego przez EU-Consulting Sp. z o.o. 
na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Profil PDE na Facebook`u.

1 | S t r o n a  
 

1 | S t r o n a  
 

RODZAJE DZIAŁAŃ POSTRZEGANYCH 
JAKO DOBRE PRAKTYKI

• Konferencje, szkolenia i wyjazdy studyjne;

• Spotkania w gminach, festyny, wydarzenia 
plenerowe;

• Punkty informacyjne na imprezach masowych, 
targach;

• Indywidualne spotkania z przedstawicielami 
grup docelowych;

• Promocja PDE w mediach społecznościowych.

PRZYKŁADY KONKRETNYCH 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

• Poradnik Energetyka Gminnego;

• Platforma Edukacyjna OZE;

• Kwartalnik „Naturalnie”;

• Lekcje edukacji ekologicznej 

 w szkołach i przedszkolach.
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PRĄD ZE SŁOŃCA 
DLA EKOPRZEDSIĘBIORSTWA
Na terenie Oczyszczalni Ścieków Unieście zakończyła 
się budowa instalacji fotowoltaicznej, która jest 
głównym źródłem zasilania obiektu. Ekologiczną 
inwestycję Ekoprzedsiębiorstwa Mielno Sp. z  o.o. 
dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Emilia Jankiewicz 
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Instalacja o powierzchni 1383 metrów kwadratowych składa się 
z 850 modułów o łącznej mocy 263,5 kWp, zamontowanych na 
wspornikach na gruncie. Panele zostały ustawione na konstruk-
cji pod kątem 30 stopni, pochylone w kierunku południowym.
Planowany uzysk energii elektrycznej z OZE w ciągu roku 
wyniesie 153 MWh. Koszt całkowity inwestycji to ponad mi-
lion złotych, z czego pół miliona to dofinansowanie ze środ-
ków WFOŚiGW w Szczecinie.

To kolejny projekt realizowany przez Ekoprzedsiębiorstwo 
przy wsparciu finansowym Funduszu. W czerwcu została 
otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Unie-
ściu, WFOŚiGW w Szczecinie udzielił beneficjentowi prefe-
rencyjnej pożyczki w wysokości ponad 7,5 miliona złotych 
na uzupełnienie wkładu własnego.
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PROJEKTY 2019 
– SKUTECZNE DZIAŁANIA STATUTOWE REGIONALNEJ DYREKCJI 

OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

W 2019 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zrealizowała wiele projektów 
pozwalających na poprawę sytuacji ekologicznej zachodniopomorskiego środowiska naturalnego. Realizując 
swoje działania statutowe, korzysta ze wsparcia zewnętrznego, pozwalającego na poszerzenie obszaru 
skutecznych działań. 

Anna Ołów-Wachowicz  
Specjalista/Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dzięki dofinansowaniom 
przyznawanym ze źródeł ze-
wnętrznych takich jak: Na-
rodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska oraz Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wod-
nej w  Szczecinie, program 
LIFE+, stają się możliwe ak-
tywne działania w zakresie 
ochrony przyrody. Podejmo-
wane wyzwania projektowe 
pozwalają przede wszystkim 
na skuteczniejszą ochronę 
czynną, ale także na regu-
larne odświeżanie i dopo-
sażanie bazy edukacyjnej, 

Przykłady zrealizowanych za-
dań:
a) Budowa infrastruktury, słu-

żącej ograniczeniu antro-
popresji, poprzez ukierun-
kowanie ruchu wędkarzy 
w rezerwacie przyrody Je-
zioro Liwia Łuża – wybudo-
wano 2 pomosty wędkar-
skie. W wyniku realizacji 
zadania ograniczono nie-
kontrolowany ruch wędka-
rzy na terenie rezerwatu, 
niszczenie pasa trzcino-
wisk wraz ze znajdującymi 
się w nich siedliskami pta-
ków. 

b) Wykonanie i montaż ta-
blic edukacyjnych i infor-
macyjnych w  wybranych 
rezerwatach przyrody 
i  obszarach Natura 2000. 
W  ramach zadania usta-
wiono oznakowanie na te-
renie: 

l 21 rezerwatów przyrody: 
Wydmy między Dźwirzy-

co pozwala na efektywniej-
sze prowadzenie stoisk i za-
jęć edukacyjnych dla dzieci 
i  młodzieży, a  także warsz-
tatów oraz zajęć szkolenio-
wych dla jednostek współ-
pracujących z organami 
ochrony przyrody. 
Wśród tegorocznych projek-
tów i zadań realizowanych 
w ich ramach, na uwagę za-
sługuje kilka wyróżnionych: 
Uzupełnienie zaplecza in-
frastrukturalnego Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, 
na potrzeby realizowanych 
zadań w  zakresie edukacji 
i promocji, a  także zabez-
pieczenia siedlisk rzadkich 
i  chronionych gatunków 
oraz miejsc występowania 
cennych siedlisk przyrodni-
czych, w tym ograniczenia 
antropopresji (infrastruk-
tura kierunkująca ruch tu-
rystyczny).

Pomost w rezerwacie Jezioro Liwia Łuża k. Skalna. Wiata edukacyjna przy WST. Złocieniec. Gry terenowe przy WST Złocieniec.

nem a  Grzybowem, Me-
chowisko Manowo, Wa-
pienny Las, Łąki Bobolickie, 
Krzemieńskie Źródliska, 
Cisy Boleszkowickie, Jezio-
ro Liwia Łuża, Wyspa na Je-
ziorze Bierzwnik, Źródlisko 
Skrzypowe, Torfowisko Ko-
notop, Łasko, Przełom Rze-
ki Wołczenicy, Bagno Iglic-
kie, Wiązy Reskie, Klif w 
Dziwnówku, Klif w Łukęci-
nie, Wierzchomińskie Ba-
gno, Stramniczka, Jezioro 
Czarne, Bagno Raczyk oraz 
Jezioro Iłowatka,

l 1 obszaru Natura 2000: 
Trzebiatowsko – Koło-
brzeski Pas Nadmorski 
PLH320017.

Łącznie ustawiono 40 tablic 
urzędowych, 31 tablic infor-
mujących o regulaminach 
obowiązujących na terenie 
rezerwatów przyrody i 8 ta-
blic informacyjno-edukacyj-
nych.

Zapora przepławka Kamienna. 

Fot. Arkadiusz Jaranowski dla RDOŚ w Szczecinie.
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c) Modernizacja infrastruk-
tury w Ogrodzie Edukacyj-
nym – Zielonej Klasie przy 
WST w  Złocieńcu. W ra-
mach zadania w Ogrodzie 
powstały:

l gry terenowe o treściach 
wspierających realizowa-
ne działania edukacyjne 
– 5 gier;

l skocznia edukacyjna – re-
kordy świata zwierząt;

l fotościanka z treścią do-
tyczącą obiegu materii 
w przyrodzie;

l modelowy kompostow-
nik edukacyjny, który peł-
ni funkcję edukacyjną 
–  pozwala na prezentację 
obiegu materii organicznej 
w przyrodzie oraz funkcję 
użytkową – pozwala na za-
gospodarowanie bioma-
sy powstałej przy pracach 
ogrodniczych; 

l tabliczki informacyjne do 
oznakowania wybranych 
eksponatów – oznakowano 
80 wybranych eksponatów 
– roślin oraz głazów z kolek-
cji znajdującej się w Ogro-
dzie Edukacyjnym;

l tablica zewnętrzna do pi-
sania kredą. Podczas zajęć 
w  Ogrodzie Edukacyjnym 
umożliwia zapisane najistot-
niejszych informacji, szcze-
gólnie pomocna w trakcie 
podsumowania zajęć; 

l wiata edukacyjna ze ścież-
ką dojściową do parkingu, 
a także z koszami do selek-
tywnej zbiorki (podział na 
3 frakcje) – powierzchnia 
wiaty około 35 m2, zestaw 
trzech koszy do selektyw-
nej zbiórki odpadów.

d) Zabezpieczenie stanowisk 
cisa pospolitego Taxus bac-
cata na terenie rezerwatów 
przyrody Cisy Boleszkowic-
kie i Cisy Tychowskie.

Cis pospolity Taxus bacca-
ta jest gatunkiem najwcze-
śniej objętym ochroną w Pol-
sce i narażony na wyginięcie 
na stanowiskach naturalnych. 
W  efekcie realizacji zadania 
wykonano:

możliwość bezpośredniej 
konsultacji z lichenologiem 
oraz specjalistami RDOŚ 
w Szczecinie. Dobre prak-
tyki w  zakresie sprawne-
go oznaczania chronionych 
gatunków występujących 
w obrębie zadrzewień przy-
drożnych pomogą ułatwić 
i przyspieszyć pracę urzę-
dów, m.in. w związku z wy-
dawaniem decyzji admini-
stracyjnych. Organizację 
warsztatów sfinansowano 
ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie. 

c) Organizacja i przeprowa-
dzenie konkursu plastycz-
nego Moja Natura dla dzieci 
i młodzieży. 

RDOŚ w Szczecinie w ostat-
nim kwartale 2019 r. przepro-
wadziła konkurs plastyczny 
pn. Moja Natura, który był skie-
rowany do dzieci i młodzieży 
z województwa zachodniopo-
morskiego. Konkurs odbył się 
w podziale na pięć grup wieko-
wych. Należało wykonać pra-
ce przedstawiające zwierzęta 
chronione, ptaki występują-
ce w obszarach Natura 2000 
oraz krajobraz województwa 
zachodniopomorskiego. Łącz-
nie w konkursie wzięło udział 
522 uczestników z 40 placó-
wek oświatowych. Laureaci 
konkursu zostali nagrodzeni 
bardzo atrakcyjnymi nagroda-
mi, zakupionymi ze środków 
WFOŚiGW w Szczecinie.
d) W ramach ochrony czyn-

nej bociana białego zaku-
piono platformy na słupy 
i podstawy pod gniazdo 
(wieniec). Zakupione plat-
formy to konstrukcje pod 
bocianie gniazda z możli-
wością montażu na poje-
dynczych napowietrznych 
słupach elektroenergetycz-
nych oraz obiektach bu-
dowlanych. Pozwalają na 
wyniesienie gniazda bocia-
niego na 40–60 cm ponad 
słup lub obiekt budowlany. 
Platformy wykonano zgod-

Warsztaty szkoleniowe 18–19 listopada 2019 r.

l grodzenia rezerwatu przy-
rody Cisy Boleszkowickie 
siatką leśną wzdłuż aktu-
alnej granicy rezerwatu 
o  łącznej długości około 
1880 metrów bieżących; 
grodzenie obejmuje 3 poli-
gony ze stanowiskami cisa;

l grodzenia rezerwatu przy-
rody Cisy Tychowskie siat-
ką leśną –  montaż wzdłuż 
aktualnej granicy rezerwa-
tu o łącznej długości około 
1428 metrów bieżących.

Poprawa efektywności za-
dań RDOŚ w zakresie ochrony 
przyrody poprzez szkolenia 
pracowników merytorycz-
nych służb ochrony przyrody, 
prowadzenie działań eduka-
cyjnych i działań ochronnych 
dla wybranych chronionych 
gatunków zwierząt. 
Projekt zawierał zadania:
a) Organizacja i przeprowa-

dzenie warsztatów szkole-
niowych dla służb ochro-
ny przyrody oraz jednostek 
współpracujących z organa-
mi ochrony przyrody. Na po-
trzeby zadania wydano bro-
szurę o porostach.

b) Szkolenia dla urzędników 
i drogowców, dzięki którym 
mogli oni poszerzyć zakres 
swej wiedzy o  sprawdzo-
ne informacje z pierwszej 
ręki. Szkolenie zorganizo-
wano w  dniach 18–19  li-
stopada 2019 r. w  dwóch 
miejscach na terenie wo-
jewództwa (Smołdzęcino 
i Maszewo). Prowadzili je 
specjaliści RDOŚ w  Szcze-
cinie, na co dzień zajmują-
cy się ochroną zadrzewień 
przydrożnych oraz liche-
nolog, będąca doktorem 
nauk biologicznych – pani 
Anetta Wieczorek. W  ra-
mach warsztatów odbyły 
się też wyjazdy terenowe, 
podczas których uczestnicy 
mogli spróbować wykorzy-
stać świeżo zdobytą wiedzę 
w praktyce, oznaczając ga-
tunki porostów na wybra-
nych odcinkach dróg pu-
blicznych, mając przy tym 

nie z zaleceniami m.in. To-
warzystwa Przyrodniczego 
„Bocian”. Zakupiono 25 szt.

Wieńce stanowią podsta-
wę do założenia i rozbudowy 
gniazda przez bociana białe-
go, ułatwiają ptakom rozbu-
dowę gniazda.  Wykonanie 
wyłącznie z elementów natu-
ralnych, głównie wikliny nie-
barwionej, pędów brzozy, 
drewna naturalnego (niebar-
wione, nielakierowane). Zaku-
piono 30 sztuk.
W 2019 roku zrealizowano 
również projekt: Poprawa 
efektywności energetycz-
nej, usprawnienie systemu 
oczyszczania ścieków, moder-
nizacja zaplecza dydaktyczne-
go infrastruktury Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Szczecinie wraz z przygoto-
waniem terenu pod budowę 
ośrodka rehabilitacji dzikich 
zwierząt.                          
W ramach projektu w IV kwar-
tale 2019 r. przeprowadzono 
remont w pomieszczeniach 
ośrodka edukacji ekologicznej, 
wymieniono okna, przeprowa-
dzono wymianę oświetlenia 
z  tradycyjnego na oświetle-
nie na oświetlenie LED oraz 
dokonano zmiany systemu 
ogrzewania CO z tradycyjne-
go, gazowego, na ogrzewanie 
przy wykorzystaniu zestawu 
zintegrowanego składające-
go się z gazowej absorpcyjnej 
pompy ciepła i gazowego ko-
tła kondensacyjnego o mocy 
do 60 kW. Przeprowadzone 
prace wykonano w Wydziale 
Spraw Terenowych w Złocień-
cu.  Ponadto wykonano doku-
mentacje projektowe na pra-
ce remontowe planowane do 
wykonania w latach kolejnych 
na obiektach RDOŚ Szczecin 
położonych w WST w Złocień-
cu oraz przy rezerwacie przy-
rody „Świdwie”.
Projekt Realizacja zabiegów 
ochrony czynnej wskazanych 
w planach ochrony lub zada-
niach ochronnych na tere-
nie wybranych rezerwatów 
przyrody finansowany jest ze 

Podstawa pod przyszłe gniazdo bociana.

PREZENTACJE

28

N
atu

ral
nie



środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. W ramach projektu 
przeprowadzono zabiegi z za-
kresu ochrony czynnej w wy-
branych rezerwatach przyrody 
w województwie zachodnio-
pomorskim, tj.: Wrzosowiska 
Cedyńskie im. inż.  Czesława 
Czyżewskiego, Olszyna Źró-
dliskowa pod Lubiechowem 
Dolnym, Czarnocin, Przybier-
nowski Bór Bagienny, Dęby 
Wilczkowskie, Torfowisko To-
porzyk, Zielone Bagna. Za-
biegi polegały między innymi 
na usuwaniu nalotów drzew 
i krzewów z terenów rezer-
watów, usuwaniu gatunków 
synantropijnych, koszeniu 
wrzosu, grodzeniu gatunków 
cennych, ekstensywnym wy-
kaszaniu łąk. Zabiegi prze-
prowadzono na powierzch-
ni 118,78 ha oraz wykonano 
3200  m grodzeń stanowisk 
woskownicy europejskiej.
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie pilo-
tuje również projekty współfi-
nansowane przez Unię Euro-
pejską ze Środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014–2020. 
W związku z realizacją projek-
tu Opracowanie planów za-
dań ochronnych dla obsza-
rów Natura 2000 (PZObis) 
realizowanego w ramach osi II, 
działanie 2.4 Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014–2020 i przystą-
pieniem RDOŚ w Szczecinie 
do opracowania projektów 
planów zadań ochronnych, 
w 2019 roku, odbywały się 
spotkania Zespołów Lokal-
nej Współpracy utworzonych 
dla 21 obszarów Natura 2000 
w województwie Zachodnio-
pomorskim.
Projekt Ochrona siedlisk i ga-
tunków terenów nieleśnych 
zależnych od wód został 
wsparty przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego 
Funduszu Spójności w ramach 
POIiŚ 2014–2020. W ramach 
zadań wykonywane są zabie-
gi ochrony czynnej, które do-
tyczą głównie poprawy stanu 
zachowania siedlisk przyrod-
niczych zależnych od wód na 
obszarach Natura 2000 po-
przez zrealizowanie działań 
związanych z powstrzyma-
niem sukcesji naturalnej na 
ich terenie (usuwanie nalo-
tów, podrostów drzew i krze-
wów wraz z wyniesieniem po-

koło Recza PLH320004, Do-
lina Płoni i Jezioro Miedwie 
PLH320006, Dolina Rurzycy 
PLH300017, Dolina Wieprzy 
i Studnicy PLH220038, Dol-
na Odra PLH320037, Dziczy 
Las PLH320060, Jeziora Cza-
plineckie PLH320039, Jezio-
ro Kozie PLH320010, Pojezie-
rze Myśliborskie PLH320014, 
Przymorskie Błota PLH220024, 
Wzgórza Bukowe PLH320020. 
Inwentaryzacje przyrodnicze 
w ramach projektu prowadzo-
ne będą do 2022 roku i obej-
mą łącznie 36 typów siedlisk 
przyrodniczych, 6 gatunków 
roślin i 87 gatunków zwierząt 
występujących na terenie wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego.
Dzięki środkom programu 
LIFE+ oraz NFOŚiGW  Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska w Szczecinie w ra-
mach projektu LIFE13NAT/
PL/000009, LIFEDrawaPL, 
wspólnie z partnerami: Dy-
rekcją Drawieńskiego Parku 
Narodowego, instytutów na-
ukowych, uczelni wyższych, 
lokalnych samorządów i NGO, 
w roku 2014 podjęła się po-
prawy sytuacji ekologicznej 
dorzecza Drawy. 
Jednym z kluczowych dzia-
łań w tym zakresie była prze-
budowa niefunkcjonalnej 
od wielu lat przepławki przy 
Elektrowni Wodnej Kamien-
na. W otulinie Drawieńskie-
go Parku Narodowego (około 
15 km od przepławki przy EW 
Kamienna) na rzece Korytni-
cy wykonano 2  przepławki 
w Jaźwinach oraz Sówce z do-
datkową niwelacją pozostało-
ści progu w dnie rzeki pomię-
dzy tymi obiektami. W górze 
dorzecza Drawy, w Głęboczku 
w ramach projektu wykonano 
kręte koryto obejścia jazu ist-
niejącego przy zabytkowym, 
niszczejącym Młynie. W ra-
mach zadania wykonano serię 
trzech bystrzy. Wykonane ko-
ryto obejściowe jazu oprócz 
roli korytarza ekologicznego 
pełni dodatkowo funkcję  ko-
ryta ulgi, mieszczącego poło-
wę przepływu. 
Z inicjatywy zespołu Projektu 
LIFEDrawaPL, zorganizowano 
spotkanie robocze zespołów 
projektowych LIFE+, którego 
celem była wymiana doświad-
czeń   pomiędzy uczestnika-
mi w dniach 27–28.06.2019 r. 
Dwudniowe spotkanie po-
dzielono na dwie części. Cześć 
formalno – merytoryczną oraz 
część terenową, podczas któ-

zyskanej biomasy poza obręb 
siedlisk) oraz poprawą stosun-
ków wodnych (budowa zasta-
wek, zasypywanie rowów 
melioracyjnych). Dotychczas 
wykonano działania ochrony 
czynnej na dwóch obszarach 
Natura 2000: Dolina Rurzycy 
PLH300017 oraz Warnie Ba-
gno PLH320047. Działania 
polegały głównie na usunięciu 
drzew i krzewów z powierzch-
ni torfowisk oraz wyniesieniu 
pozyskanej biomasy poza pła-
ty siedlisk. Usuwanie wska-
zanych drzew i  krzewów 
odbywa się poprzez cięcie 
wykonywane możliwie blisko 
gruntu, w sposób nieuszka-
dzający warstwy mszystej. 
Prace związane z usuwaniem 
drzew i krzewów prowadzo-
ne są ręcznie, sprzętem nie 
mającym kontaktu z podło-
żem.  Analogiczne działania są 
wykonywane na innych obsza-
rach Natura 2000, np. Mirosła-
wiec PLH320045, Diabelskie 
Pustacie PLH320048, Dziczy 
Las PLH320060.
W ramach umowy między Na-
rodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a Generalną Dyrek-
cją Ochrony Środowiska, jest 
realizowany projekt Inwenta-
ryzacja cennych siedlisk przy-
rodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrę-
bie oraz stworzenie Banku 
Danych o Zasobach Przyrod-
niczych współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Spójności. Podstawowym ce-
lem realizacji projektu jest wy-
eliminowanie luki w procesie 
zarządzania zasobami przy-
rodniczymi w  kraju poprzez 
zlikwidowanie problemu bra-
ku pełnej informacji przy-
rodniczej oraz systemu do 
gromadzenia, analizowania, 
udostępniania i bieżącej aktu-
alizacji przestrzennych danych 
przyrodniczych. Dla naszego 
województwa w 2019 roku zo-
stały wykonane inwentaryza-
cje na potrzeby uzupełnienia 
stanu wiedzy, wynikającego 
z planów zadań ochronnych 
oraz koniecznego z  punktu 
widzenia ochrony przyrody, 
których efektem są eksperty-
zy dla 30 przedmiotów ochro-
ny (2 gatunków zwierząt, 
4 gatunków roślin oraz 24 ty-
pów siedlisk przyrodniczych) 
w 13 obszarach Natura 2000: 
Bobolickie Jeziora Lobeliowe 
PLH320001, Diabelskie Pu-
stacie PLH320048, Dolina Iny 

rej zespół LIFEDrawaPL za-
prezentował wyniki działań 
zrealizowanych na rzece Dra-
wie i Korytnicy. Gościnnie do 
udziału w spotkaniu zapro-
szono przedstawicieli Grupy 
Sterującej w osobach pana 
Józefa Jeleńskiego oraz prof. 
Piotra Dębowskiego, a także 
przedstawicieli Związku Gmin 
Dorzecza Parsęty.
W dniach 25–27.04.2019 r. 
w Pestkownicy (gmina Krzyż 
Wlkp.) odbyła się konferen-
cja pn.: Ograniczenie antro-
popresji poprzez budowę in-
frastruktury w zlewni Drawy 
oraz jej wpływ na rozwój tu-
rystyki kajakowej zorganizo-
wana przez Lokalną Organiza-
cję Turystyczną Wokół Drawy 
wspólnie z Regionalną Dy-
rekcją Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz 
WFOŚiGW w Szczecinie.
 Również w ramach projektu 
zespół projektu LIFEDrawaPL, 
w dniu 23 sierpnia 2019 r. zor-
ganizowano piąty spływ edu-
kacyjny pod hasłem „Walory 
przyrodnicze Radwi a zrówno-
ważone użytkowanie zlewni 
rzeki”. Spływ przeprowadzo-
no na rzece Radwi – obszar 
Natura 2000 Dolina Radwi 
Chocieli i Chotli PLH320022. 
Na niej w ramach projek-
tu przeprowadzone zostały 
m.in. działania renaturyzacyj-
ne mające na celu odtworze-
nie tarlisk dla ryb wędrownych 
oraz minogów. Atrakcyjna kra-
jobrazowo rzeka Radew wraz 
z dorzeczem, ze względu na 
odcinkowo dobry stan ekolo-
giczny, jest również jednym 
z  głównych cieków, na któ-
rych Zespół projektu prowa-
dzi działania związane z rein-
trodukcją rdestniczki gęstej 
Groenlandia densa. 
Regionalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska w Szczecinie 
corocznie uczestniczy w EKO 
Strefie finansowanej przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie na Tar-
gach Rolnych w Barzkowicach 
czy na Jarmarku Jakubowym 
w Szczecinie. W EKO Stre-
fie najmłodsi zdobywają wie-
dzę o środowisku, gatunkach 
chronionych oraz formach 
ochrony przyrody. Zajęcia są 
prowadzone w formie atrak-
cyjnych warsztatów plastycz-
nych, gier i zabaw dla młodzie-
ży szkolnej.
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Nowe samochody do selektywnej zbiórki 
odpadów dla Zakładu Zieleni w Kołobrzegu

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska 
w Kołobrzegu Sp. z o.o. kupił 3 nowe samochody 
do selektywnego zbierania odpadów o łącznej 
wartości niemal 2,5 miliona złotych, z czego ponad 
2,2 mln pochodzi z dofinansowania uzyskanego 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Bartosz Pluto Prądziński 
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska/Miejski Zakład 

Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Karol Popiel 
Specjalista ds. Techniczno- Branżowych/WFOŚiGW 

w Szczecinie

dowalne – pojemnik brą-
zowy oraz pojemnik reszt-
kowy. Podział na większą 
ilość frakcji spowodował ko-
nieczność zwiększenia ilości 
kursów samochodów do od-
bioru odpadów oraz ponow-
ne włączenie do floty starych 
i wyeksploatowanych pojaz-
dów. 
Inwestycja w nowe samo-
chody pozwala zbierać dwie 
oraz trzy (w zależności od 
samochodu) frakcje odpa-
dów podczas jednego prze-

jazdu. Pojazdy te odbierają 
odpady głównie z  domków 
jednorodzinnych, gdzie jest 
przewaga pojemników do 
pojemności 360 l lub gdy 
punkty gromadzenia odpa-
dów wyposażone są w wor-
ki. Dzięki połączeniu wydaj-
ności i ładowności pojazdów 
można optymalizować trasy 
przejazdu śmieciarek zarów-
no pod względem ekono-
micznym, jak i ekologicznym. 
Dzięki dwóm i trzem od-
dzielnym komorom nie do-

W ramach realizacji zadania 
zostały kupione: samochód 
specjalistyczny, ciężarowy 
z  HDS i skrzynią ładunkową 
oraz fabrycznie nowe samo-
chody bezpylne: dwu- i trzy-
komorowy. Zakup nowych 
pojazdów pozwala efektyw-
niej świadczyć usługi odbioru 
odpadów na terenie Gminy 
Miasta Kołobrzeg oraz Gmin: 
Kołobrzeg, Ustronie Morskie, 
Gościno, Siemyśl i Dygowo. 
Od 2018 roku na terenach 
gmin zostały wprowadzone 

nowe zasady selektywnego 
zbierania odpadów, które 
wprowadziły podział na do-
datkowe frakcje odpadów. 
Do 2017 roku głównymi frak-
cjami były: szkło – pojemnik 
zielony, plastik, metal i pa-
pier – pojemnik żółty oraz 
pojemnik resztkowy, jako 
pozostałości po segregacji. 
Obecnie są to frakcje pa-
pieru – pojemnik niebie-
ski, plastik i metal – pojem-
nik żółty, szkło – pojemnik 
zielony, odpady biodegra-

Dwukomorowy pojazd.
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chodzi do mieszania odpa-
dów. Pojazdy znakomicie 
sprawdzają się podczas od-
bioru frakcji BIO, ponieważ 
pojazd dwukomorowy zo-
stał dodatkowo wyposa-
żony w zbiornik na odcieki, 
a w pojeździe trzykomoro-
wym zastosowano komorę 
z bocznym załadunkiem 
i  opróżnianie pojemników 
następuje w górnej części 
komory. Zamontowane w po-
jazdach wrzutniki pozwala-
ją na wyposażenie pojazdów 
w systemy wagowe do dyna-
micznego ważenia odpadów. 
Całkowita pojemność skrzyń 
ładunkowych wynosi około 
20 m3 – pojazd dwukomoro-
wy oraz 21 m3 w przypadku 
pojazdu trzykomorowego. 
Zabudowy zostały wyposa-
żone w pompy hydrauliczne 
o zmiennym wydatku, co po-
zwala na spadek zużycia pali-
wa o około 10%. 
Samochód specjalistyczny, 
ciężarowy z HDS i skrzynią ła-

dunkową charakteryzuje się 
krótkim rozstawem osi, dzię-
ki któremu może manew-
rować po wąskich miejskich 
uliczkach i terenach osiedli. 
Pojazd ten posiada funkcje 
wywrotu tylnozsypowego. 
Specjalne „łoże”, które zo-
stało przygotowane na tyl-
nej części zabudowy pozwa-
la na odkładanie żurawia bez 
konieczności każdorazowego 
składania. Samochód posia-
da zabudowę o  pojemności 
ok. 18 m3 i ładowności ponad 
8 ton oraz żuraw o udźwigu 
1,8 tony przy wysięgu 9,8 m3. 
Żuraw jest przystosowany 
do opróżniania pojemników 
podziemnych, półpodziem-
nych oraz pojemników typu 
dzwon. Został również wy-
posażony w  rotator pozwa-
lający na obracanie pojemni-
ka o przekroju kwadratowym 
lub prostokątnym wokół wła-
snej osi, co ma znaczenie przy 
opróżnianiu pojemników. 
By  umożliwić prace w trud-

Pojazd specjalistyczny ze skrzynią i HDS.

nych warunkach miejskich 
żuraw został również wypo-
sażony w liniowy system do-
pasowujący udźwig wzglę-
dem aktualnego stopnia 
rozstawienia nóg podporo-
wych, umożliwiający wysunię-
cie belki nóg podporowych 
tylko z jednej strony auta bez 
utraty stateczności. 
Zakupione pojazdy zosta-
ły wyposażone w systemy: 
fotorejestrator online, GPS 
oraz ręczne czytniki kodów 
kreskowych/RFID. Dzięki za-
stosowaniu tych systemów 
można zidentyfikować każ-
dy pojemnik oraz worek, któ-

ry został odebrany z punktu 
gromadzenia odpadów oraz 
zgłaszać wszelkie nieprawi-
dłowości podczas odbioru 
odpadów w czasie rzeczywi-
stym do Zamawiającego.  Fo-
torejestrator online dzięki 
zamontowanym trzem kame-
rom na zabudowie śmieciarki 
przesyła 3 zdjęcia co 3 sekun-
dy na serwer, a zdjęcia są do-
stępne po krótkim czasie dla 
Zamawiającego oraz osób 
nadzorujących pracę sprzę-
tu. Wszystkie pojazdy zostały 
wyposażone w silniki z normą 
emisji spalin Euro 6.

Pojazd trzykomorowy.

EFEKTEM EKOLOGICZNYM projektu jest 
utrzymanie wysokiego poziomu odbioru i od-
zysku odpadów, odpowiednio rocznie:

l kompostowanie 1300 ton odpadów organicznych, 

l odzysk 660 ton szkła,  

l odzysk 190 ton makulatury,  

l odzysk 95 ton tworzyw sztucznych, 

l odzysk 30 ton metalu.
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Sir Edward’s 
przeciw 

kłusownictwu

Kilku znajomych: leśnik, ratownik medyczny, elektrycy, sprzedawca, a także nauczyciel. 

Każdy z nich cechuje się ogromnym zamiłowaniem do wody, sportów wodnych oraz 

nurkowania. To między innymi dlatego postanowili oni utworzyć stowarzyszenie.

Marta Byczkiewicz  
Członek Stowarzyszenia Wodnego Sir Edward’s

Nowa łódź stowarzyszenia Sir Edward’s. Fot. S. W. S. E.
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Długo zastanawiali się nad nazwą, jaką powinno nosić stowa-

rzyszenie. Po burzliwych dyskusjach, wybrali nazwę Sir Edwar-

d`s. W dniu 23.03.2018 r. odbyło się zebranie założycielskie, 

na którym omówiono i ustalono cele oraz zadania stowarzy-

szenia, a 17 kwietnia 2018 roku złożono stosowne dokumen-

ty w Krajowym Rejestrze Sądowym i utworzono tym samym 

Stowarzyszenie Wodne Sir Edward’s (w skrócie S.W.S.E.) z sie-

dzibą w Kołaczu (gmina Połczyn-Zdrój). 

Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w zakre-

sie ekologii wód morskich i śródlądowych, wspieranie dzieci, 

młodzieży i dorosłych w podnoszeniu kwalifikacji związanych 

z ratowaniem najcenniejszego życia ludzkiego w wodzie i na 

lądzie, a także zwiększanie bezpieczeństwa nad zbiornikami 

wodnymi oraz szkolenia związane z turystyką i sportami wod-

nymi – to tylko kilka z najważniejszych założeń S.W.S.E.

Chcąc sprawnie i długotrwale realizować postawione sobie 

cele, członkowie stowarzyszenia starali się pozyskać jak naj-

więcej środków finansowych oraz rzeczowych, które posłużą 

w prowadzeniu szkoleń, eventów, spotkań z lokalnymi miesz-

kańcami, które jeszcze bardziej przyczynią się do zapewnienia 

bezpieczeństwa nad jeziorami Pojezierza Drawskiego w sezo-

nie letnim.

Z lokalnych mediów oraz internetu Prezes Stowarzysze-

nia Wodnego Sir Edward’s dowiedział się o możliwości uzy-

skania wsparcia finansowego na spełnienie marzeń Człon-

ków S.W.S.E, jakimi były zakup łodzi ratowniczej z echosondą 

oraz sonarem bocznym i dronem podwodnym. Wszyscy Człon-

kowie S.W.S.E mieli wizję pomocy i współpracy z lokalnymi 

organizacjami oraz służbami sprawującymi opiekę nad zbior-

nikami wodnymi Pojezierza Drawskiego. Dzięki takiej łodzi 

mogliby m.in. sprawnie patrolować zbiorniki wodne, poma-

gać w śledzeniu kłusowników, a także dbać o bezpieczeństwo 

ludzi.

Pierwszy wniosek o sfinansowanie zakupu sprzętu wodne-

go stowarzyszenie wystosowało do Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocieńcu. Wnio-

sek uzyskał dofinansowanie w wysokości 187 tysięcy złotych. 

Niestety w krótkim czasie okazało się, że do pełnej realizacji 

zadania brakuje pokaźnej sumy 40 445,45 zł. Starano się ze-

brać te środki, wysyłając pisma do wielu Gmin, Nadleśnictw, 

firm prywatnych oraz spółek – niestety bezskutecznie. Ostat-

nią „deską ratunku” okazał się Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który prowa-

dził nabór wniosków na projekty z zakresu ochrony przyrody 

w województwie zachodniopomorskim. 

Prezes Stowarzyszenia złożył wniosek o dofinansowanie zada-

nia wraz z niezbędną dokumentacją w Biurze Funduszu w Ko-

szalinie i już po kilku tygodniach okazało się, że projekt „Sir 

Edward’s przeciw kłusownictwu” otrzymał wsparcie finanso-

we w wysokości, pozwalającej na zakup łodzi, podwodnego 

drona i niezbędnego oprzyrządowania.
Podwodny dron.

Dzięki otrzymanym środkom, Członkowie S.W.S.E mogli speł-

nić marzenia i wizje o wspieraniu lokalnych władz, mieszkań-

ców, organizacji oraz służb. Udało się zrealizować zakup wy-

marzonego i długo wyczekiwanego sprzętu. Wymiernym 

efektem ekologicznym, który zostanie osiągnięty przy po-

mocy zakupionej łodzi, sonaru oraz drona będzie walka z kłu-

sownictwem, polegająca na prowadzeniu licznych patroli 

na wodach śródlądowych Pojezierza Drawskiego, w tym na 

jeziorach Czaplino, Krzemno, Komorze, Żerdno, Kaleńskim i 

Drawsko. Patrole wykonywane będą zarówno w dzień, jak i 

w nocy, minimum 2 razy w tygodniu w porozumieniu i współ-

działaniu z lokalnymi służbami.  

Stowarzyszenie Wodne Sir Edward’s na co dzień kontroluje 

posiadanie przez użytkowników wód kamizelek ratunkowych 

oraz poucza o konieczności dbania o bezpieczeństwo na wo-

dzie podczas połowu ryb. 
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EKOLOGIA 
W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM
Powiat Choszczeński znajduje się w południowej 
części województwa zachodniopomorskiego, nad 
rzekami: Drawa, Ina, Płonia i Korytnica, graniczy 
z pięcioma powiatami: drawskim, wałeckim, strze-
lecko-drezdeneckim, myśliborskim oraz stargardz-
kim. Siedzibą powiatu jest Choszczno. Powiat zaj-
muje obszar 1327,71 km2, z czego prawie 50% 
powierzchni to użytki rolne, a 39% lasy i grunty le-
śne. Obejmuje sześć jednostek samorządu teryto-
rialnego: gminy miejsko-wiejskie: Choszczno, Draw-
no, Pełczyce i Recz oraz gminy wiejskie: Bierzwnik 
i Krzęcin. Obecnie powiat zamieszkuje prawie 49 ty-
sięcy mieszkańców. 

Elżbieta Szyszka
Monika Szopińska  

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Warunki naturalne sprawiają, że nasz powiat jest wymarzo-

nym miejscem dla poszukujących kontaktu z naturą. To raj 

dla wędkarzy, grzybiarzy oraz myśliwych, to atrakcyjny teren 

dla amatorów pieszych i rowerowych wędrówek, do dyspo-

zycji których przygotowano liczne szlaki turystyczne, trasy 

rowerowe i ścieżki edukacyjne.

Dla zwolenników wypoczynku nad wodą czeka 111 malow-

niczo położonych, czystych jezior pochodzenia polodowco-

wego. Wyjątkową atrakcję stanowią organizowane spływy 

kajakowe rzekami Korytnicą oraz legendarną Drawą, tworzą-

cą malownicze zakola i pełną niespodzianek dla odwiedzają-

cych ją co roku kajakarzy, korzystających ze spokojnych i ty-

powo górskich szlaków wodnych. 

O atrakcyjności powiatu świadczy również położony na jego 

terenie Drawieński Park Narodowy, bogaty w rzadkie okazy 

roślin, drzew, krzewów oraz będący azylem dla wielu gatun-

ków zwierząt i ptaków. Rozbudowana wokół niego baza tu-

rystyczna umożliwia bezpośrednie obcowanie z pierwotną, 

nieskażoną naturą. 

Powiat choszczeński to również raj dla miłośników golfa, dla 

których powstało zaprojektowane przez Gary’ego Player’a 

światowej klasy 18- dołkowe pole golfowe „Modry Las”. 

Kompleks rozciąga się na 130 ha dziewiczego krajobrazu, łą-

czącego w sobie to, co najlepsze: łagodne wzgórza, łąki dzi-

kich kwiatów oraz piękny brzozowo-sosnowy las.  Wszystko 

okolone dwoma spokojnymi jeziorami zasilanymi wodą z po-

bliskiego źródła.

Jak stwierdził sto lat temu Robert Ingersoll – Przyroda nie zna 

nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje, dlatego też Powiat 

Choszczeński, poza wykonywaniem określonych ustawami 

zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, zaangażo-

wał się również w edukację ekologiczną, która w ostatnim cza-

sie stała się ważnym aspektem. Mając na uwadze potrzebę 

wzbogacenia świadomości ekologicznej, a także rozbudzenie 

ciekawości przyrodniczej i chęci jej poznania, w 2019 r. Po-

wiat Choszczeński przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reali-

zował program edukacji ekologicznej obejmujący dwa działa-

nia edukacyjne, zmierzające do propagowania walorów przy-

rodniczych powiatu choszczeńskiego. 

Wyspa na jeziorze Bierzwnik. Fot. Tomasz Frost/E-cho Media Sp. z o.o.
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Jezioro Bierzwnik. Fot. Tomasz Frost/E-cho Media Sp. z o.o.

Album przyrodniczy i gadżety przygotowane w ramach współpracy 

z Funduszem. Fot. Starostwo Powiatowe w Choszcznie.

W ramach pierwszego działania zorganizowano konkurs 

przyrodniczy, zaś jego wyniki znalazły się na materiałach edu-

kacyjnych (torbach wielokrotnego użytku, puzzlach), które 

rozpowszechniane są wśród mieszkańców powiatu oraz od-

wiedzających powiat choszczeński turystów.

W ramach drugiego działania wydany został album przyrod-

niczy pn. Poznawanie walorów przyrodniczych powiatu chosz-

czeńskiego. Pomysł wydania publikacji o takiej właśnie tema-

tyce zrodził się z uwagi na to, iż na terenie powiatu znajduje 

się wiele obszarów cennych przyrodniczo objętych formami 

ochrony przyrody tj. Drawieński Park Narodowy, fragment 

Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, rezerwa-

ty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, a także liczne 

pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Można na terenie po-

wiatu znaleźć miejsca przyrodnicze, w których „czas się za-

trzymał”, przez co zachowane są często w „dziewiczym” sta-

nie. Celem publikacji było zatem pokazanie piękna przyrody 

powiatu.

Wydany album zadedykowany został przez Starostę Chosz-

czeńskiego Wiolettę Kaszak zarówno mieszkańcom powiatu, 

jak i turystom odwiedzającym Ziemię Choszczeńską. Popro-

wadzić ma ich przez urokliwe i ciche zakątki Powiatu i za-

chęcić do odpoczynku na łonie natury oraz jej poznawania. 

W środku znaleźć można ponad 170 fotografii obrazujących 

cenne gatunki roślin, zwierząt, charakterystyczne drzewa 

czy krajobrazy. Album wzbogacony został o zdjęcia krajobra-

zowe wykonane z drona, które pokazały urokliwość miejsc 

z „lotu ptaka”. Aby móc dotrzeć do turystów zagranicznych 

odwiedzających Powiat Choszczeński, wydanie zawiera tłu-

maczenia w języku angielskim i niemieckim. 

Wierzymy, że dzięki fotografiom i krótkim opisom zawartym 

w albumie zachęcimy do częstszych odwiedzin naszego regio-

nu, do czego serdecznie zapraszamy.
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Rekordowa liczba wniosków o dofinansowanie 
w ramach Funduszu Naturalnej Energii

Jubileuszowa X edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii realizowana przez GAZ-SYSTEM 
w partnerstwie z Fundacją „Za górami, za lasami” cieszyła się największym zainteresowaniem 
ze  wszystkich dotychczasowych edycji. Łącznie wpłynęło 201 wniosków o  dofinansowanie. 
WFOŚiGW w Szczecinie był patronem honorowym konkursu.

Fundusz Naturalnej Energii jest organizowany już po raz dzie-
siąty. Ideą konkursu jest wsparcie samorządów, placówek 
oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji in-
nowacyjnych projektów ekologicznych. W tym roku do roz-
dysponowania było 250 tysięcy złotych na terenie pięciu wo-
jewództw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
śląskiego i zachodniopomorskiego. Wnioskujący przesłali aż 
201 wniosków o dofinansowanie inicjatyw podejmujących 
ważne tematy ekologiczne. 

– 10 lat Funduszu Naturalnej Energii to łącznie 189 nagrodzo-
nych projektów, a co za tym idzie, setki beneficjentów na tere-
nie całej Polski oraz realne korzyści społeczne i środowiskowe. 
Projekty nagradzane przez GAZ-SYSTEM były projektami ogól-
nodostępnymi dla mieszkańców 5 woje-
wództw. Rekordowa liczba tegorocznych 
wniosków oznacza, że wsparcie finansowe 
GAZ-SYSTEM dla inicjatyw ekologicznych 
wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych 
społeczności – powiedział Artur Zawart-
ko, wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM.

W tym roku jury konkursu zwracało uwa-
gę na projekty, które wpływają pozytyw-
nie na środowisko, ale także na takie, 
których realizacja przyczynia się do bu-
dowania postaw obywatelskich w obsza-
rze ochrony przyrody i zmiany postaw na 
proekologiczne. Autorzy projektów po-
dejmowali się praktycznych działań, któ-
re realnie przyczyniają się do oszczędza-
nia wody czy zwiększania efektywności 
w zakresie gospodarowania odpadami. 

Jury wybrało finałowych 25 projektów – po pięć z każdego 
województwa. Oceniany był potencjał proekologiczny projek-
tów, zasięg planowanych działań oraz innowacyjne podejście 
do potrzeb lokalnych. 

– Podejmowanie działań, które mają na celu rozwiązywanie pro-
blemów środowiskowych, jest ogromną wartością i siłą. Coraz 
więcej osób zwraca uwagę na potrzeby lokalne i w oparciu o nie 
stawia sobie cele oraz wyznacza kierunki działania – powiedzia-
ła Urszula Fabianiak, wiceprezes Fundacji „Za górami, za lasa-
mi”. – Doceniamy to, ile projektów zostało złożonych w ramach 
jubileuszowej edycji konkursu, i z niecierpliwością czekamy na 
efekty realizacji działań, które otrzymają dofinansowanie w tym 
roku.

     Mali ekobadacze z Przedszkola w Tarczynie.
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Z województwa mazowieckiego:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego 

w Mogielnicy, projekt Pszczoły do sadów – program ochrony 
i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica,

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Pacyńskiej, projekt Ekologia 
– Zielone płuca naszego sołectwa,

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, projekt 
Biblioteka Roślin,

4. Przedszkole nr 8 w Piasecznie, projekt Leśne laboratorium 
pod chmurką,

5. Fundacja Psubraty w Warszawie, projekt Deszczówka do 
zieleni na Podleśnej.

Z województwa podkarpackiego:
1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim, 

projekt Stwórzmy taki ogród wszystkim, gdzie rozkwitnąć 
mogą zmysły,

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej, projekt Chrońmy 
nasze Bieszczady,

3. Gmina Komańcza, projekt Ochrona gatunków zagrożonych 
i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację 
nasypu kolejowego na terenie Komańczy,

4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, 
projekt Eko-źródełko zdrowia i wiedzy,

5. Zespół Szkół Energetycznych im. Gen. Władysława 
Sikorskiego w Rzeszowie, projekt Dom samowystarczalny 
energetycznie.

Z województwa podlaskiego:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie, projekt Eko-

Aktywni i Kreatywni II,
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie, 

projekt Szkoła, ekologia, pszczoły,
3. Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie, projekt Z Ekologią za Pan 

Brat,
4. Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartaje-

wie, projekt Szkoła Inteligentnej Energii,
5. Fundacja Larus w Łapach, projekt Leśny Uniwersytet Malucha.

Z województwa śląskiego:
1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego 

Prusa w Rybniku, projekt Letnia ekoteka młodego człowieka,
2. Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń w Mikoło-

wie, projekt Edukacja dla ochrony środowiska,
3. Fundacja Puk w Woli, projekt Zielony oddech,
4. Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Słowackiego w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej, projekt 
Kłodnicka Eko-Baza,

5. Stowarzyszenie dO!PAmina Lab w Dąbrowie Górniczej, 
projekt Zielone (po)Lekcje.

Z województwa zachodniopomorskiego:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie, projekt Kompostujesz 

– środowisko ratujesz!,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego 

w Darłowie, projekt Ekodetektywi,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego 

w Wolinie, projekt Wolin – ptasia wyspa,
4. Towarzystwo Miłośników rzeki Radwi w Koszalinie, projekt 

Aktywna ochrona tarła ryb reofilnych – łososiowatych, 
karpiowatych reofilnych poprzez budowę substratu 
tarłowego tzw. sztucznych tarlisk w rzece Radwi powyżej 
jeziora Rosnowskiego oraz edukacja ekologiczna wśród 
młodzieży i wędkarzy zasad aktywnej ochrony tarła ryb 
reofilnych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, a także WFOŚiGW w Białymstoku, 
Katowicach, Rzeszowie i Warszawie objęły honorowy patronat 
nad konkursem FNE.

Energia odnawialna – warsztaty w Bestwinie.

Laureatami jubileuszowej X edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii zostali:
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V Wojewódzki Konkurs 
MISTRZ OZE 

- ruszają zgłoszenia

TROPEM WILCZYM 
– Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych

Uczniowie 7 i 8 klas szkoły podstawowej z terenu 
naszego województwa mogą startować w konkur-
sie Mistrz OZE, którego piąta edycja właśnie się 
rozpoczyna. Wydarzeniu, promującemu wiedzę 
o odnawialnych źródłach energii, patronuje Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. 

Myśl patriotycznie-żyj ekologicznie: to hasło te-
gorocznego Biegu Tropem Wilczym w Szczeci-
nie. Na trasę na Jasnych Błonach wybiegło nie-
mal 1000 zawodników. Partnerem Ekologicznym 
zawodów był Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nowy wóz Straży Gminnej w Kołbaskowie
Straż Gminna w Kołbaskowie ma nowy wóz, dzięki 
któremu będzie mogła na bieżąco monitorować 
obszary Natura 2000 na swoim terenie. Zakup 
dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Efektem ekologicznym tego zadania jest możliwość prowa-
dzenia szczegółowego monitoringu zagrożeń dla środowi-
ska naturalnego m.in. na obszarach „Natura 2000”. Straż-
nicy Gminni – nowym wozem – będą kontrolować dzikie 
wysypiska i paleniska na terenie gminy, a także legalność 

wycinki drzew.

Nowy wóz Straży Gminnej w Kołbaskowie. 
Fot. Gmina Kołbaskowo.

Pojazd kosztował 108 tysięcy złotych. Połowa to dotacja 
ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Konkurs składa się z dwóch etapów, w których startuje zespół 
złożony z 2 uczniów, przygotowanych pod opieką nauczyciela. 

ZADANIA KONKURSOWE:
Etap I – przygotowanie plakatu na temat „OZE kontra 
SMOG” (termin wysłania do 20 marca 2020 r.)

Etap II – test wiedzy o odnawialnych źródłach energii 
i zadania obliczeniowe (24 kwietnia 2020 r.)

Więcej informacji i zgłoszenia: na stronie www.zs2.szczecin.pl.

Biegacze rywalizowali na dystansach 1,963 i 5 km, a dzieci 
– 196,3 metra. W namiocie WFOŚiGW w Szczecinie można 
było dowiedzieć się więcej o ekologicznych programach, 
realizowanych przez Fundusz, a także – spróbować swoich 
sił w konkursach i zabawach na temat ochrony środowiska. 
Bieg zorganizowała Fundacja Polskich Wartości.
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Perspektywy dla rozwoju 
internetu rzeczy 

– konferencja z udziałem 
Prezydenta RP w Stargardzie

Sukces 
„WYDRY I PRZYJACIÓŁ”

Za nami Zachodniopomorskie
DNI KULTURY ŁOWIECKIEJ

– Rozmawiamy o przyszłości, która jest na wycią-
gnięcie ręki. (...) Rozwój internetu rzeczy jest najbliż-
szą przyszłością – mówił Prezydent Andrzej Duda 
do uczestników konferencji „Perspektywy dla roz-
woju internetu rzeczy – Samorząd przyszłości”, 
która odbyła się 30 stycznia 2020 r. w Stargardzie.

Wydra i Przyjaciele – kwartalnik Drawieńskiego 
Parku Narodowego zdobył I miejsce w katego-
rii – wydawnictwa dla dzieci podczas 28. Ogól-
nopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej 
i Turystycznej. Nagroda została odebrana pod-
czas gali finałowej podsumowującej Przegląd 
– na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
Tour Salon.

Ekologiczne warsztaty i konkursy dla całych rodzin, pokazy wyszkole-
nia psów myśliwskich, prezentacje Nadleśnictw i Związków Łowiec-
kich – to tylko część atrakcji Dni Kultury Łowieckiej, które w dniach 
29.02.– 01.03.2020 r. odbyły się w Netto Arenie w Szczecinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie reprezentował Prezes Zarządu Paweł Mirowski. 
O działaniach Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie innowacyjności 
opowiedział Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu 
NFOŚiGW.

Konferencja została zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta 
RP i Ministerstwo Cyfryzacji. Podczas niej działał punkt informa-
cyjny, w którym można było poznać szczegóły programów reali-
zowanych przez Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a także skorzy-
stać ze wsparcia w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego. Wspólny punkt informacyjny NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy-
gotował zagadki i ekologiczne konkursy 
w  Ekostrefie. Na stoisku Funduszu moż-

na też było uzyskać informacje na temat 
Programu Czyste Powietrze, a także sko-
rzystać ze wsparcia w ramach Projektu 
Doradztwa Energetycznego.

To nagroda nie tylko dla zespołu redakcyjnego Drawieńskie-
go Parku Narodowego, ale również dla współpartnerów z re-
dakcji szkolnej – uczniów Szkoły Podstawowej w Drawnie, 
pod opieką polonisty i plastyka – Edyty Musiałek. Wiele ry-
sunków, zagadek, wierszy i tekstów jest autorstwa właśnie 
tych młodych, zdolnych ludzi.

Wydawnictwo było oceniane w zakresie: walorów treścio-
wych, języka i stylu wypowiedzi, pojemności informacji kra-

joznawczej i turystycznej, jakości dokumentacji, ale też pod 
względem sztuki edytorskiej. Ta nagroda jest więc także dla 
Piotra Kurasiaka i Jego Zespołu, który zajmuje się składem 
i graficznym opracowaniem naszego kwartalnika.

Wśród autorów sukcesu gazety DPN „Wydra i Przyjaciele” 
jest również WFOŚiGW w Szczecinie, który współfinansuje 
wydawnictwo. Dzięki temu jest ono bezpłatne. W przygo-
towaniu kolejny numer kwartalnika – premiera w kwietniu.

W konferencji wziął udział Prezydent RP – Andrzej Duda.
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