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Informujemy, że 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,

Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie jest ukierunkowana na współfinansowanie przedsięwzięć służących ochronie 
środowiska i poszanowaniu jego wartości. Fundusz wspiera mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego w inwestowaniu w ochronę środowiska, oferując atrakcyjne 
dofinansowanie na szeroki zakres działań proekologicznych. W 27-letniej działalności 
WFOŚiGW w Szczecinie nie było dotąd momentu, w którym Beneficjenci mieli do wyboru 
tak dużą liczbę programów wsparcia, zarówno ogólnopolskich, w tym m.in. Czyste 
Powietrze, Moja Woda czy Azbest, jak i  autorskich rozwiązań WFOŚiGW w Szczecinie: 
między innymi Program pożyczek dla Osób Fizycznych czy Program Remiza. To efekt ścisłej 
współpracy szczecińskiego Funduszu z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką oraz Zarządem 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W nowym wydaniu biuletynu Naturalnie informujemy o wsparciu udzielanym Ochotniczym 
Strażom Pożarnym w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych 
i Programu Remiza. Dzięki wsparciu Funduszu jednostki OSP mogą uzyskać atrakcyjne 
dofinansowanie na zakup nowych wozów, które zastępują wysłużone, często nawet 
kilkudziesięcioletnie pojazdy, wyposażenia i sprzętu niezbędnego podczas akcji ratowania 
zdrowia i życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego czy termomodernizację 
budynków remiz.

Nowy numer przynosi także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 2.0 oraz informacje na temat cieszącego się 
bardzo dużym zainteresowaniem Programu Priorytetowego Moja Woda, który pozwala 
uzyskać do 5 tysięcy złotych w formie bezzwrotnej dotacji na instalacje zagospodarowania 
wód opadowych i  roztopowych. Prezentujemy także instrumenty wsparcia na zakup 
pojazdów elektrycznych i stacji ładowania.

Jednocześnie pragniemy poinformować o nadchodzących zmianach, które są związane 
z powołaniem z dniem 10 września 2020 roku Pana Pawła Mirowskiego – Prezesa Zarządu 
WFOŚiGW w Szczecinie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie w obecnym 
składzie serdecznie dziękuje za dotychczasową, owocną, współpracę na rzecz poprawy 
jakości środowiska województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do lektury!

Paweł Mirowski
Prezes Zarządu

Robert Stępień 
Zastępca Prezesa Zarządu

SŁOWO WSTĘPNE
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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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TAK dla rozwoju 
elektromobilności

Paweł Mirowski 
Prezes Zarządu

Fundusz erę elektromobilności rozpoczął w 2013 roku, fi-
nansując pierwsze w Polsce elektryczne auto policyjne, któ-
re – mimo, że nie było typowym radiowozem – przyczyniło 
się do promocji ekologicznego transportu miejskiego. Nie 
bez znaczenia dla rozwoju elektromobilności w regionie jest 
także uruchomienie Programu pożyczek dla osób fizycznych, 
pozwalającego uzyskać preferencyjną pożyczkę z umorze-
niem na zakup pojazdów elektrycznych. Dodatkowo dla upo-
wszechniania elektromobilności nie bez znaczenia był tak-
że fakt zakupu pierwszych w naszym kraju oznakowanych 
e-radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie oraz pierwszych w administracji morskiej w Polsce po-
jazdów na prąd – dla Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wśród 
e-pojazdów dofinansowanych przez Fundusz są także rowe-
ry elektryczne dla KWP w Szczecinie. Fundusz jazdę na rowe-
rze promuje także wśród pracowników, oferując dodatek do 
pensji w wysokości 3 złotych netto dziennie dla osób dojeż-
dżających do pracy rowerem.

Prezentacja Izery, pierwszego polskiego auta elektrycznego, która odbyła się 28 lipca 
2020 roku, to okazja nie tylko do spojrzenia w przyszłość, ale także do przybliżenia 
zachodniopomorskim Beneficjentom bogatej oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie finansowania zakupu pojazdów 
elektrycznych oraz stacji ładowania.

Pierwsze w Polsce 
elektryczne radiowozy 
kupione przy wsparciu 
Funduszu przez 
Komendę Wojewódzką 
Policji w Szczecinie.

Dofinansowane przez 
Fundusz auta służą 
m.in. pracownikom 
Domów Pomocy 
Społecznej.

Jeden z samochodów 
elektrycznych 

Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
Fot. ZUW w Szczecinie.

O TYM SIĘ MÓWI
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OFERTA DLA JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zachodniopomorskie samorządy mogą aplikować o środki 

na sfinansowanie zakupu samochodów i stacji ładowania: 

do 50% ich wartości w formie dotacji lub 100% przy do-

finansowaniu w formie preferencyjnej pożyczki (z moż-

liwością częściowego umorzenia) lub formy mieszanej: 
pożyczki z dotacją. Pożyczka udzielona przez Fundusz 

na wniosek Beneficjenta może być częściowo umarzal-
na, przy czym wysokość umorzenia nie może być wyższa 

niż 10% wypłaconej kwoty w przypadku m.in. przedsię-
biorców lub 20% w przypadku m.in. jednostek samorzą-
du terytorialnego i związków międzygminnych, a także 

nie może być wyższa niż 0,5 mln zł po spełnieniu warun-

ków określonych w Zasadach udzielania pomocy finansowej 

ze środków WFOŚiGW w Szczecinie z zastrzeżeniem przepi-

sów dotyczących pomocy publicznej. Oprocentowanie po-

życzek udzielanych ze środków Funduszu wynosi 0,5 stopy 

redyskontowej weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej 
niż 2%. Fundusz nie pobiera także żadnych prowizji za 
udzielenie pożyczki.

Wnioski o dofinansowanie zakupu samochodów elektrycz-

nych i stacji ładowania przez jednostki samorządu terytorial-

nego są przyjmowane na bieżąco, a formularz wniosku wraz 

z wymaganymi załącznikami jest dostępny na stronie inter-

netowej Funduszu.

Wsparcie dla państwowych jednostek budżetowych jest re-

alizowane w formie przekazania środków finansowych po-

chodzących z rezerwy celowej budżetu Państwa.

Dotychczas WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował zakup 

54 samochodów elektrycznych i 25 stacji ładowania, prze-

kazując dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji 

w  kwocie niemal 6,2 mln zł. Osiągnięty i planowany do 

osiągnięcia efekt ekologiczny, związany z zakupem wspo-

mnianych pojazdów elektrycznych, to redukcja emisji dwu-

tlenku węgla do atmosfery o niemal 48 ton rocznie.

Auta elektryczne zakupione przy wsparciu finansowym 

WFOŚiGW w Szczecinie zasiliły floty m.in.: Wojewody Za-

chodniopomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji 

w  Szczecinie, jednostek Gminy Miasta Szczecin (Zarząd 

Dróg i Transportu Miejskiego, Wydział Oświaty Urzędu Mia-

sta, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Domy Pomocy 

Społecznej), Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopo-

morskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiej Stacji Sani-

tarno-Epidemiologicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w  Szczecinie, Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanaliza-

cja, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Stargardzie, Straży Miejskich w Stargardzie i Ko-

łobrzegu czy Uzdrowiska Świnoujście.

Aktualnie w ocenie są kolejne wnioski o dofinansowanie za-

kupu samochodów elektrycznych i stacji ładowania. W przy-

padku pozytywnej decyzji Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie 

WFOŚiGW w Szczecinie, wychodząc naprzeciw potrzebom 
Beneficjentów, a także mając na uwadze rozwój i promocję 
elektromobilności, wprowadził do swojej oferty mechanizmy 
finansowe, umożliwiające jednostkom samorządu teryto-
rialnego oraz państwowym jednostkom budżetowym zakup 
pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania, a osobom fi-
zycznym – zakup samochodów, skuterów oraz rowerów elek-
trycznych, a także infrastruktury niezbędnej do ich ładowania 
- w ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych na inwesty-
cje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Pracownicy Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej korzystają 
z samochodu elektrycznego 
podczas kontroli 
między innymi punktów 
gastronomicznych,  
szkół czy szpitali.

Stacja ładowania przy 
ul. Kazimierza Przerwy-
Tetmajera – w sąsiedztwie 
WFOŚiGW w Szczecinie.

Samochody elektryczne 
i stacja ładowania 
dla spółki ENEA Operator. 
Fot. ENEA Operator Sp. z o.o.

Ekologiczny, ekonomiczny 
i w 100% elektryczny 
– jest  pojazd, kupiony 
przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
w Stargardzie przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

O TYM SIĘ MÓWI
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Pierwszy samochód 
elektryczny w polskiej 
administracji 
morskiej – dla 
Urzędu Morskiego 
w Szczecinie.

Nissan Leaf 
Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii 
nr 2 w Szczecinie.

E-Golf Zakładu 
Wodociągów 
i Kanalizacji 
w Szczecinie.

dofinansowanie obejmie zakup 2 samochodów oraz 1 sta-
cji ładowania na kwotę 320 tysięcy złotych, co – uwzględ-

niając wcześniej zakupione – przełoży się łącznie na zakup 

56 samochodów elektrycznych oraz 26 stacji ładowania 

dofinansowanych przez szczeciński Fundusz.

OFERTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

WFOŚiGW w Szczecinie od 2016 roku oferuje osobom fi-

zycznym możliwość zakupu pojazdów elektrycznych w ra-

mach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych na inwesty-

cje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Samochód, skuter lub rower elektryczny można sfinansować 

dzięki preferencyjnej pożyczce z oprocentowaniem w wy-

sokości 2% w skali roku z możliwością uzyskania umorzenia 

w wysokości do 20% kwoty pożyczki. Kosztem kwalifikowa-

nym jest zakup pojazdu (samochodu, skutera lub roweru 

elektrycznego), a także akcesoriów niezbędnych do eksplo-

atacji (w tym np.: przewodów do ładowania, ładowarki gara-

żowej). Fundusz finansuje zakup samochodów, określonych 

w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

a nowością dla Beneficjentów jest wydłużenie okresu spła-

ty pożyczki dla aut elektrycznych z 5 do 7 lat.

Maksymalny koszt kwalifikowany to:

• 300 000 złotych w przypadku zakupu samochodu 

napędzanego wodorem

• 150 000 złotych w przypadku zakupu samochodu 

elektrycznego,

• 15 000 złotych przy zakupie skutera elektrycznego,

• 7 000 złotych w przypadku zakupu roweru 

elektrycznego. 

O wsparcie można aplikować w ramach Programu Pożyczek 

dla Osób Fizycznych, którego pula w nowej edycji to 3 mln 

zł. Nabór wniosków został uruchomiony 2 września i po-

trwa do 15 grudnia 2020 roku.

Dzięki programom będącym w ofercie WFOŚiGW 
w Szczecinie, ale także działaniom legislacyjnym Mi-
nisterstwa Klimatu i mechanizmom zaproponowanym 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (programy Zielony samochód, eVAN i Koli-
ber) mieszkańcy naszego regionu zyskali szeroki wybór 
instrumentów wsparcia, pozwalających na uzyskanie 
atrakcyjnego dofinansowania na zakup pojazdów, któ-
re przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, w tym dwutlenku węgla, pyłów za-
wieszonych PM2,5 i PM10, NOX, a także benzo(a)pirenu, 
co przekłada się na poprawę jakości powietrza, którym 
Wszyscy oddychamy. Jestem przekonany, że ta techno-
logia jest przyszłością motoryzacji, a chlubą i jednym 
z celów do osiągnięcia przez Fundusz będzie możliwość 
udzielenia dofinansowania na zakup samochodu elek-
trycznego polskiej produkcji.

Elektryczny pojazd 
Straży Miejskiej 
w Stargardzie.

O TYM SIĘ MÓWI
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CZYSTE POWIETRZE 2.0
I kwartał nowego naboru

Program Priorytetowy Czyste Powietrze w odświeżonej formule funkcjonuje od połowy 
maja 2020 roku. Właśnie mija pierwszy kwartał realizacji naboru na nowych zasadach. 
Już jesienią Beneficjenci mogą się spodziewać kolejnych nowości. 

Beata Lendner 
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych – Biuro Szczecin

Program Czyste Powietrze został zainaugurowany we wrze-

śniu 2018 roku i od samego początku cieszy się dużą popu-

larnością. W całej Polsce Beneficjenci złożyli ponad 150 ty-

sięcy wniosków na łączną kwotę ponad 3 miliardów złotych.

Od 15 maja 2020 roku odświeżono formułę programu 

i w wersji 2.0 funkcjonuje do dziś. W ostatnich miesiącach 

wprowadzono wiele ułatwień dla Beneficjentów: między in-

nymi uproszczono wniosek i zasady przyznawania dofinan-

sowania, uruchomiono ogólnopolską infolinię oraz stworzo-

no internetową bazę urządzeń, które spełniają wymagania 

programu, a także włączono do jego realizacji gminy. Dzięki 

temu jeszcze łatwiej można uzyskać dofinansowanie do wy-

miany źródła ciepła, termomodernizacji budynku czy monta-

żu instalacji fotowoltaicznej. 

pozostałe 

(węzeł cieplny, 

kocioł zgazowujący drewno, 

kocioł olejowy)

system ogrzewania 

elektrycznego

kocioł na węgiel

pompa ciepła 

(wszystkie rodzaje)

kocioł na biomasę

kocioł gazowy 

kondensacyjny

NAJCZĘŚCIEJ MONTOWANE ŹRÓDŁA CIEPŁA

NAJWIĘCEJ WNIOSKÓW JEST SKŁADANYCH 
Z DUŻYCH MIAST NASZEGO REGIONU

1%

6%

7%

23%

27%

36%

385

251

184

163

127

Szczecin 

Stargard

Koszalin

Goleniów

Szczecinek
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Lista gmin, które przystąpiły 
do współpracy z  WFOŚiGW

w Szczecinie:

1. Gmina Darłowo

2. Miasto Darłowo

3. Gmina Sławno

4. Miasto Sławno

5. Gmina Postomino

6. Gmina Rymań

7. Gmina Będzino

8. Gmina Goleniów

9. Gmina Chociwel

10. Gmina Bierzwnik

11. Gmina Międzyzdroje

12. Gmina Stara Dąbrowa

13. Gmina Dobrzany

14. Gmina Marianowo

15. Gmina Kamień Pomorski

16. Gmina Gościno

17. Gmina Grzmiąca

18. Gmina Brzeżno

19. Gmina Malechowo

20. Gmina Świdwin

21. Gmina Golczewo

22. Gmina Kalisz Pomorski

23. Gmina Czaplinek

24. Gmina Karnice

25. Gmina Karlino

26. Gmina Białogard

27. Gmina Miejska Wałcz

28. Gmina Połczyn Zdrój

29. Gmina Złocieniec

30. Gmina Drawsko Pomorskie

31. Gmina Łobez

32. Gmina Resko

33. Gmina Wierzchowo

34. Gmina Węgorzyno

35. Gmina Radowo Małe

36. Gmina Dobra

37. Gmina Brojce

38. Gmina Ustronie Morskie

39. Gmina Sławoborze

40. Gmina Rąbino

41. Gmina Tuczno

42. Gmina Ińsko

43. Gmina Stargard

44. Gmina Dygowo

45. Gmina Przybiernów

46. Gmina Nowogródek Pomorski

Niedługo program przejdzie kolejne zmiany. Na ukończeniu 

są prace, których efektem będzie możliwość złożenia elek-

tronicznego wniosku o płatność w serwisie gov.pl. W efek-

cie szybciej i łatwiej będzie można zawnioskować o wypłatę 

środków po zakończeniu zadania. Jesienią w realizację pro-

gramu ma zostać włączony sektor bankowy, dzięki któremu 

będzie można wnioskować o pożyczkę jako uzupełnienie do-

tacji. Dla Beneficjentów o niższych dochodach najistotniejszą 

planowaną zmianą będzie uruchomienie możliwości wnio-

skowania o podwyższony poziom dofinansowania – nawet 

do 37 000 złotych dotacji. 

Podsumowanie realizacji Programu w województwie za-

chodniopomorskim (stan na 15 sierpnia 2020 roku):

Od 15 maja do 15 sierpnia 2020 roku – Czyste Powietrze 2.0

• wpłynęło 518 wniosków

• pozytywnie rozpatrzono 336 wniosków na łączną kwotę 

dofinansowania niemal 3 775 000 zł

Od początku Programu

• wpłynęły 4344 wnioski

• pozytywnie rozpatrzono 3606 wniosków na łączną kwotę 

prawie 69 320 000 zł

• wypłacono niemal 34 222 000 złotych, w tym 25 500 000 zł 

w formie dotacji i 8 722 000 zł – pożyczek. 

W województwie zachodniopomorskim Beneficjenci naj-

częściej wymieniają stare źródła ciepła na gazowe kotły kon-

densacyjne – 36% wszystkich źródeł ciepła, kotły na biomasę 

– 27% lub pompy ciepła – 23%. Dużą popularnością cieszą się 

też prace związane z termomodernizacją budynków np. do-

cieplenie ścian czy wymiana okien na energooszczędne.

Porozumienia z Gminami

Już 46 gmin podpisało porozumienia z Wojewódzkim Fundu-

szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-

nie o współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze. 

Porozumienia pomiędzy samorządami, a Funduszem mają 

przede wszystkim ułatwić mieszkańcom przystąpienie do 

programu i umożliwić załatwienie formalności w najbliższym 

Urzędzie Gminy, bez konieczności udawania się do siedziby 

WFOŚiGW w Szczecinie. Wyznaczeni pracownicy poszczegól-

nych gmin na miejscu pomagają wypełnić i przyjmują wnio-

ski oraz wspierają w weryfikacji niezbędnych dokumentów.

Lista gmin, które podpisały porozumienia z Funduszem w Szcze-

cinie nie jest zamknięta. Trwają rozmowy i przygotowania do jej 

rozszerzenia. Kolejne gminy zgłaszają się do Funduszu z chęcią 

pomocy w realizacji programu Czyste Powietrze.

CZYSTE POWIETRZE
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Baza zielonych urządzeń

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badaw-

czy przygotował ogólnodostępną bazę urządzeń grzewczych, 

które spełniają wymagania Programu Czyste Powietrze.

Urządzenia podzielono na kategorie: 

• Kotły na paliwa stałe

• Kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe

• Kolektory słoneczne

• Panele fotowoltaiczne

• Pompy ciepła.

PRZYDATNE LINKI

gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-
powietrze – e-wniosek

wnioski.wfos.szczecin.pl 
– Portal Beneficjenta Funduszu w Szczecinie

wfos.szczecin.pl 
– strona internetowa WFOŚiGW w Szczecinie

czyste-urzadzenia.ios.edu.pl 
– baza urządzeń, które spełniają wymagania 

programu

czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpo-
wiedzi – baza pytań i odpowiedzi

czystepowietrze.gov.pl/lista-gmin-ktore-zawar-
ly-porozumienia-w-sprawie-realizacji-programu-

-czyste-powietrze 
– lista gmin, które zawarły porozumienia 
z Funduszami, dzięki czemu mogą pomóc 

w wypełnianiu wniosku

Najważniejsze zmiany od 15 maja 2020 roku 

– Czyste Powietrze 2.0

1. Uruchomienie ogólnopolskiej infolinii  
pod numerem 22 340 40 80.

2. Stworzenie bazy pytań i odpowiedzi.

3. Stworzenie bazy zielonych urządzeń   
i materiałów. 

4. Uproszczenie wniosku o dofinansowanie.

5. Uproszczenie zasad przyznawania 
dofinansowania.

6. Uruchomienie możliwości składania 
wniosków on-line na gov.pl.

7. Skrócenie czasu oceny wniosków – do 30 dni.

8. Możliwość finansowania przedsięwzięć 
rozpoczętych i zakończonych.

9. Integracja z programem Mój Prąd   
– dotacja do 5 tys. zł na fotowoltaikę.

10. Zwiększenie roli gmin w realizacji programu 
– już 46 gmin podpisało Porozumienia  
z WFOŚiGW w Szczecinie.

Beneficjenci mogą sprawdzić czy wybrane przez nich urzą-

dzenie znajduje się w bazie, dzięki czemu będą pewni, że jest 

ono ekologiczne i spełnia wymagania Programu. Co istotne, 

baza nie stanowi zamkniętego katalogu, co oznacza, że jeśli 

dane urządzenie spełnia wymagania techniczne Programu 

Czyste Powietrze, a nie zostało zgłoszone przez producenta 

do bazy, to w dalszym ciągu istnieje możliwość umieszcze-

nia tego urządzenia we wniosku o dofinansowanie, a Bene-

ficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów po-

twierdzających spełnienie wymagań technicznych Programu. 

W przypadku instalacji kotłów na paliwo stałe – muszą one 

spełniać wymogi prawa miejscowego, o ile mają zastosowa-

nie (np. uchwały antysmogowe). Strona nie zawiera cen po-

szczególnych urządzeń. IOŚ-PIB i NFOŚiGW nie narzucają, ani 

nie polecają korzystania z urządzeń określonych wykonaw-

ców. Baza ma charakter informacyjny i nie stanowi rankingu, 

a urządzenia uszeregowane są w kolejności losowej.

Ogólnopolska infolinia

Od początku sierpnia Beneficjenci mogą dzwonić z pytaniami 

i wątpliwościami dotyczącymi programu priorytetowego Czy-

ste Powietrze na ogólnopolską infolinię. Konsultanci udziela-

ją informacji pod numerem telefonu 22 340 40 80 od ponie-

działku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W sprawach 

związanych z procedowaniem wniosków, umów czy wypłat 

należy kontaktować się z właściwym biurem, do którego zło-

żono wniosek.

CZYSTE POWIETRZE
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Wiele rozwiązań, jeden wspólny cel 
– Fundusz wspiera 

mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego 
w walce ze SMOGIEM   

Kompleksowe działania termomodernizacyjne, budowa i modernizacja indywidualnych 
źródeł ciepła, zakup pojazdów elektrycznych, hybrydowych, napędzanych gazem 
ziemnym i wodorem, budowa i przebudowa indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych, 
zatrzymanie i magazynowanie wody deszczowej, usuwanie i utylizacja azbestowych 
pokryć dachowych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji 
elektryczności – można sfinansować w ramach Programu pożyczek dla osób fizycznych, 
który jest w ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie od 2016 roku.  

Katarzyna Celmer
Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych

Nowa odsłona Programu pożyczek dla osób fizycz-

nych trwa od 2 września 2020 roku. Alokacja środ-

ków w Programie wynosi 3 miliony złotych. Nabór 

ma charakter ciągły i potrwa do 15 grudnia 2020 

roku lub do wyczerpania środków.

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fi-

zyczne posiadające prawo do dysponowania bu-

dynkiem mieszkalnym, budynkiem mieszkalnym 

w  budowie lub lokalem mieszkalnym w budyn-

ku wielorodzinnym, najemcy mieszkalnego loka-

lu komunalnego, a także osoba, której przysługuje 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zlokali-

zowanego na terenie województwa zachodniopo-

morskiego, które nie kwalifikują się do Progra-

mu Czyste Powietrze.

Zachodniopomorscy Beneficjenci mają do wyboru 

aż 7 linii pożyczkowych, pozwalających sfinansować 

inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gle-

by. To między innymi budowa, przebudowa i moder-

nizacja indywidualnych źródeł ciepła, w budynkach 

istniejących wymianie podlegają źródła ciepła opa-

lane paliwem stałym o klasie niższej niż 5 na pompy 

ciepła, kotły gazowe, kotły na pellet drzewny, ko-

tły zgazowujące drewno, systemy ogrzewania elek-

trycznego czy instalacje centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej, usuwanie azbestu, moż-

liwość przeprowadzenia kompleksowej termomo-

dernizacji w istniejących budynkach mieszkalnych, 

montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 

2 do 10 kW do kwoty kosztu kwalifikowanego 25 ty-

sięcy złotych, a także zakup bezemisyjnych pojaz-

dów elektrycznych tj. samochodów elektrycznych, 

hybrydowych napędzanych gazem ziemnym lub wo-

dorem, a także skuterów i rowerów elektrycznych.

LINIE POŻYCZKOWE
A1 – Budowa, przebudowa i modernizacja  

          indywidualnych źródeł ciepła

A2 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

         do produkcji elektryczności

A3 – Zakup pojazdów elektrycznych, hybrydowych, 

         napędzanych gazem ziemnym 

         oraz napędzanych wodorem

A4 – Azbestowe pokrycia dachowe i inne materiały 

          wykonane z azbestu

A5 – Kompleksowe działania termomodernizacyjne

B1 – Budowa i przebudowa indywidulanych 

         przyłączy kanalizacyjnych

B2 – Zatrzymanie i magazynowanie wody 

         deszczowej

O TYM SIĘ MÓWI
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ATRAKCYJNE 
FINANSOWANIE
Fundusz oferuje Beneficjentom finansowanie 

w formie preferencyjnej pożyczki ze stałym opro-

centowaniem w skali roku, które wynosi 2%. Kwo-

ta udzielonej pożyczki stanowi do 100% wartości 

kosztów kwalifikowanych określonych w Regulami-

nie naboru. Niskie oprocentowanie to tylko jedna 

z zalet tego rozwiązania. Kolejną zaletą jest długi 

okres kredytowania. Maksymalny okres finansowa-

nia pożyczką wynosi do 15 lat, pożyczka na zakup 

pojazdów elektrycznych przyznawana jest na okres 

do 7 lat. Bardzo ważna dla Beneficjentów jest tak-

że możliwość uzyskania umorzenia części pożyczki 

w przypadku terminowego regulowania rat kapita-

łowo - odsetkowych na rzecz WFOŚiGW w Szczeci-

nie i osiągniecia efektu ekologicznego i rzeczowego 

zgodnie z umową o dofinansowanie.

CZĘŚCIOWE 
UMORZENIE POŻYCZKI
Na wniosek Beneficjenta Fundusz może wy-

razić zgodę na umorzenie części pożyczki za-

dań. Osoby, które zdecydują się na likwida-

cję w budynku istniejącym starego źródła ciepła  

na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła – mogą 

liczyć na umorzenie do 30% wartości udzielonej po-

życzki po spłacie 70% kwoty. W budynkach nowobu-

dowanych, gdzie dopuszcza się zakup i montaż no-

wych źródeł ciepła i instalacji - wysokość umorzenia 

może wynieść do 20% wartości udzielonej pożyczki 

po spłacie 80% kwoty.

Dla pozostałych linii pożyczkowych, Beneficjent 

może ubiegać się o umorzenie po spłacie 80% udzie-

lonej pożyczki, a wysokość umorzenia może wy-

nieść do 20% wartości udzielonej pożyczki w tym 

na zakup pojazdów elektrycznych, hybrydowych. 

Należy zaznaczyć, że koszty kwalifikowane mogą 

być poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie oraz do-

finansowaniu nie podlegają zadania zakończone  

przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie. 

JAK OTRZYMAĆ 
DOFINANSOWANIE?
1. 

Przeanalizuj potrzeby budynku i swoje możliwości, 

zapoznaj się z zasadami udzielania pomocy 

finansowej przez WFOŚiGW w Szczecinie. Regulamin 

naboru dostępny na stronie internetowej pod 

adresem www.wfos.szczecin.pl w zakładce Pożyczki 

dla osób fizycznych.

2. 

Jako dobrą praktykę przed złożeniem wniosku 

rekomendujemy kontakt z Doradcą Energetycznym 

WFOŚiGW w Szczecinie, który udzieli fachowego 

wsparcia w zakresie planowanej inwestycji. Złóż 

wniosek w jednym z Biur w Szczecinie, Koszalinie 

lub Szczecinku.

3. 

Złożony wniosek będzie poddany analizie 

merytorycznej w terminie do 30 dni. Pracownicy 

Zespołu ocenią zagadnienia techniczne, efekty 

ekologiczne i rzeczowe, terminy realizacji. W razie 

potrzeby poprosimy o uzupełnienie wniosku.

4. 

Ostatni etap – Realizacja projektu. Zarząd WFOŚiGW 

w Szczecinie podejmie decyzję o dofinansowaniu, 

następuje zawarcie umowy i  realizacja projektu 

w terminie do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

Szczegółowych informacji bezpośrednio udzielają pra-

cownicy Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Szcze-

cinie (ul. Waryńskiego 17), w Koszalinie (ul. Zwycię-

stwa 111) oraz w Szczecinku (plac Wolności 8).

O TYM SIĘ MÓWI
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PORADNIK BENEFICJENTA

MOJA WODA
PROGRAM

100 MLN ZŁ DLA POLSKICH RODZIN 
NA INSTALACJE DO ZAGOSPODAROWANIA

WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

100 mln zł

SZCZEGÓŁY: WFOS.SZCZECIN.PL

BUDŻET

01.07.2020 r. POCZĄTEK NABORU WNIOSKÓW

2020-2024 CZAS REALIZACJI

Do 5.000 zł DOTACJI NA INSTALACJĘ

20.000 TYLE INSTALACJI POWSTANIE

1 mln m sześc. ZAOSZCZĘDZONEJ WODY

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE

INSTALACJE ROZSĄCZAJĄCE

ZBIORNIKI RETENCYJNE: NADZIEMNE LUB PODZIEMNE,
SZCZELNE LUB INFILTRACYJNE

ELEMENTY DO NAWADNIANIA LUB INNEGO WYKORZYSTANIA
ZATRZYMANEJ WODY

MOJA WODA 
– SZANSA NA PRZECIWDZIAŁANIE 

SUSZY DLA KAŻDEGO Z NAS

Zmiany klimatyczne i postępująca urbanizacja wiążą-
ca się zazwyczaj ze zwiększeniem powierzchni szczel-
nej kosztem terenów zielonych, a co z tym związane 
wzrostem wartości współczynnika spływu, są czynni-
kami mającymi znaczący wpływ na intensyfikację pro-
blemów z odprowadzaniem i  zagospodarowaniem 
wód opadowych. Wykorzystanie wód opadowych do 
celów użytkowych wywodzi swe korzenie już ze sta-
rożytności. Istniały wówczas podziemne zbiorniki 
(cysterny) o pojemności sięgającej wielu tysięcy me-
trów sześciennych, w których magazynowano wodę 
opadową. Najprostszym przykładem wykorzystania 
„deszczówki” jest gromadzenie jej, choćby w prowi-
zorycznym zbiorniku, a potem użycie do podlewania 
ogrodu. Obecnie znane są jednak także inne sposoby 

wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach do-
mowych i budynkach użyteczności publicznej. Wyniki 
prowadzonych badań naukowych dowodzą, że około 
połowę dziennego zużycia wody wodociągowej moż-
na zastąpić wodą o niższej jakości.
Brak podejmowania działań w celu osiągnięcia prawi-
dłowego i odpowiedniego zarządzania w zakresie wód 
opadowych w miastach może mieć katastrofalne skut-
ki już w niedalekiej przyszłości. Jednym z możliwych 
rozwiązań są proekologiczne systemy zagospodarowa-
nia wód opadowych, dostosowujące ją do konkretnych 
celów. Rozwiązania te pozwalają na bezpieczne, ra-
cjonalne odwadnianie, zorientowane na zmniejszenie 
ilości i prędkości przepływu wody pochodzącej z od-
wadnianych powierzchni utwardzonych. Możliwość sfi-

Od 1 lipca 2020 roku 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej rozpoczęło nabory wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda. 
Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowanie w formie dotacji ponad 20 tys. instalacji 
służących gromadzeniu i zagospodarowaniu wód opadowych. Łączny budżet programu, 
uwzględniając środki wojewódzkich funduszy i NFOŚiGW, to ponad 104 mln zł.

dr Andrzej Grzana
Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków – Biuro Szczecin

Z NAS
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PORADNIK BENEFICJENTA

nansowania tego typu systemów budynków jednoro-
dzinnych daje Program Priorytetowy Moja Woda.

Co jest celem Programu?
Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez 
zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach 
jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej 
wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi 
zielono–niebieskiej infrastruktury. Celem strategicz-
nym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutka-
mi zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgod-
nie z kierunkami działań zapisanymi w Strategicznym 
Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 
2030 oraz Polityką Ekologiczną Państwa 2030 – strate-
gii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wod-
nej. Finansowane będą przedsięwzięcia, które dopro-
wadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie 
nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie 
czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomo-
ści nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do ka-
nalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nieruchomości, na te-

reny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące 
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, 
na której znajduje się budynek mieszkalny jednoro-
dzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych 
z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wy-
łączeniem tych nieruchomości, dla których udzielo-
no już dofinansowania z Programu Priorytetowego 

Moja Woda.

Jakie dofinansowanie i na co można 
otrzymać?
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dota-
cji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych in-
stalacji i nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno 
przedsięwzięcie. Okres kwalifikowalności kosztów 
od 1 czerwca 2020 do 30 czerwca 2024 roku. Do kosz-
tów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, mon-
tażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających 
na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 
na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, 
takich jak: 

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebra-
ne z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, 
podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczel-
nego lub infiltracyjnego, 

b) instalacja rozsączająca, 

c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny: 

l zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 
pojemności, 

l zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 
1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o po-
jemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby 
w ramach dofinansowania zostały zakupione 
minimum 2 szt.), 

l zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 
2 m3 pojemności, 

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzysta-
nia zatrzymanej wody.

W tym miejscu należy zauważyć, że dofinansowanie 
może być udzielone Beneficjentom pod warunkiem, 
że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzyma-
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na woda opadowa, nie będą wykorzystywane do pro-
wadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unij-
nego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. 

O czym należy pamiętać składając wniosek?

Realizacja przedsięwzięcia o dofinansowanie które-
go będziecie Państwo aplikowali w ramach PP Moja 
Woda musi być zgodna z przepisami prawa. Bene-
ficjent powinien posiadać właściwe decyzje admini-
stracyjne, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność 
uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia 
i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na 
rynku polskim. Okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata 
od daty jego zakończenia. W okresie trwałości przed-
sięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do zachowa-
nia całości dokumentacji związanej z projektem i eks-
ploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie 
nie może być przedmiotem dofinansowania w innym 
rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku, w ra-
mach Programu Priorytetowego Moja Woda, ani ja-
kiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW. 
Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsię-
wzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane 
lub realizowane z innych środków publicznych, które-
go sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich 
źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.

Gdzie i w jakiej formie można składać 
wnioski?
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1. Założyć konto w  Portalu Beneficjenta  (nie doty-
czy podmiotów posiadających już konto w Porta-
lu Beneficjenta). Po aktywacji konta będzie moż-
na się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe 
informacje znajdą Państwo w Portalu Beneficjen-
ta w sekcji pytania i odpowiedzi.

2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz 
PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej 
stronie Dostępne formularze wniosków ofer-
ta dofinansowań odnośnik Programy i konkursy 
– wnioski po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta. 
Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić po-
prawność wpisanych danych.

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu 
za pomocą Skrzynki Podawczej – PDF – dostępnej 
w Portalu Beneficjenta.

4. Wypełniony formularz wniosku, należy wydruko-
wać tego samego dnia, którego został wysłany 
do Portalu Beneficjenta, podpisać i w możliwie 
najszybszym terminie dostarczyć osobiście lub za 
pośrednictwem poczty/kuriera do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 lub 
Biuro Koszalin

ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) 
formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę 
kontrolną umieszczoną na dokumencie. 

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły 
w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu 
w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożo-
na ich podpisana papierowa wersja (z  tożsamą sumą 
kontrolną). Za datę złożenia wniosku uznaje się datę 
wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże do dnia 
18 sierpnia 2020 roku w całym kraju zostało złożonych 
14 618 wniosków na łączną kwotę 67 mln zł. Spośród zło-
żonych we właściwej formie wniosków 2 152 otrzymało 
decyzję o dofinansowania w wysokości ponad 10 mln zł. 
Wszystkich z Państwa spełniających warunki formalne za-
praszam do kontaktu z Funduszem i składania wniosków, 
ponieważ pula środków jest ograniczona, a pomoc środo-
wisku to wielka sprawa. Szczegóły dostępne są na stro-
nie internetowej wfos.szczecin.pl w zakładce Moja Woda.
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RETENCJA NA WSI 
Z BUDŻETEM 50 MLN ZŁ

Od 22 lipca jednostki samorządu terytorialne-
go mogą sięgać po pomoc na realizację zadań 
w zakresie retencji na obszarach wiejskich. 
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Kli-
matu i Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel prze-
znaczono 50 mln zł w formie dotacji do 70% 
kosztów kwalifikowanych. Nabór potrwa aż 
do 17 grudnia przyszłego roku lub do wyczer-
pania budżetu.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

• CEL PROGRAMU
Celem programu jest podniesienie poziomu ochro-

ny przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych 
(m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w Strategicz-
nym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030) 
poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na wsi.

• FORMY DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

• BUDŻET NABORU 
50 mln zł.

• INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA: 
Dofinansowanie do 70 % kosztów kwalifikowanych.

• BENEFICJENCI:
jednostki samorządu terytorialnego realizujących zada-
nia w zakresie retencji na obszarach wiejskich.

Źródłem krajowych dotacji będzie program NFOŚiGW 

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków 

zagrożeń środowiska, który po modyfikacji przewiduje 

finansowanie samorządowych zadań w zakresie retencji 

korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich. Za takie 

– według Strategii Rozwoju Wsi, Rolnictwa i  Rybactwa 

2030 przyjętej w dniu 15 października 2019 roku przez Radę 

Ministrów – uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast 

liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Ogłoszony nabór dotyczący finansowania retencji na wsi 

wpisuje się w szersze działania resortu klimatu i NFOŚiGW, 

których celem jest m.in. łagodzenie skutków suszy w Polsce. 

Program Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie 

skutków zagrożeń środowiska (finansowanie retencji na wsi) 

jest jednym z 26 programów uwzględnionych w tzw. pakiecie 

zielonych inwestycji, który jest skierowany do różnych 

beneficjentów i opiewa na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł.

Inne dostępne obecnie programy finansujące „wodne” 

inwestycje to ciesząca się dużym zainteresowaniem Polaków 

Moja Woda, czyli 100 mln zł na przydomowe instalacje, 

zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe na prywatnych 

działkach. Ponadto do 17 sierpnia br. można było składać 

wnioski o dofinansowanie m.in. realizacji inwestycji w  zakresie 

zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, na co również 

zarezerwowano 100 mln zł (ze środków norweskich). 

A kolejne 60 mln zł – w ramach unijnego naboru POIiŚ 2014–

2020 – zostało przeznaczone dla gmin miejskich i miejsko-

wiejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie 

ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych (nabór trwał 

do 28 sierpnia br.).
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STRAŻACY OCHOTNICY 
z województwa zachodniopomorskiego 

DOSTANĄ NOWE WOZY 

Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości blisko 14,5 miliona zło-
tych trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa zachodniopo-
morskiego. Wiceminister Paweł Szefernaker 22 czerwca 2020 roku wręczył 
w Drawsku Pomorskim promesy na zakup nowych pojazdów. W uroczystości 
udział wzięła także m.in. Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Minister-
stwie Środowiska i Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski oraz Marek 
Subocz, wicewojewoda.

Centrum Prasowe Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie

Pieniądze na zakup 19 wozów ratowniczo-gaśniczych pocho-
dzą z rezerwy celowej MSWiA na przeciwdziałanie i usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych, a także kolejnej edycji Ogól-
nopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych 
– Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzę-
tu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych w roku 2020. 

5 WOZÓW DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z MSWiA

Wiceminister Paweł Szefernaker podkreślił, że druhny i dru-
howie z OSP pełnią ważną rolę w systemie ratowniczym 

w Polsce: – W Polsce mamy unikalny system na skalę światową 
– Ochotnicze Straże Pożarne to nasze bogactwo. Dlatego bę-
dziemy je wspierać. W tym roku przekazane zostanie im ponad 
500 nowych wozów. Chciałbym podziękować wszystkim stra-
żakom oraz ochotnikom. Wasza praca jest niezwykle potrzebna, 
co widzimy zwłaszcza w ostatnich dniach na południu Polski. 

Wojewoda Tomasz Hinc odczytał list Marka Gróbarczyka, mi-
nistra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej skierowa-
ny do uczestników uroczystości: – W naszej Ojczyźnie mamy 
świetnie zorganizowany i sprawnie funkcjonujący system dzia-
łań ratowniczych. Ich podstawą jest zawodowa Straż Pożarna, 
która na co dzień blisko współdziała z ochotnikami. O tym, że ta 
współpraca jest cenna i potrzebna, świadczą przekazywane dziś 
na potrzeby OSP samochody ratowniczo-gaśnicze.

Dzięki środkom przekazanym w ramach rezerwy celowej (po-
nad 1,5 mln zł) pięć jednostek OSP: z Pełczyc, Mieszkowic, 
Pobierowa, Radowa Małego oraz Nastazina zyska wozy ra-
towniczo-gaśnicze, niezbędne w codziennej służbie.
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Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa zachod-
niopomorskiego. Wozy przekazano na stałe jednostkom 
OSP w: Mielnie, Czaplinku, Wierzchowie, Wyszomierzu, Kieł-
pinie, Stojkowie, Radowie Małym, Boninie, Lubiatowie, Cho-
ciwlu, Sępolnie Wielkim, Marcinkowicach, Brojcach, Przy-
biernowie oraz Międzyzdrojach. Użyczone wozy będą służyć 
w jednostkach OSP w Broczynie, Dobrej, Trzebiatowie, Most-
kowie, Starej Dąbrowie, Tucznie oraz Wołczkowie.

FUNDUSZ WSPIERA OSP TAKŻE 
W RAMACH PROGRAMU MAŁY STRAŻAK

WFOŚiGW w Szczecinie 16 czerwca 2020 roku uruchomił na-
bór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego 
programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinan-
sowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Dzięki programowi jednostki OSP 
kupią niezbędne wyposażenie, w tym między innymi radio-
telefony, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty. 
Dofinansowanie w ramach tegorocznej III edycji programu, 
to łącznie 1,2 miliona złotych, z czego 1 mln zł to środki pozy-
skane z NFOŚiGW, a 200 tys. zł – pochodzi z budżetu WFOŚiGW 
w Szczecinie. Jednostki OSP mogły ubiegać się o bezzwrot-
ną dotację w wysokości do 90 proc. kosztów zakupu sprzętu 
i niezbędnego wyposażenia. Maksymalna wysokość wsparcia 
dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych.

Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczeci-
nie w wysokości 0,5 mln zł, przekazanym w 2019 roku w ra-
mach dwóch edycji Programu Mały Strażak, nowy sprzęt 
kupiło 28  zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych m.in. z Bielkowa, Radziszewa, Sobieradza, 
Chwarstnicy, Siemyśla, Malechowa czy Gościna, a także Jed-
nostki Ratownictwa Wodnego Gryfińskiego Klubu Płetwo-
nurków Raffer.

DOFINANSOWANIE RÓWNIEŻ 
DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WFOŚiGW w Szczecinie od lat wspiera także Komendę Woje-
wódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w zakupie 
nowych wozów. Kwota zarezerwowana na 2020 r. – zgodnie 
z decyzją Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu – to 1,5 mi-
liona złotych. Za te środki zostaną kupione dwa samocho-
dy terenowe wyposażone w agregaty prądotwórcze, maszty 
oświetleniowe, autopompy, aparaty powietrzne oraz sprzęt 
ratunkowy i ostrzegawczy.

14 WOZÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO 
PROGRAMU FINANSOWANIA SŁUŻB  
RATOWNICZYCH

W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Finanso-
wania Służb Ratowniczych nowe samochody kupią jednostki OSP 
z: Karsina – ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy; Starej Dąbrowy, Do-
brej (powiat łobeski), Dębic, Rozwarowa, Wartkowa, Witanko-
wa, Janiewic, Pomianowa, Kozielic, Czaplinka, Morynia – średnie 
wozy; Otanowa i Derczewa – lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze. 

Łączny koszt ich zakupu to blisko 10,2 miliona złotych, z cze-
go ponad 5,8 mln zł to udział własny jednostek OSP, a pra-
wie 4,35 mln zł – dofinansowanie ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (niemal 
3,35 mln zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1 mln zł). 

W ramach porozumienia zawartego przez Ministerstwo Śro-
dowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji – dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW – nowy 
wóz kupi także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Województwa Zachodniopomorskiego. To bus z wyposaże-
niem do poszukiwań nurkowych wraz z zestawem do komu-
nikacji, kamerą termowizyjną i łodzią. Wartość sprzętu, który 
otrzyma WOPR to ponad 341 tys. zł (175 tys. zł wkład własny 
WOPR, 166 tys. dofinansowanie NFOŚiGW).

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych 
pozwala jednostkom OSP uzyskać dotacje w wysokości do 
50 proc. kosztów zakupu nowych wozów. Dzięki dwóm po-
przednim edycjom Programu do zachodniopomorskich jed-
nostek OSP trafiło 29 wozów ratowniczo-gaśniczych oraz 
3 łodzie o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych, któ-
re służą m.in. w OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, 
Ładzinie, Żabowie, Wełtyniu, Tychowie, Drawnie i Reczu.

– Druhowie zyskali nowoczesny sprzęt, pozwalający jeszcze 
szybciej dotrzeć na miejsce prowadzonych akcji, realizowanych 
często z narażeniem własnego zdrowia i życia. Nowy sprzęt 
z  jednej strony pozwoli prowadzić działania jeszcze spraw-
niej i skuteczniej, ale także bezpieczniej dla samych Strażaków 
Ochotników – powiedział Paweł Mirowski – Prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Szczecinie.

22 WOZY PRZEKAZANE I UŻYCZONE 
JEDNOSTKOM OSP

Podczas uroczystości zostały także wręczone akty prze-
kazania 15 wozów oraz użyczenia 7  pojazdów na rzecz 
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PROGRAM REMIZA 
– kolejne wsparcie Funduszu 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi na energooszczędne oraz modernizacja oświetlenia. 
Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie zachodniopomorskim przejdą termo-
modernizację w ramach Programu Remiza, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Budżet na 2020 rok to 300 tysięcy złotych. To ko-
lejne – po Ogólnopolskim Programie Finansowania Służb Ratowniczych i Programie Mały Strażak 
– rozwiązanie oferowane przez Fundusz jednostkom OSP.

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie konsekwentnie wspiera Strażaków-

ochotników w ich codziennej służbie, dofinansowując 

między innymi zakup wozów ratowniczo-gaśniczych oraz 

niezbędnego wyposażenia, w  tym ubrań specjalnych. 

Chcemy zadbać nie tylko o bezpieczeństwo, ale także 

środowisko, dlatego uruchamiamy Program Remiza, 

dzięki któremu poprawi się efektywność energetyczna 

obiektów OSP, a tym samym – jakość powietrza, 

którym Wszyscy oddychamy – mówił Paweł Mirowski 

– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Na realizację Programu w 2020 roku Fundusz prze-

znaczy 300 tysięcy złotych. Jednostki samorządu te-

rytorialnego szczebla gminnego i  ochotnicze straże 

pożarne mogą ubiegać się o dofinansowanie w for-

mie dotacji (do 90% kosztów) oraz dotacji i pożyczki 

(do 100% kosztów). Wsparcie finansowe dla jedne-

go Beneficjenta to maksymalnie 30 tysięcy złotych.  

– Środki mogą zostać przeznaczone termomoderniza-

cję budynku, zakup i montaż instalacji odnawialnych 

źródeł energii, ogrzewania elektrycznego przy jedno-

czesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicz-

nej, modernizację źródła ciepła, instalacji centralne-

go ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, likwidację 

istniejącego, nieekologicznego, źródła ciepła czy mo-

dernizację oświetlenia – wymienia Robert Stępień – 

Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu. Nabór wnio-

sków został ogłoszony 6 lipca 2020 roku w Biurach 

w Szczecinie i Koszalinie.
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PORADNIK BENEFICJENTA

REMIZA
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW 

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

BENEFICJENCI – DLA KOGO?

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

WARUNKI DOFINANSOWANIA

300 TYSIĘCY ZŁOTYCH – BUDŻET PROGRAMU

30 TYSIĘCY ZŁOTYCH – DOFINANSOWANIE 
DLA 1 BENEFICJENTA

POZIOM DOFINANSOWANIA:
do 90% – dotacja
do 100% – dotacja i pożyczka

FORMY DOFINANSOWANIA
dotacja
dotacja i pożyczka

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

1) TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU

2) ZAKUP/MONTAŻ INSTALACJI ODNAWIALNYCH  
     ŹRÓDEŁ ENERGII

3) ZAKUP/MONTAŻ OGRZEWANIA       
     ELEKTRYCZNEGO WRAZ Z OZE

4) MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

5) MODERNIZACJĘ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ 
     CENTRALNEGO OGRZEWANIA LUB CIEPŁEJ   
     WODY UŻYTKOWEJ

6) MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA
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PODSUMOWANIE NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW 
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

Edukacja ekologiczna, Ochrona przyrody, likwidacja barszczu Sosnowskiego czy usuwanie azbestu. 

Zachodniopomorscy Beneficjenci do końca lipca mogli aplikować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o środki na realizację inwestycji proekologicznych w ramach 

programów, które – tradycyjnie już – cieszyły się dużym zainteresowaniem. Trwa także nabór w ramach 

programu wapnowania, dzięki któremu rolnicy mogą pozyskać wsparcie na regenerację środowiskową gleb 

w naszym regionie.

Karol Popiel
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 
REGENERACJI ŚRODOWISKOWEJ 

GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE

Regulamin naboru wniosków powstał w oparciu o zapisy 

Programu Priorytetowego oraz Porozumienia pomiędzy 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Szczecinie, a Krajową Stacją Chemiczno-

-Rolniczą w Warszawie. 

W ramach naboru wniosków od początku 2020 roku do tej 

pory Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w Szczecinie 

oraz Koszalinie przekazały do Funduszu 123 wnioski o do-

finansowanie zakupu wapna nawozowego. Łączna wnio-

skowana kwota dofinansowania w ramach złożonych wnio-

sków to ponad pół miliona złotych. 

Łączna masa zastosowanego czystego składnika CaO lub 

Cao+MgO wyniosła 2836 ton, co pozwoli na zregenerowanie 

użytków rolnych o powierzchni ponad tysiąca hektarów. 

AZBEST 2020
To już kolejna edycja naboru wniosków, w ramach której moż-

liwe było uzyskanie dofinansowania w formie dotacji na za-

dania z zakresu usuwania azbestu z terenu województwa 

zachodniopomorskiego. Nabór skierowany był zarówno do 

jednostek samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorców. 

W 2020 roku do Biur Funduszu złożono łącznie 81 wniosków 

na kwotę niespełna 1,8 miliona złotych. 

Poziom dofinansowania, o które mogła ubiegać się jed-

nostka samorządu terytorialnego został określony na pod-

WAPNOWANIE
123 – wnioski przekazane przez OSCh-R 
do Biur Funduszu w Szczecinie i Koszalinie

534 611,00 zł – łączna kwota dofinanso-
wania

2836 ton – łączna masa zastosowanego 
czystego składnika CaO lub Cao+MgO

1 010 hektarów – łączna powierzchnia 
użytków, które zostaną zregenerowane

O TYM SIĘ MÓWI
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stawie wskaźnika dochodów podatkowych gminy w  prze-

liczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G) i mógł 

wynieść maksymalnie do 700 zł za demontaż, transport  

i unieszkodliwienie 1 Mg (tony) wyrobów azbestowych oraz 

maksymalnie do 400 zł za transport i unieszkodliwienie 1 Mg 

wyrobów azbestowych. 

Przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie finansowe do 50% 

kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 350 złotych 

za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów 

azbestowych oraz 200 złotych za transport i unieszkodliwie-

nie 1 Mg wyrobów azbestowych.  

USUWANIE BARSZCZU 
SOSNOWSKIEGO

Barszcz Sosnowskiego jest jedną z największych roślin zielo-

nych na świecie. W czasie upałów toksyczne związki barsz-

czu mogą wydostawać się z rośliny również w postaci lotnej. 

Związki te, oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować ob-

rażenia dróg oddechowych, wymioty, bóle głowy oraz nudno-

ści, dlatego tak ważne jest podjęcie szybkich i kompleksowych 

działań z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. 

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie w roku 2020 również wspierał działa-

USUWANIE AZBESTU
81 – liczba złożonych wniosków

1 766.501,37 zł – wnioskowana kwota 
dofinansowania

100% – poziom wsparcia dla jednostek 
samorządu terytorialnego

50% – poziom wsparcia dla przedsiębior-
ców 

nia związane z usuwaniem tej niebezpiecznej rośliny. W ra-

mach ogłoszonego naboru jednostki samorządu terytorial-

nego złożyły łącznie 19 wniosków na łączną kwotę ponad 

200 tysięcy złotych.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu wyniosła do 

75% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dzia-

łania takie jak: 

– koszty usług związanych z wykonaniem zabiegów likwi-

dacji barszczu Sosnowskiego,

– zakup środków chemicznych umożliwiających realizację 

zabiegów, 

– wydatki na zakup środków ochrony bezpośredniej oraz 

zabezpieczenie miejsca wykonywania prac, 

– koszt promocji realizowanych przedsięwzięć, informowa-

nia mieszkańców oraz działań prewencyjnych.

LIKWIDACJA 

BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
19 – liczba złożonych wniosków

205 061,12 zł – wnioskowana kwota dofinan-
sowania

75% – poziom wsparcia.

EDUKACJA EKOLOGICZNA
WFOŚiGW w Szczecinie udziela dofinansowania zarówno 

małe projekty edukacyjne, jak również duże projekty inwe-

stycyjne z obszaru edukacji ekologicznej. Dofinansowanie 

może wynieść nawet do 100% kosztów kwalifikowanych 

w  ramach dwóch form dofinansowania: dotacji i pożycz-

ki. Co ważne – intwnsywność dofinansowania ze środków 

Funduszu zależy od rodzaju zadania, realizowanego przez 

Beneficjenta, przy czym projekty inwestycyjne wyłonione 

w drodze naboru mogą otrzymać dofinansowanie ze środ-

O TYM SIĘ MÓWI
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PORADNIK BENEFICJENTA

OCHRONA 
PRZYRODY

WFOŚiGW w Szczecinie od wielu lat podejmuje konsekwentne 

działania na rzecz ochrony przyrody w naszym regionie. Projek-

ty inwestycyjne wyłonione w drodze naboru mogą uzyskać do-

finansowanie ze środków Funduszu w wysokości maksymalnie 

do 50% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji 

i do 100% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku po-

życzki. Oprocentowanie pożyczki jest zgodnie z Zasadami udzie-

lania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Pro-

jekty nieinwestycyjne (np: reintrodukcja i restytucja gatunków, 

prace pielęgnacyjne i ochrona czynna gatunków i siedlisk) wyło-

nione w drodze naboru, otrzymują dofinansowanie ze środków 

Funduszu w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifiko-

wanych projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwali-

fikowanych projektu w przypadku pożyczki. 

ków Funduszu w wysokości maksymalnie do 50% kosztów 

kwalifikowanych projektu w przypadku dotacji i do 100% 

kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku pożyczki. Z ko-

lei projekty nieinwestycyjne, czyli na przykład programy edu-

kacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologicz-

ne, wydawnictwa, publikacje czy audycje, wyłonione w drodze 

naboru, mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu 

w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych 

projektu w przypadku dotacji i do 100% kosztów kwalifikowa-

nych projektu w przypadku pożyczki.

Wśród szerokiego grona Beneficjentów, którzy mogą ubiegać 

się o środki na działania edukacyjne znalazły się między innymi: 

jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne 

oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, sa-

morządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby 

prawne, podmioty mające status organizacji pożytku publiczne-

go, organizacje pozarządowe. Celem naboru było wyłonienie 

najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji eko-

logicznej realizowanych na terenie województwa zachodnio-

pomorskiego. Minimalny zasięg oddziaływania realizowanych 

przedsięwzięć to 3 gminy z terenu województwa. 

Do zakończenia naboru wniosków, czyli do dnia 31 lipca 

2020 roku, do Biur Funduszu wpłynęło 70 wniosków na łączną 

kwotę wnioskowaną niemal 5 milionów złotych, z czego nie-

mal milion to wartość wniosku dotyczącego pożyczki pomosto-

wej, złożonego przez jednego z Beneficjentów.

EDUKACJA 
EKOLOGICZNA

70 – liczba złożonych wniosków

4 791 012,81 zł – wnioskowana kwota dofi-
nansowania

967 480,00 zł – wniosek na pożyczkę pomo-
stową

Do 100% – maksymalny poziom wsparcia

W ramach tegorocznego naboru wniosków, którym zakończył 

się 31 lipca 2020 roku, WFOŚiGW w Szczecinie przyjął 25 wnio-

sków w ramach Ochrony Przyrody na łączną kwotę ponad 

2 milionów złotych. 

OCHRONA PRZYRODY
25 – liczba złożonych wniosków

2 018 460,05 złotych – wnioskowana 
kwota dofinansowania

Do 100% – maksymalny poziom wsparcia
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Przed rozpoczęciem inwestycji obydwa obiekty zostały obję-

te audytem energetycznym, który wskazał optymalny zakres 

prac termomodernizacyjnych. W budynku kościoła zostanie 

zlikwidowany kocioł węglowy oraz zostanie zamontowana 

podłogowa instalacja grzewcza. Oprócz tego prace obejmą 

wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz docieplenie ścian. 

Na plebanii – w miejscu 2 kotłów węglowych – powstanie ko-

tłownia wyposażona w dwa kotły gazowe o mocy 80 kW pra-

cujące w układzie kaskadowym, która będzie ogrzewać za-

równo budynek kościoła, jak i plebanii. Prace obejmą też 

modernizację kilkudziesięcioletniej instalacji grzewczej, do-

cieplenie stropodachu, montaż nowego podgrzewacza wody, 

a także dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej, która rocz-

nie wyprodukuje 11,34 MWh zielonej energii.

Dzięki realizacji tej inwestycji zostanie ograniczona emi-

sja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 220 ton rocz-

nie, a obiekty będą zużywać ponad 1700 GJ energii cieplnej 

mniej w skali roku. 

Fundusz wsparł inwestycję Termomodernizacja obiektów Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela – zabytkowego 

kościoła oraz plebanii – Etap I pożyczką w wysokości 1,5 mln zł 

oraz dotacją – niemal 650 tysięcy złotych.

Przyjaciel Dziecka – przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie – otwar-
te. Nowe miejsce nauki, zabawy i wypoczynku zyskało 40 dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych –  także z autyzmem czy zespołem Aspergera.

Budynki kościoła i plebanii Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Najświętszego Zbawi-
ciela w Szczecinie przejdą kompleksową 
termomodernizację dzięki dofinansowa-
niu w formie dotacji i pożyczki ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie przyznał Towarzystwu Przyjaciół Dzieci dotację 
w wysokości 70 tysięcy złotych.

Realizacja inwestycji obejmowała między innymi ocieplenie 

budynku, wymianę okien i drzwi na energooszczędne oraz 

montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania. 

– Więc wszystko to, co powoduje, że tym dzieciom oczywiście 

będzie tutaj piękniej i przyjemniej, ale też dzięki temu budynek 

będzie bardziej energooszczędny, a co nas jako Fundusz najbar-

dziej interesuje, będzie mniej zanieczyszczał środowisko, czyli 

będzie bardziej przyjazny środowisku – mówił podczas uroczy-

stości otwarcia przedszkola Robert Stępień – Zastępca Pre-

zesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Dzieci z nowego przedszkola korzystają od początku 

sierpnia.

NOWY SYSTEM 
GRZEWCZY 

w zabytkowym kościele 
przy ul. Słowackiego 

w Szczecinie

EKOLOGICZNE
MIEJSCE

dla małych koszalinian
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Zakończył się drugi etap budowy i przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Węgorzyno. dzięki której mieszkańcy zyskali dostęp do nowej sieci kanalizacyjnej, a także lepszej jakości 
wody. 10 sierpnia 2020 roku uroczyście zakończono prace w ramach trzech projektów, składających 
się na inwestycję Aglomeracja II, która została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

WFOŚiGW w Szczecinie podczas uroczystości repre-
zentowały Panie: Jolanta Kraszewska-Jurkowska – Dy-
rektor Funduszu oraz Sylwia Szarkowska – Specjalista 
ds. Kontroli Umów. 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ru-
nowie Pomorskim i Połchowie w  Gminie 
Węgorzyno – WODNIK II

W ramach prac powstało ponad 5,2 km sieci kanali-
zacji grawitacyjnej i ponad 2,6 km – tłocznej, a tak-
że 4 przepompownie, co pozwoli na przyłączenie do 
sieci 93 domów. Dobowo – dzięki nowym przyłączom 
– do oczyszczalni może trafiać 51 m3 ścieków. Wspar-
cie ze środków Funduszu to pożyczka w wysokości 
niemal 1,7 mln zł. 

INWESTYCJE 
KANALIZACYJNE 
W GMINIE 
WĘGORZYNO 
– ZE WSPARCIEM 
FUNDUSZU

2. Rozbudowa i uporządkowanie systemu 
gospodarki wodnej w Gminie Węgorzyno 
– WODNIK III

Oprócz budowy ponad 6,5 km sieci wodociągowej 
w ramach inwestycji powstały nowe zbiorniki wody 
czystej o łącznej pojemności 400 m3 na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody w Węgorzynie. Dzięki nim możli-
we będzie zapewnienie ciągłości dostaw wody miesz-
kańcom i zapewnienie rezerwy na wypadek pożaru. 
WFOŚiGW w Szczecinie na realizację inwestycji udzie-
lił gminie prawie 940 tys. zł pożyczki. 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Runowska oraz Nowy Świat w Węgorzynie 
– SZUWAREK

Efektem ekologicznym tego zadania jest zapo-
bieżenie przedostawania się ścieków do grun-
tu. W ramach prac powstała nowa, zautomaty-
zowana przepompownia, a także – ponad 1,7  km 
kanalizacji grawitacyjnej i niespełna 0,5  km 
– tłocznej w ulicach: Nowy Świat i Runowska  
w Węgorzynie wraz z rurociągiem przesyłowym ście-
ków do Runowa Pomorskiego. Dofinansowanie z Fun-
duszu to 415 tys. zł w formie pożyczki.

Całkowity koszt prac to ponad 13,5 mln zł. Łącz-
ne wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie wyniosło ponad 3 mln zł. Inwestycja została dofi-
nansowana także ze środków Unii Europejskiej.

Wybudowane w ramach inwestycji zbiorniki wody.
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Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

OCHRONA ŻUBRÓW I ŁOSI 
NA POGRANICZU

Żubry i łosie na terenie naszego regionu będą miały jeszcze lepszą opiekę. Zachodniopomorskie 
Towarzystwo Przyrodnicze, które prowadzi zagrodę w Jabłonowie koło Mirosławca, dzięki 
dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zrealizuje projekt: Polepszenie transgenicznego 
zarządzania populacjami żubra i łosia. 

Profil PDE na Facebook`u.

W ciągu najbliższych kilku lat populacja łosi i żubrów 
w Polsce będzie nadal rosła, a zwierzęta znajdujące 
się w pobliżu granicy będą migrować do Niemiec. 
W ostatnich latach zauważa się wzrost liczby obser-
wacji i doniesień o problemach z łosiem (wypadki 
drogowe) i żubrem (szkody na polach) na obszarze 
objętym programem. Głównym celem zadania jest ze-
branie wszystkich dostępnych danych na temat po-
pulacji żubrów i łosi na obszarze objętym projektem 
w Polsce i Niemczech w ostatnich latach. Szczególny 
nacisk kładzie się na dane telemetryczne GPS.

Efektem ekologicznym będzie zebranie wszyst-
kich dostępnych danych na temat populacji żub-
rów i łosi na obszarze objętym projektem w Polsce 
i Niemczech w ostatnich latach. Dzięki zamonto-
wanych na 30 zwierzętach (20 żubrach i 10 łosiach) 

obrożach telemetrycznych GPS będzie można uzy-
skać informacje o przemieszczaniu się zwierząt 
w  pobliżu granicy oraz przeanalizować siedliska 
ich występowania. Przyczyni się to do polepsze-
nia zarządzania populacjami żubra i łosia, zmniejszy 
wypadki drogowe z udziałem zwierząt oraz szkody  
na polach. Projekt, który potrwa do końca maja 
2022 roku zakłada także stworzenie portalu interne-
towego poświęconemu migracjom żubrów i łosi. 

Koszt to ponad million złotych, z czego 110 tysięcy 
złotych to dotacja, a niemal 560 tys. zł – pożyczka po-
mostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Projekt 
jest też finansowany ze środków własnych Benefi-
cjenta i unijnego program Interreg.
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PORADNIK BENEFICJENTA

EKOLOGICZNIE 
NA DWÓCH KÓŁKACH 
– kontynuacja kampanii promującej 
ekologiczne środki transportu 
i bezpieczne zachowania na drodze

Rosnąca liczba rowerzystów na drogach naszego 
regionu oraz zainteresowanie, jakim cieszyły 
się poprzednie edycje programu sprawiły, że 
zachodniopomorska drogówka po raz kolejny 
zamierza połączyć tematykę edukacji ekologicznej 
i bezpieczeństwa.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/WFOŚiGW w Szczecinie

Głównym celem tej kampanii jest promocja ekologicznych 
środków transportu oraz edukacja ekologiczna zachodniopo-
morskich rowerzystów i kierowców pojazdów silnikowych. 
Przedsięwzięcie realizowane jest przez zachodniopomorskich 
policjantów wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie.

– Rower to środek transportu, który nie ma wad: jest ekonomiczny 
i przyjazny środowisku. Jadąc – nie emituje zanieczyszczeń do at-
mosfery i tym samym – nie zatruwa powietrza, którym oddychamy 
– mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Zachodniopomorscy policjanci będą promować ekologiczne 
środki transportu i bezpieczne zachowania wśród uczestników 
ruchu drogowego z zwróceniem szczególnej uwagi na podnie-
sienie świadomości i wiedzy z zakresu ekologii oraz ruchu dro-
gowego. Podczas spotkań profilaktycznych m.in. w placówkach 
oświatowych oraz podczas imprez plenerowych mundurowi 
będą zachęcać mieszkańców województwa do bezpieczne-
go spędzania czasu wolnego, wycieczek rowerowych. Jak po-
kazują dane statystyczne na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego w I półroczu tego roku z udziałem rowerzystów 
odnotowano 33 wypadki drogowe, w których 2 osoby zginęły, 
a  30 zostało rannych.

Ważna jest zatem edukacja i informowanie o zasadach bezpiecz-
nego ruchu kołowego, pieszych oraz jednośladów. Nie mniej 
ważne jest wzmocnienie wzajemnej życzliwości w relacjach 
uczestników miejskich przestrzeni, a także zachęcanie kierow-
ców do częstszego korzystania z alternatywnych, ekologicznych 
środków przemieszczania się.

W ramach kontynuacji kampanii na stronie zachodniopomor-
skiej Policji i jednostek terenowych zamieszczono filmy eduka-
cyjne i materiały profilaktyczne dotyczące tego projektu.Kadry ze wspólnego filmu promującego jazdę na rowerze przygotowane-

go przez Policję i Fundusz.
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Zadaniem było stworzenie wiersza lub hasła promującego ochronę środowiska. Prace były oceniane w trzech kategoriach 
wiekowych: (I – przedszkole, II – klasy 0–3, III – klasy 4–8).
 

 
Miejsce III:   ANTONINA WOLNIEWICZ

Staś i Antosia urwisy małe, 
Codziennie oglądają Hałabałę. 
Biorą z niego przykład wielki, 

Segregują nawet obierki. 
A gdy na wycieczkę idą do lasu, 

To nie robią w nim hałasu! 
Tak dbamy o przyrodę i mądrze gospodarujemy wodę. 

 
Wyróżnienie:   STANISŁAW WOLNIEWICZ

Staś i Antosia przedszkolaki małe, 
Chronią przyrodę poprzez trójugodę: 

Segregacja, oszczędzanie i uprawy bio – to jest właśnie to! 
Ziemia, woda, las – to ogromnie cieszy nas. 

Od małego wiemy już, 
że przyroda to nas druh. 

 

HASŁO

Miejsce I:   TOMASZ WALENTO

Ważne dla dzieci – segregujcie śmieci! 
 

 
KATEGORIA I: PRZEDSZKOLE 

 
WIERSZ

Miejsce I:   AGATA IZBIŃSKA

Moi drodzy przyjaciele, 
w lesie trzeba tak niewiele, 

by tragedię zrobić wielką 
i zapalić las butelką. 

Zapamiętaj, mój kochany! 
Zbieraj śmieci do plecaka, 
bo inaczej będzie draka! 

 
Miejsce II:   STANISŁAW IMIŃSKI

Chcesz być bohaterem, 
pomagaj słabszym, 

dokarmiaj zwierzęta 
to wzór na medal! 

Każdy przedszkolaczek wie, 
gdy ktoś głodny brzuszek boli, 

jeśli pomagasz zwierzętom 
to wszyscy jesteście weseli. 

To takie proste, a zmienia wiele. 
Każdy może być SUPER BOHATEREM! 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Szczecinie 1  czerwca 
2020 roku ogłosił konkurs „Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę!”. Komisja konkursowa – 
spośród 41 złożonych prac – wybrała najlepsze. Dziękujemy za kreatywność i pomysłowość!

O TYM SIĘ MÓWI
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KATEGORIA II: KLASY 0-3 

WIERSZ
 
Miejsce I:   TYMON ŚWIĄTEK

Myślmy globalnie, działajmy lokalnie! 
Gdy pszczółkę napoisz, pragnienie jej koisz! 

Trawy nie deptaj, bo co to za frajda? 
Po trawie wędruje tylko ciamajda! 

Zakręcaj też wodę – tak chronisz przyrodę. 
Śmieci segreguj, wyrzucaj gdzie trzeba. 

Dzięki tym działaniom dasz kawałek nieba 
Naszej kochanej planecie – najważniejszej na świecie! 

 
Miejsce II:   BARTOSZ MARCINKOWSKI

W pogodę czy niepogodę, 
ja dbam o przyrodę. 

Materiałowe torby kupuję, 
śmieci  co dzień segreguję. 
Kompostownik przy domu 

o środowisko dbam. 
Czy deszcz leje czy słońce świeci, 

o przyrodę dbają wszystkie dzieci. 
Gdy o przyrodę dbać będziemy , 

to dłużej i zdrowiej pożyjemy.

 
Miejsce III:   ALICJA GAŁECKA

Kiedy bawię się na trawie, 
śmieci na niej nie zostawię. 

Każdy papier czy butelka 
trafia szybko do kubełka. 
Ja o naszą  Ziemię  dbam. 

Bo ją tylko jedną mam.

 
Wyróżnienie:   JULIA SZMURŁO

Wszędzie w koło kominy, 
widzę same dymy, 

Ludzie! Opamiętajcie się! 
Dzisiaj EKO jest nam w modzie, 
Także nie jedź w samochodzie! 

Idź na rower, bądź pobiegaj, 
Zanieczyszczaniu przyrody zapobiegaj. 

Taką prośbę mam do Ciebie, 
Dbaj o ziemię, jak o siebie!

 
Wyróżnienie:   MARLENA SZYCA

Dbając o przyrodę 
dbamy o zwierząt swobodę, 

więc zachęcam Was dorośli i dzieci 
SEGREGUJMY ŚMIECI !!! 

To nie jest tylko gadanie, 
lecz o Naszą przyszłość dbanie :) 

 

HASŁO
Miejsce I:   JULIA PETER

Chronię przyrodę i środowisko, dla czystej Ziemi zrobię wszystko! 
 

Miejsce II:   NATALIA JULIA NOWICKA

Chrońmy łąki, pola i lasy, a będziemy żyli po wsze czasy! 
 

Miejsce III:   MARCEL ONDYCZ

Chroniąc środowisko, chronisz naszą przyszłość! 

 
KATEGORIA III: KLASY 4–8 

 
WIERSZ

 
Miejsce I:    TOLA RESZKA

Segreguj śmieci, segreguj odpady, 
Bez przyrody nikt nie da rady, 

Dbaj o ziemię i przyrodę, 
Ona daje dom i wodę, 
Chroń rośliny i naturę, 

Wtedy lasy pójdą w górę, 
W lesie nie zostawiaj śmieci, 

To dla przyszłości wszystkich dzieci. 
 

Miejsce II:   NATALIA JĘDRASZEWSKA

Nie podwyższaj góry wysypiska, 
pomyśl o skutkach dla środowiska! 

Rozsądnie używaj wodę, 
bo wpływa to na przyrodę! 

Nie wyrzucaj śmieci do lasu, 
pomyśl o tym od czasu do czasu! 

Niczego nie marnuj, segreguj śmieci, 
pamiętajmy o tym już jako dzieci!

 
Miejsce III:  MARTA MORYC

Wprowadźmy na bycie EKO modę, 
chrońmy nasze wspólne dobro – przyrodę. 
Sposobów jest wiele – zapewniam Ciebie, 

każdy znajdzie coś dla siebie. 
Segreguj śmieci, zrezygnuj z plastiku, 

poruszaj się rowerem, nie kupuj wszystkiego bez liku. 
Bycie człowiekiem zobowiązuje, 
wygra ten, kto przyrodę szanuje. 

 
Wyróżnienie:   MARIA PRZEPIERA

Oszczędzam wodę, bo lubię przyrodę, 
Zęby mądrze myję, dużo wody nie zużyję. 

Śmieci segreguję,  w dobre pojemniki pakuję, 
Gazy cieplarniane limituję, rowerem do szkoły szusuję. 

Porcję jedzenia dawkuję, w śmietniku nic nie ląduje. 
Naturę lekceważymy, z koronawirusem walczymy, 

Na środowisko nie zważamy, klimat ocieplamy. 
Wspólnie przyrodę  szanujmy i nadmiernie jej nie eksploatujmy. 

 
Wyróżnienie:   WIKTORIA KRUPA

Dbając o przyrodę, zawsze zyskuję 
Śmieci segreguję, świata nie rujnuję 

Rzeki, jeziora to woda jest, 
Pamiętam, że każda kropla źródłem życia jest. 

Oprócz tego zrobię jeszcze coś, 
Nie używam komputera, odłączę aby oszczędzić prąd, 

Jeśli ratować środowisko chcesz, 
Rower zamiast samochodu weź!

 

HASŁO
Miejsce I:  DAWID MAZURCZAK

Ochrona środowiska - pokoleniowa misja! 
 

Miejsce II:   MARIKA GRZEGOREK

Nie zaśmiecaj lasów, łąk i pól, bo to Ziemi sprawia ból! 
 

Miejsce III:   Sławomir Wejhan

Nie śmieć i szanuj! Przyroda będzie wieczna, jeśli będzie bezpieczna!

O TYM SIĘ MÓWI
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Agencja 4.0 – to nazwa strategii cyfryzacji realizowanej w ostatnich latach przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jej efektem są nowe technologiczne rozwiązania 

ułatwiające rolnikom prowadzenie gospodarstwa oraz takie, które usprawniają pracę ARiMR. 

ARiMR 
NA CYFROWEJ ŚCIEŻCE

Ta strategia rozpisana jest w czasie, posuwa-
my się w procesie cyfryzacji krok po kroku. 
Agencja jest bowiem dużą instytucją, obsłu-
gującą rocznie ponad 1,3 mln rolników, za-
trudniającą 11 tys. osób, więc wszystkie tech-
nologiczne nowości musimy wprowadzać tak, 
by nie zaburzać procesu realizacji naszych 
podstawowych zadań, czyli bieżącego finan-
sowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich. Ale konsekwentnie idziemy do przodu. 

Wśród innowacyjnych projektów już zrealizo-
wanych przez ARiMR są m.in. aplikacja eWnio-
sekPlus, portal IRZplus, Moduł eLZP, Agen-
cyjny Prawnik, czy wprowadzana właśnie do 
użytku aplikacja mobilna dla rolników. 

Nasze najbliższe cyfryzacyjne plany to wpro-
-wadzenie elektronicznego obiegu dokumen-
tów w całej Agencji, co zważywszy na skalę 
instytucji, liczącej 16 oddziałów regionalnych 
i 314 biur powiatowych, będzie sporym wy-
zwaniem, a także e-wniosku dla działań inwe-
stycyjnych z PROW. 

  

Tomasz Nowakowski

  Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

PREZENTACJE
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Aplikacja mobilna dla rolników
Aplikacja Mobilna ARiMR umożliwia kontakt rolnika i Agencji. Decyzję czy z niej korzystać, czy 
nie, ARiMR pozostawia rolnikowi, gdyż jej posiadanie jest dobrowolne. Jednak wykorzystanie 
tego cyfrowego narzędzia otwiera nowe możliwości i jest dużym ułatwieniem - wystarczy smart-
fon czy tablet działający w systemie Android lub iOS oraz dostęp do internetu, by wygodnie za-
łatwić sprawę związaną z obsługą wniosku. Za pomocą Mobilnej ARiMR rolnik może przesłać 
do Agencji zdjęcia dokumentów lub gruntów i upraw wymaganych np. do weryfikacji wniosku 
o dopłaty obszarowe. Obsługa programu jest intuicyjna. Rolnik otrzymuje na smartfona powia-
domienie o konieczności np. wykonania zdjęcia działki. Po zalogowaniu się do aplikacji wybiera 
otrzymane z ARiMR zadanie. Aplikacja krok po kroku podpowie jak je wykonać: co należy sfoto-
grafować, ile zdjęć wykonać, z jakiego miejsca na polu i w jakim kierunku wykonać ujęcie. Zro-
bione zdjęcia gruntów są geotagowane, czyli zawierają dane o współrzędnych geograficznych. 
Tak przygotowane fotografie rolnik poprzez aplikację przesyła do ARiMR, gdzie następuje ocena 
poprawności ich wykonania. Dzięki temu rozwiązaniu zbędna staje się wymiana pism czy osobi-
sta wizyta rolnika w urzędzie. Ograniczone zostają również kontrole na miejscu przeprowadzane 
w gospodarstwie. Skraca się zatem czas obiegu dokumentów, a tym samym załatwienia sprawy.

PREZENTACJE
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WIEDZA I ZABAWA 
DLA KAŻDEGO 

CIEKAWEGO ŚWIATA

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu to miejsce, 

gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli mogą odkrywać świat przyrody, 

fizyki, chemii oraz astronomii w sposób kreatywny. Kalendarz 

na rok szkolny 2019/2020 był wypełniony warsztatami edukacyjnymi dla przedszkolaków 

i  uczniów szkół podstawowych, wydarzeniami skierowanymi do indywidualnych 

odwiedzających, spotkaniami ekspertów związanych z ekologią i edukacją. Od marca, 

w związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa, TOEE przeniosło swoją działalność 

edukacyjną do internetu. Dzięki temu młodzi miłośnicy nauki oraz ich rodzice mieli okazję 

w sposób ciekawy, łącząc naukę z zabawą, spędzić czas w trakcie obowiązującej w całej 

Polsce kwarantanny. Po wakacjach TOEE zaplanowało kolejne unikatowe warsztaty dla 

dzieci i młodzieży już w Zalesiu, które będą się także odbywać na wyremontowanym tarasie. 

Marta Zabłocka
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu

Pokazy doświadczeń. Aleja nauki. Zajęcia przyrodnicze.

PREZENTACJE
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Wrzesień 2019 roku obfitował w różne wydarzenia w Zalesiu. 
Wernisaż prac Doroty Żurek, rykowisko w rezerwacie Jeziora 
Świdwie, spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Ilnickim – to tyl-
ko kilka propozycji, które dla odwiedzających TOEE przygoto-
wano na początku roku szkolnego. Nie zabrakło także cyklicz-
nej imprezy, czyli 6. Urodzin TOEE, która odbyła się w ramach 
XIX Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Goście wzięli udział 
w spacerze, który odbywał się pod hasłem Paprociami jesień się 
zaczyna, w warsztatach mikroskopowych i dotyczących turbin 
wiatrowych. Miłośnicy przyrody poznali życie pszczół, a także od-
był się pokaz astronomiczny w Mobilnym Kinie Przyrodniczym. 

Nowy rok szkolny w TOEE rozpoczęto od realizacji projektu 
Od A do Z czyli od atomu do Ziemi, który uzyskał dofinansowa-
nie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W zajęciach, które odbywały 
się we wrześniu i październiku, wzięło udział około 300 uczniów 
ze szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskie-
go. Był to projekt interdyscyplinarny, łączący elementy ekolo-
gii oraz podstawowych zasad fizyki z aktywnym zdobywaniem 
wiedzy przez indywidualne doświadczenie. Zakupione w ra-
mach projektu pomoce dydaktyczne stanowią obecnie ważny 
element wykorzystywany podczas warsztatów dla uczniów, jak  
i osób indywidualnych. 

Jesień i zima w Zalesiu to obok codziennych zajęć edukacyjnych 
dla przedszkolaków oraz uczniów, także wydarzenia skierowane 
do indywidualnych odwiedzających. Jednym z nich był wernisaż 
fotograficzny Kraina Wojciecha Moskwy. 

Ośrodek w Zalesiu to także miejsce zebrań środowisk związa-
nych z ekologią, turystyką, edukacją oraz regionem. W drugiej 
połowie 2019 roku odbyło się spotkanie pracowników Zachod-
niopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także 
Forum Zalewu, w którym wzięli udział przedstawiciele miesz-
kańców, stowarzyszeń oraz samorządu z gmin oraz miast poło-
żonych na obszarach wybrzeża Zalewu Szczecińskiego i Zalewu 
Kamieńskiego. Miały też miejsce spotkania integracyjne z de-
legacją samorządową z burmistrzem Ueckermünde na czele, 
a także z przedstawicielami miasta Korinos w Grecji, które jest 
partnerskim miastem Polic. 

Zimowe niebo nad TOEE to weekendowe wydarzenie, które 
w styczniu zostało zorganizowane przy współudziale człon-
ków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oddział 
w Szczecinie. W programie znalazły się między innymi interak-
tywne warsztaty przyrodnicze, zajęcia plastyczne dla najmłod-
szych oraz wykłady dotyczące komet, granic Układu Słoneczne-
go oraz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.

Po raz kolejny na terenie Ośrodka w Zalesiu odbyła się w mar-
cu konferencja dla Beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W wy-
darzeniu poświęconym pozyskiwaniu środków na inwestycje 
proekologiczne wzięło udział ponad 100 osób. 

Od połowy marca TOEE zawiesiło swoją działalność w związku 
z obostrzeniami wprowadzonym przez polski rząd w ramach 
kontroli i zapobiegania epidemii koronawirusa. Nie chcąc po-
zostawić miłośników nauki samych w tym trudnym czasie spo-
łecznej kwarantanny, instruktorzy TOEE przygotowali autorskie 
teksty, plansze, fotografie oraz krótkie filmy, które były prezen-
towane każdego dnia na stronie www.toee.pl oraz na Facebo-
oku. Pojawiły się propozycje wykonania prostych doświadczeń 
z fizyki, chemii oraz zabawy dla dzieci związane z ekologią i recy-
klingiem, które można było samodzielnie wykonać w warunkach 
domowych. Opublikowano w tym czasie także ciekawostki do-
tyczące przyrody, związane z Puszczą Wkrzańską oraz Zalewem Zajęcia z mikroskopami.

Warsztaty: niebo jesienne.

Ogród wody.

Szczecińskim. Pojawił się również cykl dotyczący prowadzenia 
samodzielnych obserwacji astronomicznych.  

Tuż przed okresem wakacji TOEE otworzyło swoje drzwi dla 
odwiedzających, zachowując wszystkie obostrzenia sanitarne 
i epidemiczne. W lipcu i sierpniu turyści mieli okazję wziąć udział 
w kameralnych Warsztatach Edukacyjnych, które poświęcone 
były przyrodzie, ekologii oraz naukom ścisłym. Zorganizowano 
także rajdy rowerowe oraz spacery po Puszczy Wkrzańskiej. 

Koniec lata i początek jesieni to okres, kiedy realizowane jest za-
danie Warsztaty ekologiczne „Przyroda i zjawiska atmosferyczne 
– obserwacje w TOEE”, dofinansowane ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Dla małych i dużych odwiedzających TOEE oznacza 
to nowe propozycje warsztatowe, ciekawe pomoce dydaktycz-
ne, które będą użyte podczas zajęć edukacyjnych oraz remont 
tarasu, z którego można dokonywać obserwacji przyrodniczych 
oraz astronomicznych. 

Siedem lat działalności TOEE, które przypada we wrześniu 
2020 roku, to blisko 100 tysięcy odwiedzających. Miejmy na-
dzieję, że kolejny rok działalności TOEE 2020/2021 będzie pe-
łen warsztatów oraz wydarzeń, w których wezmą udział wszy-
scy ciekawi świata!
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ZACHOWAĆ BIORÓŻNORODNOŚĆ 
– CHRONIĄC PRZYRODĘ

„Zachować bioróżnorodność – chroniąc przyrodę” to projekt 
realizowany na terenie Wolińskiego Parku Narodowego 
(WPN) z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2019–
2020. W projekcie wdrożone zostały zadania z zakresu ochrony 
czynnej zagrożonych gatunków i siedlisk.

Alicja Łepek
Starszy Specjalista 

ds. Ochrony Przyrody
Woliński Park Narodowy

Jak wynika z najnowszego raportu ONZ The Global Ecosystem 
Assessment (2019), zagrożonych jest ok. 25 procent gatun-
ków, a blisko milion gatunków zwierząt i roślin wymrze w cią-
gu najbliższych dekad. Dlatego działania mające na celu czyn-
ną ochronę różnorodności biologicznej są ważnym elementem 
przeciwdziałania temu zagrożeniu. Różnorodność biologiczna 
to niezwykłe bogactwo otaczających nas ekosystemów, gatun-
ków i genów - jest naszym ubezpieczeniem na życie, dając nam 
pożywienie, słodką wodę, czyste powietrze, schronienie i lekar-
stwa, łagodząc skutki klęsk żywiołowych, chroniąc przed szkod-
nikami i  chorobami, a także przyczyniając się do regulowania kli-
matu. Różnorodność biologiczna jest również naszym kapitałem 
naturalnym, zapewniając funkcje ekosystemów, które stanowią 
podstawę naszej gospodarki. Natura jest również ważna dla na-
szego fizycznego dobrostanu i zdrowia psychicznego, jak i dla 
zdolności naszego społeczeństwa do radzenia sobie ze zmiana-
mi zachodzącymi na świecie, zagrożeniami zdrowia i katastro-
fami. Potrzebujemy natury w naszym życiu. Pogorszenie stanu 
i utrata różnorodności biologicznej wpływają negatywnie na za-
pewnianie tych funkcji: tracimy gatunki i siedliska oraz dobro-
byt i miejsca pracy uzyskiwane dzięki środowisku naturalnemu. 

Projekt realizowany dzięki wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie 
ma na celu wsparcie różnorodności biologicznej i obejmuje 
realizację działań:

1.    Wzmocnienie populacji pajęcznicy liliowatej (Anthericum li-
liago L.), gatunku muraw kserotermicznych, objętego ochro-
ną ścisłą i zagrożonego wyginięciem;

2.    Stworzenie miejsc gniazdowania dla owadów pszczołowa-
tych (Apoidea) w ich naturalnym biotopie, czyli murawach 
kserotermicznych klasy Festuco-Brometea;

3.    Ograniczenie śmiertelności płazów przekraczających jezd-
nię drogi 102 Międzyzdroje – Dziwnów w miejscach migracji 
na wysokości j. Gardno;

4.    Zabezpieczenie wydm i klifów przed antropopresją poprzez 
grodzenia oraz usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.

Murawy kserotermiczne to jedne z najrzadszych i najbardziej 
zagrożonych, a jednocześnie bardzo różnorodnych i cennych 
siedlisk Europy. Przez wiele lat ich walory były niedoceniane. 
Występują w miejscach wybitnie ciepłych, suchych i nasłonecz-
nionych. Działanie 1. ma na celu wzmocnienie populacji zagrożo-
nego wyginięciem gatunku muraw kserotermicznych pajęcznicy 
liliowatej (Anthericum liliago L.) poprzez ochronę czynną – zasi-
lenie okazami z hodowli.

Pajęcznica liliowata jest gatunkiem śródziemnomorskim, które-
go zwarty zasięg obejmuje południową i środkową Europę, do-
chodząc na północy po Danię i Szwecję.  W Polsce ma wyspowe 
stanowiska w zachodniej części kraju. Na obszarze Wolińskiego 
PN takson ten występuje na dwóch stanowiskach – najdalej na 
północ wysuniętych w Polsce. Jest jedną z najcenniejszych roślin 
Wolińskiego Parku Narodowego, a zarazem całej wyspy Wolin. 
W Parku zaliczona została do roślin bezpośrednio zagrożonych 
wyginięciem. Działanie przewiduje hodowlę ex-situ i wsiedlenie 
tak wyhodowanych osobników na 2 czynne stanowiska (wzmoc-
nienie stanowisk) oraz na 4 stanowiska zastępcze. Ze względu 
na specyfikę, realizacja zadania została rozłożona na 2 lata. Za-
danie realizowane jest przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, który posiada odpowiednie do-
świadczenie, wiedzę i zaplecze techniczno-naukowe do realizacji 
takiego typu prac. W 2019 – pierwszym roku trwania projektu do-
konano zbioru nasion, części wegetatywnych oraz przeprowadzo-
no badania siedliskowe wraz z poborem gleby do badań, zgodnie 
z metodyką ENSCONET. 

Pobrane nasiona wysiano w warunkach ex-situ, a po wysiewie 
pielęgnowano rozwijające się rośliny. W drugim roku nastąpiła 
adaptacja roślin do warunków zewnętrznych, opieka nad rosną-
cymi sadzonkami oraz wsiedlenie roślin na wytypowane uprzed-
nio przygotowane stanowiska.

Pajęcznica 
liliowata 

(Anthericum 
liliago L.), 
zagrożony 

wyginięciem 
gatunek 
muraw.

Pobór prób glebowych na stanowisku wytypowanym do wsiedlenia 
nowych osobników pajęcznicy liliowatej.
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ku. Temu służyło kolejne z dofinansowanych przez WFOŚiGW 
w Szczecinie zadań. Na podstawie odczytów z migratorów okre-
ślone zostały miejsca o największym natężeniu ruchu turystycz-
nego i w tych miejscach postawione zostały bariery odgradzają-
ce plażę od części gdzie tworzą się inicjalne wydmy białe, które 
warunkują powstawanie/odbudowę wału wydmowego. Montaż 
ogrodzeń wykonany jest w taki sposób, aby umożliwić ich demon-
taż na okres jesienno-zimowy. Sezonowość grodzeń wynika z za-
grożenia zniszczeniem barier w okresach sztormowych. Metoda 
ta zapobiega degradacji wydm (brak rozdeptywania) oraz przy-
czynia się do odbudowy wału wydm inicjalnych, co przyczynia się 
do wzrostu liczebności mikołajka nadmorskiego (Eryngium ma-
ritimum) i utrzymania stanowisk innych cennych gatunków flory: 
rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides), kruszczyka rdza-
woczerwonego (Epipactis atrorubens), honkenii piaskowej (Honc-
kenya peploides), rukwieli nadmorskej (Cakile maritima). 
W ramach ochrony siedlisk wybrzeża Bałtyku usunięte zostały 
także obce gatunki inwazyjne tj. róża pomarszczona, wierzba 
ostrolistna czy czeremcha amerykańska. Prace te wykonywa-
ne były ręcznie, zgodnie z technologią powszechnie stosowaną 
w zabiegach ukierunkowanych na eliminację gatunków inwazyj-
nych.  Inwazyjne gatunki obce to rośliny, zwierzęta, patogeny 
i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i po-
wodują szkody w środowisku lub gospodarce lub też negatyw-
nie oddziałują na zdrowie człowieka. W szczególności inwazyj-
ne gatunki obce oddziałują negatywnie na ekosystemy poprzez 
zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, 
konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie 
patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów 
oraz różnorodności biologicznej.

Wsparcie finansowe udzielone przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pozwoli-
ło na realizację przedstawionych powyżej zadań i przyczyniło się 
do uzyskania wymiernych efektów ekologicznych. Aktywność 
tej instytucji w sferze finansowania zadań z zakresu ochrony 
przyrody stwarza warunki do wspierania przedsięwzięć koszto-
chłonnych, które nie zawsze są opłacalne z punktu widzenia ra-
chunku ekonomicznego, ale przynoszą wymierne korzyści eko-
logiczne i społeczne.

Woliński Park Narodowy
ul. Niepodległości 3a
72-500 Międzyzdroje
Tel: + 48 91 328 07 27, + 48 91 91 328 07 37
fax: + 48 91 328 03 57
sekretariat@wolinpn.pl

W ramach projektu wykonano 10 schronień dla owadów z rodziny 
pszczołowatych.

Gatunkami najliczniej 
korzystającymi 
ze wsparcia podczas 
migracji były traszki 
zwyczajne i ropuchy 
szare.

Tablica ostrzegająca i informująca kierowców o prowadzonej akcji.

Zaprzestanie użytkowania ciepłych łąk oraz muraw kseroter-
micznych i napiaskowych, a z drugiej strony – intensyfikacja rol-
nictwa i  stosowanie nieprzemyślanych zabiegów (np. wypa-
lanie traw, eliminacja miedz i zadrzewień) – eliminują miejsca 
gniazdowania pszczołowatych (Apoidea) i powodują wymiera-
nie ich roślin pokarmowych. Do wymierania niektórych pszczo-
łowatych przyczynia się również zmniejszenie wykorzystania 
tradycyjnych materiałów budowlanych. Naturalnym biotopem 
dzikich pszczół są murawy z klas Festuco-Brometea i Koelerio-Co-
rynephoretea canescens. Tam też notuje się ich najwyższą różno-
rodność gatunkową. W ramach realizowanego działania 2. – Mu-
rawy przyjazne pszczołowatym - stworzenie miejsc gniazdowania 
pszczołowatych (Apoidea) w ich naturalnym biotopie wykonanych 
zostało 10 schronień z naturalnych materiałów tj. trzcina, włók-
no z drzew liściastych, nawiercone drewno, cegła, glina. Schro-
nienia gwarantują owadom zaciszne miejsce, w którym mogą 
nocować, skryć się przed deszczem i drapieżnikami, rozmnażać 
się, a nawet spędzać zimę. 

Płazy są najbardziej zagrożoną dużą grupą taksonomiczną wśród 
zwierząt. Jednym z tego powodów jest wzmożony ruch pojaz-
dów samochodowych, oddziałujący na płazy bezpośrednio – po-
wodując ich śmierć w wyniku kolizji z pojazdami. Badania poka-
zują, że tylko w czasie migracji wiosennych ginie od 40 do 50% 
osobników z populacji ropuch szarych. Przy natężeniu ruchu wy-
noszącym 4 samochody na godzinę ginie 10% migrujących ro-
puch, a przy natężeniu 60 samochodów/godzinę straty sięga-
ją aż 75%. Droga wojewódzka nr 102 w okolicy jeziora Gardno 
koło Międzyzdrojów stanowi w czasie migracji miejsce, gdzie do-
chodzi do znacznych strat w populacji płazów. Dlatego kolejnym 
działaniem projektowym była okresowa ochrona płazów prze-
kraczających jezdnię drogi 102 w miejscach migracji.

Celem tego działania było zwiększenie przeżywalności płazów 
poprzez zabezpieczenie miejsc migracji. Wzdłuż drogi zamonto-
wane zostały okresowe, przenośne bariery ochronne o łącznej 
długości 1000 mb (2 x 500 m). Zabezpieczenia te funkcjonowa-
ły w okresie o największej aktywności płazów tj. okresie wiosen-
nej migracji oraz letniej dyspersji po zakończeniu rozwoju mło-
docianego. Osobniki odławiane do pułapek, przenoszone były 
do jeziora lub w głąb lasu, w zależności od aktualnego kierunku 
migracji. Łączna ilość przeniesionych w ten sposób płazów wy-
niosła blisko 4.000 osobników.

Duża ilość osób odpoczywających w Wolińskim PN dochodzą-
ca nawet do 1,5 mln (oszacowana na podstawie danych z mi-
gratorów), szczególnie w okresie letnim w sposób istotny wpły-
wa negatywnie na stan środowiska przyrodniczego. Konieczne 
jest więc przeciwdziałanie niszczeniu siedlisk wybrzeża Bałty-
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ZIELNIK POMORZA

Uniwersytet Szczeciński jako partner konsorcjum wraz z Uniwersytetem Gdańskim (partnerem 
projektu) oraz Akademią Pomorską w Słupsku (liderem projektu) rozpoczął realizację   projektu 
Herbarium Pomeranicum – Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza - Herbarium Pomeranicum 
- digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich 
połączenie i udostępnienie cyfrowe.

Czym zatem właściwie jest Herbarium?
Herbarium, czyli zielnik, to kolekcja zasuszonych okazów 
roślin i grzybów ułożonych, opisanych i sklasyfikowanych 
według określonych kryteriów. Wysuszone rośliny i grzyby 
przechowuje się zwykle przyklejone na specjalnie przygoto-
wanych arkuszach, opatrzone etykietą zawierającą nazwę 
naukową organizmu, miejsce i datę zbioru, a także nazwi-
sko osoby, która okaz zebrała i oznaczyła. Ponadto w zielni-
kach przechowuje się oryginalne ryciny, owoce, nasiona, za-
konserwowane w specjalnych płynach inne części roślin oraz 
preparaty mikroorganizmów.

Na całym świecie instytucje takie działają w Uczelniach Wyż-
szych, Instytutach Badawczych i Muzeach Przyrodniczych. 
Rejestrację i spis obecnie istniejących zielników naukowych 
świata prowadzi Index Herbariorum – katalog zorganizowa-
ny przez Nowojorski Ogród Botaniczny. Obecnie na świecie 
funkcjonuje ponad 4 tysiące herbariów w 165 krajach, zawie-
rających ponad 350 milionów okazów.

Na Pomorzu obecnie czynnie funkcjonują cztery herbaria 
zarejestrowane w Index Herbariorum (http://sciweb.nybg.
org/science2/IndexHerbariorum.asp):

a) Herbarium UGDA – Universitatis Gedanensis, stanowiące 
własność Uniwersytetu Gdańskiego, 

b) Herbarium SLTC – Herbarium Slupensis, stanowiące 
własność Akademii Pomorskiej w Słupsku,

c) Herbarium SZUB – Herbarium Stetinensis, stanowiące 
własność Uniwersytetu Szczecińskiego,

d) Szczecińska Kolekcja Okrzemek SZCZ (Szczecin Diatom 
Culture Collection), stanowiąca własność Uniwersytetu 
Szczecińskiego.     Proces digitalizacji.

Kolekcja mchów. Kolekcja porostów. 

prof. dr hab. Piotr Niedzielski
Asystent Kierownika Projektu ds. Zarządzania

Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
Fot. Cezary Bogus.
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Na podkreślenie zasługuje fakt, że wymienione wyżej zielniki, 
które są jedynymi, zarejestrowanymi w Index Herbariorum, czyn-
nie działającymi herbariami na obszarze Pomorza, połączone zo-
staną w jedno Wirtualne Herbarium Pomorskie Herbarium Po-
meranicum, a więc projekt pokryje 100% kolekcji pomorskich.

Rola herbariów w zachowaniu wiedzy o intensywnie zmie-
niającym się środowisku przyrodniczym jest nie do przece-
nienia. Są one jedynym, zachowanym dowodem na obecny 
i historyczny skład flory (rośliny) i mykobioty (grzyby). Źró-
dłem informacji na temat bioróżnorodności danego regionu, 
materiałem do wszelkich porównawczych badań taksono-
micznych, morfologicznych, anatomicznych, ekologicznych 
itp. oraz źródłem materiału genetycznego, który może być 
wykorzystywany w różnorodny sposób. 

Materiał zielnikowy odgrywa kluczową rolę w ocenie stopnia 
zagrożenia gatunków podczas opracowywania programów 
zachowania bioróżnorodności. Stanowi też jedyną formę do-
kumentacji okazów typowych i gatunków unikatowych. War-
to dodać, że okaz typowy, to materiał na podstawie którego 
badacz opisał nowy gatunek (takson) dla nauki. Jest jakby 
wzorcem danego gatunku. Okaz typowy danego gatunku 
jest tylko jeden na świecie, stąd jego wartość naukowa jest 
trudna do przecenienia. 

Kto na tym może skorzystać?
Digitalizacja to przyszłość. Łącznie zostanie zeskanowa-
nych i udostępnionych w sieci około pół miliona naj-
bardziej cennych alegatów z pomorskich kolekcji, a do-
stęp do nich uzyska każdy zainteresowany. Wzorując 
się na największych zielnikach świata jesteśmy przekonani, 
iż z zeskanowanych zbiorów będzie korzystać szerokie gro-
no odbiorców: naukowcy, studenci, administracja lokalna 
oraz państwowa, a także służby, których zadaniem jest dba-
łość o środowisko. 

Należy tutaj zaznaczyć, że projekt ma także charakter edu-
kacyjny. Liczymy na to, iż zbiory przysłużą się nauczycielom 
i uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
w trakcie edukacji przyrodniczej. Ale Herbarium to także re-
alna pomoc w biznesie. Z zasobów zdigitalizowanych her-
bariów na całym świecie korzystają różnego typu instytucje 
i firmy przy wykonywaniu ekspertyz oddziaływania na środo-
wisko różnorakich inwestycji np. w formie wykorzystywania 
materiałów zielnikowych jako materiałów porównawczych, 
pomoc w identyfikowaniu gatunków i innych.

Jeszcze wiele pracy przed nami. Pełne efekty pracy zoba-
czymy za około dwa lata, jednak już teraz wiemy, iż praca 
nad tak ambitnym projektem przyniesie wiele korzyści dla 
edukacji i środowiska, bo Herbarium Pomeranicum to gwa-
rancja zachowania wiedzy o intensywnie zmieniającym się 
środowisku przyrodniczym, które na Pomorzu jest wyjątko-
we, bo przecież dobrze wykonany zielnik jest ponadczaso-
wy, nigdy się nie starzeje, wręcz przeciwnie – jego wartość 
wzrasta z wiekiem.

Kolekcja roślin naczyniowych.

Kolekcja preparatów mokrych.

Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus L.).           Lulek czarny (Hyoscyamus Niger).             Szczwół plamisty (Conium maculatum).
                                                                         

*Projekt Herbarium Pomeranicum – Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów 
herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014–2020 Oś Priorytetowa nr 2 E-administracja i otwarty rząd Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 
Poddziałanie nr 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: Cyfrowe 
udostępnienie zasobów nauki).
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TRANSPORT 
I ŚRODOWISKO 

– wyzwania w dobie 
pandemii

UMOWA 
NA ZAKUP 

NOWEJ ŁODZI 
RATOWNICZEJ 

DLA KM PSP 
w Koszalinie

O ekologicznym transporcie i rozwiązaniach 
dotyczących zrównoważonego rozwoju rozmawiali 
w   Szczecinie uczestnicy konferencji „Transport 
i  środowisko – wyzwania w dobie pandemii”, 
zorganizowanej przez Instytut Polska Bezpieczna.

 

Nowoczesną łódź ratowniczą, która będzie wykorzystywana między innymi w działaniach na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i  ochrony przyrody, kupi Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Koszalinie. W koszalińskim Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została zawarta umowa dofinansowania.

Dokument – w obecności Roberta Stępnia – Zastępcy Prezesa Zarządu Fun-
duszu – podpisał st. bryg. mgr inż. Mirosław Pender - Komendant Miejski 
PSP w Koszalinie.

Wśród prelegentów w panelu: Transport i środowisko 
– działania inwestycyjne i systemowe był Paweł Mirowski 
– Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który 
przybliżył działania Funduszu na rzecz elektromobilności. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, wychodząc naprzeciw potrzebom 
Beneficjentów, a także mając na uwadze rozwój 
i  promocję elektromobilności, wprowadził do swojej 
oferty mechanizmy finansowe, umożliwiające jednostkom 
samorządu terytorialnego zakup pojazdów elektrycznych 
oraz stacji ładowania, a osobom fizycznym – zakup 
samochodów, skuterów oraz rowerów elektrycznych, 
a także infrastruktury niezbędnej do ich ładowania 
–  w  ramach Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych 
na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koszalinie kupi 
łódź z silnikiem zaburtowym i przyczepą, która będzie 
używana podczas akcji dotyczących ratownictwa 
wodnego, chemicznego i ekologicznego, a także czynnej 
ochrony przyrody na terenie powiatu koszalińskiego. 
Sześciometrowa jednostka, która jednorazowo zabierze 
na pokład do 10 osób, będzie wyposażona m.in. w konsolę 

sterującą, belkę sygnalizacyjną wraz z oświetleniem, silnik 
zaburtowy o mocy 40 KM oraz przyczepę transportową.

Koszt zakupu łodzi wraz z przyczepą wynosi 68 tys. zł. 
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to 34 tysiące 
złotych.
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Realizacja zobowiązań 
w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. 

Efekty działalności PROJEKTU DORADZTWA 
ENERGETYCZNEGO – konferencja w Koszalinie

STOP POŻAROM 
SKŁADOWISK

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Zarząd Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Szczecinie 18 sierpnia 2020 roku w koszalińskim biurze 
Funduszu zorganizowały konferencję: Realizacja zobowiązań w zakresie polityki klimatyczno-
energetycznej. Efekty działalności Projektu Doradztwa Energetycznego i realizacji Programu 
Priorytetowego „Moja Woda” w Województwie Zachodniopomorskim.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansuje 
system przeciwpożarowy w Regionalnym 
Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie 
oraz w  miejscach składowania odpadów 
w  Koszalinie. Beneficjentem jest koszalińskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.

Gromadzone zmieszane odpady komunalne oraz surowce 
wtórne ze względu na swój skład stwarzają potencjalne 
zagrożenie pożarowe. By go uniknąć, PGK Sp. z o.o. 
w Koszalinie przy wsparciu finansowym Funduszu, zamontuje 
system kamer, który pozwoli na bieżąco kontrolować 
miejsca magazynowania i składowania odpadów. W hali 
mechanicznej obróbki odpadów zostanie zamontowany 
system klap dymowych, co zwiększy odporność ogniową 

hali. Projekt zakłada też montaż działka wodno-pianowego 
wraz z niezbędną armaturą. 

Koszt realizacji zadania: Podniesienie stanu bezpieczeństwa 
pożarowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. to prawie 2,2 mln zł, z czego niemal 
1,95  mln zł to pożyczka z możliwością częściowego 
umorzenia udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Jej celem była analiza stanu realizacji zo-

bowiązań w  zakresie polityki klimatycz-

no-energetycznej w Polsce oraz wpływu 

pandemii na sektor elektroenergetyczny 

i bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

Zostały również przedstawione zasady 

nowego Programu Priorytetowego Moja 

Woda, oferującego możliwość uzyskania 

dofinansowania na instalacje zagospoda-

rowania wód opadowych i roztopowych.

W konferencji – z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa związanych z epidemią 

COVID-19 – wzięli udział przedstawiciele 

jednostek samorządu terytorialnego, 

spółek miejskich i nadleśnictw.

W drugiej części konferencji zaprezentowano możliwości uzyskania wsparcia 
w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, który oferuje Beneficjentom 
z Województwa Zachodniopomorskiego możliwość skorzystania z kompleksowych 
usług doradczych w zakresie inwestycji dotyczących efektywności energetycznej 
i  odnawialnych źródeł energii.
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