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Szanowni Państwo,
Od 9 października 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie funkcjonuje w nowym składzie. Z dniem 9 października
2020 r. na stanowisko Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie została powołana Pani
Emilia Niemyt. Natomiast funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie pełni
Pan Robert Stępień powołany na to stanowisko w 2019 r.
Zachęcamy do aplikowania o środki Funduszu i wykorzystywania ich na mądre inwestowanie
w środowisko w ramach szerokiego katalogu możliwości pozyskania dofinansowania.
To zarówno programy ogólnopolskie, w tym Czyste Powietrze, umożliwiające – także osobom
o niższych dochodach – uzyskanie atrakcyjnego wsparcia na wymianę nieefektywnego źródła
ciepła i termomodernizację domu, jak i rozwiązania realizowane lokalnie, jak cieszący się
popularnością Program pożyczek dla osób fizycznych, stanowiący uzupełnienie Programu
Czyste Powietrze w zakresie inwestycji dotyczących ochrony powietrza, wód i gleby.
W najnowszym wydaniu biuletynu Naturalnie przeczytacie Państwo nie tylko o tych
dwóch programach, ale także pilotażu wsparcia wymiany źródeł ciepła w budynkach
wielolokalowych, liczących od 3 do 7 mieszkań. To właśnie na terenie województwa
zachodniopomorskiego, jako jednego z pierwszych obok dolnośląskiego, warmińskomazurskiego i wielkopolskiego, realizowany będzie nowatorski, pilotażowy program
dofinansowania, który jest szczególnie ważny dla mieszkańców budynków wielorodzinnych.
Fundusz konsekwentnie wspiera Straż Pożarną – zarówno Państwową, jak i Ochotniczą
– w finansowaniu zakupu sprzętu, niezbędnego podczas akcji ratowania zdrowia i życia.
W nowym Naturalnie piszemy o programach dedykowanych OSP (Mały Strażak i Remiza),
ale również o nowej łodzi Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, która przyczyni się
do poprawy bezpieczeństwa na wodzie.
W najnowszym wydaniu także opisy projektów zrealizowanych przez Beneficjentów.
Razem z pracownikami Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prezentujemy Państwu największą na Pomorzu
Zachodnim szpitalną elektrownię fotowoltaiczną oraz wnętrza gruntownie odnowionej
Kliniki Psychiatrii, a dzięki wsparciu Klubu Delta – zaglądamy za kulisy 14. Dąbskich
Wieczorów Filmowych, których Partnerem Ekologicznym był szczeciński Fundusz.
Zapraszamy do lektury!

Robert Stępień

Zastępca Prezesa Zarządu

Emilia Niemyt
Prezes Zarządu

Zdjęcie na okładce:
Przód: SPSK nr 1 PUM w Szczecinie
przed montażem instalacji PV. Fot.
WFOŚiGW w Szczecinie.
Tył: Dachy budynków SPSK nr 1 PUM
w Szczecinie po montażu ogniw PV.
Fot. SPSK nr 1 PUM.
Zdjęcia zawarte w Biuletynie
Naturalnie są własnością WFOŚiGW
w Szczecinie lub zostały przekazane
przez autorów.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skrótów i redakcyjnego
opracowania tekstów przyjętych
do druku.
Dtp i druk:
Zakład Poligraficzny SINDRUK
ul. Firmowa 12
45-594 Opole
ISSN 2080-0681
Nakład: 1000 egzemplarzy
Wydrukowano
na papierze ekologicznym.
Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:
1. Administratorem danych
osobowych jest Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z siedzibą
w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin,
tel.: 91 486 15 56,
e-mail: sekretariat@wfos.szczecin.pl
2. Istnieje możliwość kontaktu
z inspektorem ochrony
danych poprzez adres e-mail:
iod@wfos.szczecin.pl.
3. Pozostałe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie znajdują się na stronie:
https://bip.wfos.szczecin.pl/rodo/
klauzula-ogolna.html
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FUNDUSZ:
INNOWACYJNY,
DOSTĘPNY
I OTWARTY
O planach na najbliższy czas, miejscu, w którym widzi Fundusz w przyszłości i programach
dla zachodniopomorskich Beneficjentów – mówi Emilia Niemyt, która od 9 października
pełni funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
Pracowała Pani między innymi w Polskiej Żegludze

środowiska i transformacji w kierunku gospodarki nisko-

Morskiej, jako Dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach, Wójt

emisyjnej.

Gminy Wierzchowo, a także Dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. W jaki sposób dotychczasowe doświadczenia zawodowe mogą okazać się pomocne w pełnieniu

przed jakimi stoi WFOŚiGW w Szczecinie?
W związku z pandemią koronawirusa, której skutki wszyscy

nowej funkcji – Prezesa Zarządu Funduszu?

odczuwamy, szczególnie zależy mi na tym, żeby Fundusz

Każde z tych miejsc to inni ludzie i inne doświadczenia,

w tym niełatwym czasie. To dlatego w ofercie WFOŚiGW

ale każde, bez wyjątku – cenne i przydatne w dalszej karierze zawodowej. Pracę w Funduszu zaczynam z jednej strony z bogatym bagażem doświadczeń, a z drugiej – z dużą
otwartością na to, co nowe: na Pracowników, ale rów-

był instytucją, w której Beneficjenci mogą znaleźć oparcie
w Szczecinie jest możliwość zawieszenia spłaty rat pożyczek, ale także „zielona tarcza”, czyli wsparcie finansowe
w postaci preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Warto w tym miejscu zauważyć, że środ-

nież na Beneficjentów, aplikujących o wsparcie Funduszu

ki Funduszu w sposób elastyczny można łączyć praktycznie

na działania proekologiczne.

ze wszystkimi instrumentami wsparcia, z jakich korzystają

W pierwszej rozmowie nie może zabraknąć pytania

Beneficjenci. Tym samym gorąco namawiam do aplikowania

o wizję Funduszu. W jakim miejscu widzi Pani Woje-

o wsparcie Funduszu na uzupełnienie brakujących środków

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

w montażu finansowym lub zapewnienie realizacji zadań,

Wodnej w Szczecinie za 5 lat?
Fundusz musi być miejscem, które łączy inicjatywę miesz-
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Jakie są – według Pani – aktualnie największe wyzwania,

w przypadku których nastąpił wzrost kosztu realizacji w stosunku do zakładanych wydatków.

kańców regionu, chcących inwestować w ekologię i zmie-

Jakie będą najbliższe kierunki rozwoju Funduszu?

niać swoje lokalne środowisko, z możliwościami uzyskania

Z pewnością należy kłaść nacisk na obsługę w zakresie pro-

dofinansowania na preferencyjnych warunkach, znacznie

gramów dotyczących poprawy jakości powietrza, w tym

lepszych, niż komercyjne. Chcemy naszym Beneficjentom

Programu Czyste Powietrze, ale także pilotażowego pro-

– osobom fizycznym, ale także samorządom, szpitalom,

gramu wsparcia dla budynków wielorodzinnych. Rozwój

szkołom wyższym – dawać wachlarz atrakcyjnych mecha-

Funduszu musi się też opierać na dostępności dla szerokie-

nizmów wsparcia na szeroki zakres działań: poczynając

go grona Beneficjentów, którzy ubiegają się o dofinanso-

od czaso- i kapitałochłonnych inwestycji, jak modernizacja

wanie. Beneficjentami Funduszu są już nie tylko jednost-

oczyszczalni ścieków czy systemów gospodarowania odpa-

ki samorządu terytorialnego i podmioty samorządowe

dami, poprzez działania na rzecz poprawy jakości powietrza

oraz administracji publicznej. Coraz częściej z preferen-

i promocję elektromobilności, aż po inicjatywy dotyczące

cyjnych i częściowo umarzalnych pożyczek korzystają rów-

edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Misja Funduszu

nież przedsiębiorcy. Chcąc być na czasie, nie wolno zapomi-

na najbliższe lata to skuteczne wspieranie działań na rzecz

nać o innowacjach, a więc o nowoczesnym i ekologicznym

O TYM SIĘ MÓWI
Czyste Powietrze – poprzez kolejne ułatwienia, jak ogólnopolska infolinia, kalkulator dotacji czy baza urządzeń – cieszy się dużą popularnością. Do biur Funduszu w Szczecinie,
Koszalinie i Szczecinku wpływają wnioski o dofinansowanie,
sacyjne kotły gazowe i pompy ciepła. Zgodnie z nowymi zasadami wyższy jest także poziom dofinansowania, promujący montaż instalacji fotowoltaicznych, co również ma
wpływ na atrakcyjność programu dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy mogą uzyskać na-
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które najczęściej dotyczą wymiany źródeł ciepła na konden-

wet 37 tysięcy złotych dotacji.
Fundusz finansuje samorządom zakup pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, a także hybryd plug-in.
Od niedawna także oferuje osobom fizycznym dofinansowanie zakupu samochodów zasilanych wodorem
transporcie, stąd działania Funduszu na rzecz rozwoju elek-

i gazem ziemnym. Jakie są najbliższe plany Funduszu

tromobilności.

w zakresie wsparcia elektromobilności?

W jaki sposób chce Pani zachęcić instytucje i osoby

Chcemy w dalszym ciągu oferować atrakcyjne dofinan-

fizyczne z naszego regionu do dalszego ubiegania się

sowanie zarówno samorządom, jak i osobom fizycznym

o środki Funduszu na działania proekologiczne?

oraz otwierać się na nowe możliwości dofinansowania.

Fundusz jest dla Beneficjentów bardzo atrakcyjnym part-

Przykładem tego ostatniego jest rozszerzenie linii po-

nerem do współpracy. Świadczą o tym przykłady samorzą-

życzkowych w Programie pożyczek dla osób fizycznych

dów czy spółek miejskich, które mają otwartych nawet kil-

o możliwość uzyskania wsparcia na zakup samochodów

ka lub kilkanaście umów dofinansowania, albo realizują rok

hybrydowych, napędzanych wodorem i gazem ziemnym.

po roku kolejne edycje programów – na przykład w zakre-

Ze wsparcia na zakup hybryd typu plug-in skorzystał nie-

sie usuwania azbestu czy likwidacji barszczu Sosnowskiego.

dawno Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Zarząd Fun-

Naszym wyzwaniem i ambicją jest upraszczanie procedur

duszu podjął też pozytywną decyzję dotyczącą wniosku Po-

i ułatwianie dostępu do środków, stąd działania Funduszu

wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku

polegające na otwarciu na kolejne grupy Beneficjentów

na zakup samochodu elektrycznego. Dzięki dofinansowa-

i nowe obszary dofinansowania, jak chociażby bardzo po-

niu ze środków Funduszu po zachodniopomorskich dro-

pularny, dostępny od lipca, program Moja Woda. Obsługa

gach porusza się już niemal 60 samochodów elektrycznych.

osób fizycznych to wyzwanie szczególnie z punktu widzenia

Jakie są plany Zarządu Funduszu na najbliższe miesiące?

stworzenia czytelnych i przystępnych procedur umożliwiających uzyskanie dofinansowania. Staramy się, aby wnioski
o wsparcie były możliwie jak najprostsze, a procedury związane z wypłatą dotacji trwały jak najkrócej.

Początek nowego roku, który już za kilka tygodni, to ogłoszenie naborów wniosków na działania dotyczące edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i usuwania barszczu
Sosnowskiego. Fundusz będzie w dalszym ciągu wspierał

Z jakim zainteresowaniem w naszym regionie spotkał

tworzenie kreatywnych i nowatorskich kampanii eduka-

się program Moja Woda?

cyjnych, działań dotyczących ochrony przyrody i likwida-

Dowodem na jego popularność jest niemal 1000 wniosków

cji groźnej dla zdrowia rośliny. Zapraszam do odwiedzania

złożonych do WFOŚiGW w Szczecinie i blisko 600 podjętych

strony internetowej Funduszu, na której zamieszczamy ak-

decyzji o dofinansowaniu na łączną kwotę ponad 2,7 milio-

tualną ofertę finansową, jak również informujemy o naj-

na złotych. Dzięki nim powstaną zbiorniki retencyjne o po-

ciekawszych przedsięwzięciach realizowanych przy naszym

jemności ponad 3100 metrów sześciennych, które – wraz

wsparciu. Aktywnie uczestniczymy również w realizacji

z instalacjami odprowadzania wody deszczowej – pozwo-

wspólnych programów z Narodowym Funduszem Ochro-

lą zaoszczędzić prawie 55 tysięcy metrów sześciennych

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. O wszystkich nowych

wody rocznie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje

inicjatywach będziemy Państwa informować na bieżąco.

nad drugą edycją programu, która – jestem o tym przeko-

Dziękuję za rozmowę.

nana – również spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Rozmawiał Konrad Czarnecki.

Od 21 października Beneficjenci mogą składać wnioski
o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze
2.0. Jakie są najważniejsze nowości w tym programie?
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Wyższe
dotacje
i większa
współpraca
z gminami.
Druga część
programu
Czyste
Powietrze 2.0
Od 21 października 2020 r. trwa nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste
Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą
dotację – nawet do 37 tysięcy złotych – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu,
potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator
dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń
i materiałów zgodnych z programem.
Jak podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka
z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu Czyste Powietrze.
– Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami,
które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce
ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii
– mówi szef resortu klimatu i środowiska.
– Razem z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej jesteśmy przygotowani do obsługi
drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Realizacja zadań,
związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,
wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. W ramach
wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami IT,
gminy od dwóch tygodni mogą pobierać aktualizację systemu
– wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.
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Współpraca z gminami
Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy
na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.
O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie
ze swoim adresem zamieszkania.
Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych
zasadach w programie Czyste Powietrze 2.0, osoby fizyczne
(właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych)
o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe),
mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Nabór do drugiej
części programu, zakładającej podwyższony poziom dofinansowania, ruszył 21 października 2020 r.
Pozostali beneficjenci Czystego Powietrza, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza,
że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet
do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz in-
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stalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).
– Drugą część „Czystego Powietrza” uruchamiamy licząc na efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe
obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości
do 100 zł za obsługę wniosku naszych Beneficjentów – dodaje
wiceprezes NFOŚiGW.
Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie,
w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych
zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla jst pod numerem 22 340 40 90. Nadal funkcjonuje
też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).

Przydatna pomoc
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień inauguracji drugiej części programu Czyste Powietrze 2.0, przygotował także kalkulator dotacji. To nowe
narzędzie – na stronie czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji
– ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane
przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.
Innym udogodnieniem dla beneficjentów Czystego Powietrza
jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia
o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu
na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku
do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność
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i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.
NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest
– na stronie lista-zum.ios.edu.pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie Czyste Powietrze. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania
urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także
urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych
i stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie to narzędzie
dla producentów, których Narodowy Fundusz zaprasza
do współtworzenia listy przez zgłaszanie urządzeń i materiałów. Ogólnopolski wykaz ma charakter informacyjny i powstaje, przy współpracy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwo-
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wego Instytutu Badawczego, na bazie dotychczasowej strony
(czyste-urzadzenia.ios.edu.pl) obejmującej tylko część urządzeń
kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze, która jest widoczna w okresie przejściowym, czyli do czasu zapełnienia się
nowej listy ZUM.
Czyste Powietrze to program z budżetem 103 mld zł na lata
2018–2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. Do 16 października 2020 r. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków
o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.
Więcej informacji o programie Czyste Powietrze: czystepowietrze.gov.pl

CZYSTE POWIETRZE
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ZADANIA GMIN, A PODWYŻSZONE
LIMITY DOTACJI W PROGRAMIE
PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE
Agnieszka Ristow
Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych

Czyste Powietrze to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest
dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów uprawnionych do podstawowego oraz
podwyższonego poziomu dofinansowania.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 21 października 2020 r. rozpoczął nabór
wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu
o część 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
O wsparcie finansowe dla mniej zamożnych gospodarstw domowych ubiegać się mogą Wnioskodawcy o przeciętnym dochodzie na jedną osobę nie przekraczającym: 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 960 zł w gospodarstwie
jednoosobowym, będący właścicielem/współwłaścicielem
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na przedsięwzięcia obejmujące demontaż nieefektywnego
źródła ciepła na paliwo stałe wraz z zakupem nowego źródła
ciepła, instalacji wewnętrznej i prac termomodernizacyjnych
nie obejmujące mikroinstalacji fotowoltaicznej Beneficjent
może otrzymać 32 000 zł dotacji, a z mikroinstalacją fotowoltaiczną maksymalna kwota dotacji może wynieść aż 37 000 zł.

Beneficjenci
Beneficjentem części 2 Programu może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą,
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
a) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód

wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu
roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Obecną formą dofinansowania jest dotacja. Finansowane są
przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu
15 maja 2020 roku. Program umożliwia także dofinansowanie
przedsięwzięć już zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu
15 maja 2020 r. Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych
oraz budynków nowobudowanych.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW w Szczecinie powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku,
od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem tego zaświadczenia. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie
osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie
podwyższonego poziomu dofinansowania w terminie 7 dni.
Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą lub też przez platformę ePUAP.

Gdzie i w jaki sposób składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego
WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny,
którego dotyczy przedsięwzięcie. Wniosek można również
złożyć za pośrednictwem gminy, która zawarła porozumienia
w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze z WFOŚiGW.
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Wnioski o dofinansowanie można składać: poprzez aplikację
internetową – Portal Beneficjenta (wnioski.wfos.szczecin.pl)
– w tym przypadku konieczne jest dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami – lub poprzez serwis
gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem
zaufanym lub kwalifikowanym).
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach części 1 programu przed dniem 21 października 2020 r.
zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu. Jeżeli
Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed wspomnianym terminem, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie
może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach części 2 programu z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie – nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.
Współpraca z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych Beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania to kolejny
ważny krok w walce ze smogiem, który wspólnie ograniczamy,
inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Dzięki wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze i włączeniu gmin w proces weryfikacji
i przyjmowania wniosków oraz wydawania zaświadczeń, z dofinansowania skorzysta więcej gospodarstw domowych, które
nie miałyby środków finansowych na wkład własny.
Dodatkowe korzyści dla gmin to wsparcie finansowe za wydawanie zaświadczeń przy realizacji programu oraz za prawidłową weryfikację wniosku o dofinansowanie. Środki te będą
przekazywane do gmin w ramach umowy udostępnienia środ-
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ków podpisanej pomiędzy WFOŚiGW, a NFOŚiGW na pomoc
techniczną do celów realizacji programu.
Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze Beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił
specjalną infolinię pod numerem: 22 340 40 90. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia obsługiwana przez NFOŚiGW dla
wnioskodawców i beneficjantów programu (od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00–16:00 pod numerem: 22 340 40 80).
Pozostali beneficjenci Czystego Powietrza, z rocznym dochodem
do 100000 zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą
starać się o wsparcie do 25 000 zł przy wymianie źródła ciepła
oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 000 zł,
jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Natomiast ci, których dochód przekracza 100 000 zł mogą skorzystać
z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT (do 53 000 zł).

O TYM SIĘ MÓWI

Minister Klimatu Michał Kurtyka 29 września ogłosił rozpoczęcie prac nad pilotażowym programem, który obejmie dofinansowanie zarówno termomodernizacji,
jak i wymiany źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych. Jednym z województw,
w których zostanie zrealizowany pilotaż,
będzie województwo zachodniopomorskie.
Minister Kurtyka podczas konferencji w Resznikowie koło
Rymania zapowiedział utworzenie nowego programu
wsparcia dotacyjnego dla budynków wielorodzinnych (od
3 do 7 lokali) na wymianę starych, nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków.
Program będzie wdrażany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a jego
beneficjentem będą mogły zostać osoby fizyczne
– właściciel lub współwłaściciel lokalu w budynku wielorodzinnym. Województwo zachodniopomorskie jest
jednym z województw, w których program będzie prowadzony pilotażowo.

zacyjne, np. zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej
– dodał wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.
Podobnie jak w programie Czyste Powietrze wysokość
dotacji będzie uzależniona od dochodu. Dla podstawowego poziomu dofinansowania (dochód roczny
Wnioskodawcy do 100 000 zł) maksymalna kwota dotacji wyniesie: do 20 tys. zł – na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych; do 25 tys. zł
– na zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda
lub gruntowej i dla zadań termomodernizacyjnych;
do 10 tys. – w przypadku wykonania samych zadań termomodernizacyjnych bez wymiany źródła ciepła.

Będziemy zachęcać mieszkańców budynków wielolokalowych do tworzenia wspólnot, żeby mieli jedno, wspólne źródło ciepła – mówi Robert
Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Nowy program dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł
ciepła oraz termomodernizacji obejmie budynki od 3 do 7 lokali.

– Pracujemy nad projektem programu dotacji dla budynków
wielorodzinnych. Planujemy, że zostanie on uruchomiony na początku przyszłego roku – zapowiedział Minister Michał Kurtyka.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tj. gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne
netto/osobę do 1400 zł/os., gospodarstwo jednoosobowe - dochody miesięczne netto do 1960 zł/os.) maksymalna kwotę dotacji wynosić będzie: do 32 tys. zł
– na wymianę źródła ciepła i dla zadań termomodernizacyjnych i do 15 tys. zł – na wykonanie działań termomodernizacyjnych, bez wymiany źródła ciepła.

– Będziemy zachęcać mieszkańców budynków wielolokalowych do tworzenia wspólnot, żeby mieli jedno, wspólne źródło ciepła. Będzie to premiowane, a o środki będą
mogły aplikować zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty – powiedział Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
– Dofinasowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych
źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomoderni-
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Pilotaż nowego programu wsparcia
dla budynków wielolokalowych

Dodatkowo, w przypadku likwidacji starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, możliwe uzyskanie dotacji do 5 000 zł na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (nie więcej niż 50% poniesionych
kosztów).
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Duże zainteresowanie
Programem pożyczek
dla osób fizycznych

Barbara Zmuda-Trzebiatowska
p.o. Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych - Biuro Koszalin

Od 2 września Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie w kolejnej w tym roku edycji Programu
pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.
Pula środków, zarezerwowana przez Fundusz na nowe inwestycje proekologiczne,
to 3 miliony złotych.

Autorski program realizowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie stanowi uzupełnienie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Niskie oprocentowanie, długi okres kredytowania i możliwość umorzenia do 30% inwestycji to jedne z najważniejszych
zalet Programu pożyczek dla osób fizycznych, które
wpływają na decyzję Beneficjentów o aplikowaniu
o środki Funduszu, dzięki którym mogą zainwestować w środowisko.
Program oferuje 7 linii pożyczkowych, pozwalających sfinansować inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

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 indywidualnych
przyłączy kanalizacyjnych
B2 – Zatrzymanie i magazynowanie wody
deszczowej
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765 910,24 zł

łączna kwota złożonych wniosków

428 973,00 zł

kwota wniosków na zakup samochodów
elektrycznych, w tym samochód napędzany
wodorem

287 332,00 zł

kwota wniosków na zakup i wymianę źródła
ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej

49 605,24 zł

kwota wniosków na instalacje fotowoltaiczne
i wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła

DOFINANSOWANIE
KROK PO KROKU:
1. Zapoznaj się z Regulaminem Programu i przeanalizuj potrzeby budynku. Regulamin naboru dostępny na stronie internetowej pod adresem wfos.szczecin.pl w zakładce Pożyczki
dla osób fizycznych.
2. 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.

Naturalnie

W ramach aktualnie trwającego naboru – do tej pory
do Funduszu wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie na kwotę niemal 770 tysięcy złotych. Najwięcej złożonych przez mieszkańców regionu wniosków
dotyczy wymiany źródła ciepła. Rosnącą popularnością cieszy się także pożyczka na zakup samochodu
elektrycznego. Wśród wniosków o dofinansowanie
– oprócz zakupu aut zasilanych energią elektryczną
– jest także wniosek o wsparcie zakupu pojazdu z napędem hybrydowym. Łączna wartość wspomnianych
wniosków to ponad 400 tysięcy złotych. Mieszkańcy,
którzy chcą zainwestować w elektromobilność mogą
aplikować o wsparcie zakupu nie tylko samochodów
elektrycznych, ale także – to nowość wprowadzona
w tej edycji programu – pojazdów z napędem hybrydowym, napędzanych gazem ziemnym oraz napędzanych wodorem.

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. 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 pracownicy Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych
w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku. Zachęcamy
do zapoznania się z Regulaminem programu i aplikowania o środki na projekty, dzięki którym poprawi się
jakość środowiska, w którym żyjemy.

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI OSÓB FIZYCZNYCH
BIURO SZCZECIN
ul. Waryńskiego 17, 71-899 Szczecin
tel: 91 48 55 160
zof.szczecin@wfos.szczecin.pl
BIURO KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
tel: 94 34 67 200, fax: 94 34 67 201
koszalin@wfos.szczecin.pl
PUNKT OBSŁUGI OSÓB FIZYCZNYCH
pl. Wolności 8, 78-400 Szczecinek
tel: 94 37 50 480, tel: 94 37 50 481
szczecinek@wfos.szczecin.pl
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KONKURS

NA SZKOLNE PLANY
PRZYGOTOWANIA
DO ZMIAN KLIMATU
– 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH
NA ZWYCIĘSKI PROJEKT
Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie
konkursowe, które zwycięskiej szkole może
przynieść aż 100 tysięcy złotych na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. „Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych – jest elementem projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja
wystartowała 16 września i potrwa do 15 lutego 2021 roku.

– Czekamy na projekty szkoły z klimatem, które pomożemy

Konkurs NFOŚiGW Szkoła z klimatem jest skierowany do pu-

wcielić w życie. Przez konkurs Narodowego Funduszu

blicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodstawo-

chcemy pokazać uczniom, że mogą przygotować się

wych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzi-

na zmiany klimatu, które są szczególnie odczuwalne

bę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe

w miastach. Dlatego zachęcamy uczniów do opracowania

uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kie-

szkolnych planów przygotowania się na ich skutki – mówi

rownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach
ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na przy-
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– Czekamy na kreatywne pomysły, jak przygotować

gotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szko-

szkołę i jej sąsiedztwo na zmiany klimatu. Nagrody

ły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propo-

czekają na najlepszych – główna to aż 100 tysięcy złotych

zycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane

na realizację zwycięskiego projektu. Ale planujemy także

na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedz-

wyróżnienia po 5 tysięcy złotych na działania edukacyjne

twa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli

dotyczące zmian klimatu – wyjaśnia Przewodniczący

itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły,

Komisji Konkursowej Artur Lorkowski, Wiceprezes

zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować,

NFOŚiGW.

także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

O TYM SIĘ MÓWI
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Na przygotowanie projektów uczniowie, pod opieką

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nauczycieli, mają cały pierwszy semestr roku szkolnego

nej, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska,
przez swoje programy finansowania wspiera miasta w realizacji projektów na rzecz dostosowania do obecnych i przewidywanych zmian klimatycznych. Konieczność adaptacji
do zmian klimatu dotyczy wszystkich ludzi żyjących na naszej planecie, a w szczególności mieszkańców miast, których
liczba stale rośnie, także w Polsce. Rozwój miast zwiększa
oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka m.in. przez
emisję zanieczyszczeń do powietrza, zwartą strukturę przestrzeni zurbanizowanej czy fragmentację krajobrazu. Z drugiej strony rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i bardziej
efektywne podejście do korzystania z zasobów środowiska
na obszarach zurbanizowanych dają możliwości łagodzenia
presji na środowisko i poprawę jakości życia mieszkańców.
Szczegóły konkursu: nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem

2020/2021. Zgłoszenia można przesyłać do 15 lutego
2021 roku za pomocą elektronicznego formularza
konkursowego, dostępnego na stronie nfosigw.gov.pl/
szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie
informacje wraz z regulaminem.
Konkurs Szkoła z klimatem został włączony do projektu
Ministra Klimatu i Środowiska pn. Miasto z klimatem,
w którego skład wchodzi także program priorytetowy
NFOŚiGW Konkurs na najbardziej zielono-niebieski projekt
– Miasto z klimatem – zielono-niebieska infrastruktura oraz
realizowane przez Ministerstwo Klimatu: konkurs Miasto
z klimatem – Lider oraz konkurs na najlepszy zrealizowany
projekt Miasto z klimatem.
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REMIZA

program finansowania obiektów

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Po Ogólnopolskim Programie Finansowania Służb Ratowniczych
i programie Mały Strażak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaproponował kolejne wsparcie
jednostkom Ochotniczym Straży Pożarnych w postaci programu Remiza.
Sylwia Szarkowska
Specjalista ds. Kontroli Umów
W lipcu Fundusz ogłosił nabór wniosków na projekty z te-

czej; a także ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i po-

renu województwa zachodniopomorskiego realizowane

szanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację ist-

w roku 2020 obejmujące nieruchomości użytkowane przez

niejącego oświetlenia.

ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których
właścicielami są OSP lub gminy. W ramach dofinansowania
z programu Remiza można było zrealizować między innymi: termomodernizację budynku, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych), instalacji ogrzewania elektrycznego przy
jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej,
modernizację źródła ciepła tj. wymianę kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego,
elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej

Na realizację programu Fundusz przeznaczył 300 tysięcy złotych. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i ochotnicze straże pożarne mogły ubiegać
się o dofinansowanie w formie dotacji (do 90% kosztów
kwalifikowalnych) oraz dotacji i pożyczki (do 100% kosztów
kwalifikowanych). Wsparcie finansowe dla jednego Beneficjenta wynosiło maksymalnie 30 tysięcy złotych.
W związku z dużym zainteresowaniem Wnioskodawców
w zakresie modernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 22 lipca 2020 r. z powodu wyczerpania puli środ-

niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłącze-

ków przeznaczonych na nabór wniosków w ramach Progra-

niem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek), moderniza-

mu Remiza, Fundusz wstrzymał przyjmowanie wniosków.

cję instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, likwidację istniejącego źródła ciepła

Wychodząc naprzeciw potrzebom modernizacyjnym obiek-

z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowni-

tów użytkowanych przez OSP, Fundusz zwiększył pulę dota-

Brojce
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Radziszewo

Naturalnie

Stepnica

Suchań

cyjną do 645 tysięcy złotych – w celu umożliwienia udziele-

typu powietrze-powietrze w remizie strażackiej w Żarnowie,

nia dofinansowania na realizację przedsięwzięć w zakresie

OSP w Wartkowie – na wymianę bramy garażowej oraz mo-

poprawy efektywności energetycznej na projekty złożone

dernizację oświetlenia w budynku remizy, Gmina Biały Bór

w ramach ogłoszonego naboru.

– na docieplenie stropodachu remizy OSP w Grabowie.

W wyniku ogłoszonego naboru dofinansowanie w ramach

W chwili obecnej projekty są na etapie weryfikacji, podpisy-

Programu Remiza otrzymają m.in. Ochotnicze Straże Po-

wania umów i realizacji przedsięwzięć objętych wnioskami.

żarne w: Radziszewie, Sobieradzu i Chwarstnicy oraz Gmi-

Zgodnie z regulaminem naboru środki w ramach dofinanso-

na Bierzwnik – na montaż instalacji fotowoltaicznej na bu-

wania projektów realizowanych w 2020 r. zostaną wypłaco-

dynku remizy, OSP w: Myśliborzu, Popielewie, Siecieminie,

ne do 15.12.2020 r. W związku ze znaczącym zapotrzebo-

Machlinach i Kołczewie oraz Gminy: Radowo Małe, Suchań,

waniem w zakresie modernizacji remiz Ochotniczych Straży

Grzmiąca i Brojce – na termomodernizację budynków remi-

Pożarnych, Fundusz rozważy możliwość uruchomienia ko-

zy, OSP Tucze – na zakup i montaż powietrznej pompy cie-

lejnej edycji programu. Informacja o ewentualnej możliwo-

pła, OSP w Niedźwiedziu, w Sianowie i w Goździe – na wy-

ści składania wniosków w nowym naborze będzie dostępna

mianę bramy wjazdowej w budynku remizy, Gmina Stepnica

na stronie wfos.szczecin.pl.

– na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na pompę

Beneficjenci – Dla Kogo?
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Ochotnicze Straże Pożarne
Warunki dofinansowania
• 645 tys. zł – budżet programu

po zwiększeniu puli dotacyjnej

•

Radowo Małe

Myślibórz

30 tys. zł – dofinansowanie
dla 1 Beneficjenta

Poziom dofinansowania:
• do 90% – dotacja
• do 100% – dotacja i pożyczka

Niedźwiedź
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Wsparcie dla jednostek OSP
w ramach Ogólnopolskiego
Programu Finansowania Służb
Ratowniczych – MAŁY STRAŻAK
Do zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafi nowy sprzęt, niezbędny podczas akcji ratowania życia i zdrowia mieszkańców. Radiotelefony, motopompy, ubrania specjalne,
hełmy, węże, pilarki i agregaty, węże, kurtyny wodne, detektory do pomiaru stężeń tlenu oraz
dwutlenku węgla zostaną kupione w ramach III edycji Programu Mały Strażak.
Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

– To już kolejna edycja programu WFOŚiGW, dzięki któremu do strażaków-ochotników trafia sprzęt niezbędny
do ratowania ludzkiego życia – podkreślił wojewoda
Tomasz Hinc podczas uroczystości przekazania umów
jednostkom OSP w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Ochotnicze Straże Pożarne w ramach naboru wniosków
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie mogły ubiegać
się o bezzwrotną dotację w wysokości do 90% kosztów
zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia, a maksymalna wysokość wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych. Ze wsparcia skorzystają OSP, które nie uzyskały wsparcia w ramach poprzednich edycji Programu.
– Strażacy-Ochotnicy są często pierwsi na miejscu akcji
i działają na rzecz bezpieczeństwa obywateli, ale także
ochrony środowiska, a do codziennej służby potrzebują
niezawodnego wyposażenia. Fundusz – w ramach Progra-
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mu „Mały Strażak” już po raz trzeci wspiera jednostki OSP
w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz mieszkańców i środowiska województwa zachodniopomorskiego
– zaznacza Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie.
Fundusz już po raz trzeci wspiera jednostki OSP w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz mieszkańców i środowi-

PORADNIK BENEFICJENTA
ska – mówi Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie.

W ramach dwóch poprzednich edycji Programu – dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie
w wysokości 0,5 mln zł – nowy sprzęt kupiło 28 zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uwzględniając III edycję Programu, ze wsparcia na zakup
niezbędnego oprzyrządowania skorzysta 97 jednostek.

Uroczystość przekazania umów w KW PSP w Szczecinie.

Zakup wozów strażackich – ze wsparciem Funduszu
WFOŚiGW w Szczecinie wspiera także jednostki OSP
w wymianie wozów strażackich na nowe w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych.
W tegorocznej edycji Programu nowe samochody kupią jednostki OSP z: Karsina – ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy; Starej Dąbrowy, Dobrej (powiat łobeski), Dębic,
Rozwarowa, Wartkowa, Witankowa, Janiewic, Pomianowa, Kozielic, Czaplinka, Morynia, Korzystna i Kobylanki
– średnie wozy; Otanowa i Derczewa – lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze. Łączny koszt ich zakupu to blisko 11,8 miliona złotych, z czego ponad 6,65 mln zł to udział własny
jednostek OSP, a niemal 5,15 mln zł – dofinansowanie ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (ponad 4,02 mln zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1,13 mln zł).
W ramach dwóch poprzednich edycji Programu Fundusz
wsparł finansowo zakup 29 nowych wozów ratowniczogaśniczych i 3 łodzi ratowniczych o łącznej wartości ponad 23 mln zł – m.in. dla OSP w Maszewie, Rychnowie,
Sarbinowie, Rowie, Ładzinie, Żabowie, Kolinie, Bielkowie,
Wełtyniu, Osiekach, Wilkowicach, Barzowicach, Tychowie,
Nowym Worowie, Drawnie, Rogowie i Reczu.

Naturalnie

Łącznie w ramach tegorocznej, III edycji Programu
ze wsparcia skorzysta 69 jednostek OSP z całego regionu. Budżet Programu to niespełna 1,57 mln zł, z czego
prawie 1,37 mln zł to środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a 0,2 mln zł – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dofinansowanie
dla poszczególnych jednostek OSP:
Bierzwnik
– 25 000 zł
Biesiekierz
– 16 100 zł
Bobolice
– 25 000 zł
Cerkwica
– 22 500 zł
Chudaczewo
– 25 000 zł
Dobrzany
– 24 750 zł
Dygowo
– 24 975 zł
– 24 962,40 zł
Grabowo
Grzmiąca
– 25 000 zł
Gwiazdowo
– 20 700 zł
Iwięcino
– 21 550,50 zł
Kłanino
– 23 778,36 zł
– 22 500 zł
Kołczewo
Kowalewice
– 22 500 zł
Kozielice
– 25 000 zł
Krupy
– 18 900 zł
Krzywin
– 11 254,50 zł
– 25 000 zł
Mętno
Międzyzdroje
– 25 000 zł
Mostkowo
– 22 300 zł
Mrzeżyno
– 24 000 zł
– 25 000 zł
Mścice
Osieki
– 24 831 zł
– 24 480 zł
Ostrowice
Otanów
– 2 250 zł
Pękanino
– 22 300 zł
– 25 000 zł
Popielewo
Porost
– 25 000 zł
– 24 750 zł
Przelewice
Rąbino
– 15 152 zł
Reptowo
– 25 000 zł
– 16 918,10 zł
Rożnowo
Rychnów
– 23 057,21 zł
Rydzewo
– 24 570 zł
Sępolno Wielkie
– 24 882 zł
Sianów
– 17 325 zł)
– 24 615 zł
Sieciemino
Sierakowo Sławieńskie – 25 000 zł
Stare Bielice
– 19 100 zł
Stary Jarosław
– 18 900 zł
Sulechowo
– 21 500 zł
Szwecja
– 21 778,74 zł
Świerczyna
– 24 700 zł
Trzebiatów
– 24 000 zł
Tucze
– 25 000 zł
Tychowo
– 25 000 zł
Warnice
– 22 090,21 zł
Warnino
– 25 000 zł
Wartkowo
– 21 594,60 zł
Wełtyń
– 22 500 zł
– 25 000 zł
Witankowo
Zagozd
– 24 700 zł
Żarowo
– 25 000 zł
Żukowo
– 22 500 zł
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DOFINANSOWANIE DLA SPÓŁEK WODNYCH
NA DZIAŁANIA W 2020 ROKU
Joanna Zapor-Pycińska
Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

Na działalność zachodniopomorskich spółek wodnych w bieżącym roku zostanie przeznaczona kwota
930 tysięcy złotych, z czego 460 tysięcy pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 470 tysięcy z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
W dofinansowanie zaangażowały się także niektóre gminy.
Projekty, które zostały wybrane do dofinansowania przez
Województwo mogły uzyskać dodatkowo od Funduszu
wsparcie finansowe w formie dotacji. To istotne porozumienie dla spółek wodnych, które czuwają nad prawidłowym zabezpieczeniem terenów.
Dofinansowanie w 2020 roku zostanie przeznaczone między innymi na prace związane z koszeniem i wygrabianiem
porostów, karczowaniem lub wycięciem drzew i krzewów
ze skarp i dna rowów, odmuleniem dna, czyszczeniem i naprawą budowli na rowach czy naprawą budowli systemów
melioracji wodnych.
Środki trafią do wyłonionych w ramach naboru wniosków

Wysokość dofinansowania to do 50% kosztów całkowitych.

Spółek Wodnych i Gminnych Spółek Wodnych: Bobolice,

Środki z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie mogą być prze-

Biesiekierz-Będzino, Chojna, Kołbacz, Gminy Darłowo,

znaczone wyłącznie na koszty kosztorysowe bezpośrednie

Trzebiatów, Pokrzywnica w Sławoborzu, Mogilica w Rąbinie,

oraz podatek VAT, jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości

Warnice, Przelewice, Pyrzyce, Bielice, Bagno, Szczecinek,

odliczenia go lub odzyskania.

Barwice oraz Grzmiąca.

ne, która dokonała głębokich zmian w sferze prawno-orga-

(urządzeń melioracji). Porośnięte roślinnością w nurcie cie-

nizacyjnej i finansowej sektora gospodarki wodnej. Ustawa

ku oraz zamulone piaskiem i ziemią rowy melioracyjne oraz

weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 205

zarośnięte krzakami wyloty drenarskie powodują nadmier-

utrzymanie rowów zaliczonych do urządzeń melioracji wod-

ne zawilgocenie użytków zielonych oraz podtopienia. Prze-

nych, podobnie jak na podstawie poprzednio obowiązującej

prowadzenie konserwacji umożliwia swobodne odprowa-

ustawy, nadal jest zadaniem zainteresowanych właścicieli

dzenie wody opadowej gromadzonej w urządzeniach. Efekt

gruntów. Jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki

rzeczowy zadań to długość rowów melioracyjnych podda-

wodnej, obowiązek należy do spółki.

nych konserwacji (mb), natomiast efektem ekologicznym
zadań będzie ochrona przeciwpowodziowa terenów (ha).
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W dniu 20 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo wod-

Celem dofinansowania jest bieżąca konserwacja rowów

Urządzenia melioracyjne stanowią systemy złożone, które
oddziałują na grunty należące do wielu właścicieli. Dlatego

Z uwagi na położenie województwa w pasie przymorskim,

też ich właściwe utrzymywanie wymaga zorganizowanych

niskie usytuowanie terenów, przebieg warunków atmosfe-

działań wszystkich właścicieli. W tej sytuacji ułatwieniem

rycznych oraz stan zagospodarowania dolin rzecznych, któ-

wykonywania tych prac może być współpraca rolników.

re determinują dużą dynamikę zmian stanów wód w wo-

Możliwość takiej organizacji prac dają spółki wodne, któ-

jewództwie zachodniopomorskim, powodując zagrożenie

re są dobrowolnymi organizacjami zrzeszającymi właścicieli

wystąpienia powodzi i suszy, w dniu 6 sierpnia 2018 r. zo-

zmeliorowanych gruntów w celu wspólnego utrzymywania

stało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Za-

oraz eksploatacji urządzeń melioracji wodnych. W odróż-

chodniopomorskim, Państwowym Gospodarstwem Wod-

nieniu od indywidualnego utrzymywania urządzeń, spółki

nym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki

mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji pod-

Wodnej w Szczecinie, a Wojewódzkim Funduszem Ochro-

miotowych, a także celowych – z budżetów jednostek sa-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

morządu terytorialnego na utrzymanie urządzeń. O zasa-
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Wymagania WFOŚiGW w Szczecinie
w zakresie ubiegania się o dotację
dla Spółek Wodnych na rok 2020 na bieżące
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

dach udzielania dotacji decydują organy tych jednostek
(gminy, powiaty, województwa).
Zawarte porozumienie daje dodatkową możliwość dofinanność wykonania robót objętych dofinansowaniem w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji, każdorazowo
opiniuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Szczecinie. Powołany w tym celu zespół składający
się z pracowników PGW Wody Polskie opiniuje i weryfikuje
pod względem merytorycznym zadania, zarówno na etapie
wniosku, jak i w trakcie realizacji prac.
Biorąc pod uwagę korzyści płynące z charakteru dofinansowywanych działań, WFOŚiGW w Szczecinie zachęca szczególnie nowopowstałe spółki wodne do składania wniosków
o dofinansowanie w nadchodzącym roku 2021.

Zgodnie z art. 197 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
urządzeniami melioracji wodnych są:
l ROWY wraz z budowlami związanymi z nimi
funkcjonalnie,

l DRENOWANIA,
l RUROCIĄGI,
l STACJE POMP służące wyłącznie do celów
rolniczych,

l ZIEMNE STAWY RYBNE,
l GROBLE na obszarach nawadnianych,
l SYSTEMY NAWODNIEŃ GRAWITACYJNYCH,
l SYSTEMY NAWODNIEŃ CIŚNIENIOWYCH
– jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195.
1 010 hektarów – łączna powierzchnia użytków,
które zostaną zregenerowane

SPÓŁKI WODNE – dokumenty po wyborze
wykonawcy:
1. Umowa z wykonawcą wraz z kosztorysem / ofertą
wykonawcy,
2. Oświadczenie o wyborze wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
3. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
– 2 egz. (zał. nr 2).cji zadania.

Należy wypełnić wniosek statutowy dla przedsiębiorstw lub podmiotów niebędącym jednostką
samorządu terytorialnego (wzór wniosku na stronie
internetowej wfos.szczecin.pl, w zakładce dokumenty do pobrania)

SPÓŁKI WODNE – załączniki do wniosku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wpis do katastru.
Statut spółki wodnej.
Powołanie zarządu spółki – uchwała.
Plan finansowania (zał. nr 1*).
Harmonogram rzeczowo-finansowy 2 egz. (zał. nr 2*).
Oświadczenie o środkach z zewnętrznych (zał. nr 9*).
Oświadczenie o pomocy publicznej (na żądanie
Funduszu).
8. Uchwała walnego zgromadzenia Spółki Wodnej
dotycząca sprawozdania wraz z załącznikami
(za ostatni rok poprzedzający rok złożenia wniosku).
9. Absolutorium dla zarządu.
10. Oświadczenie o niesporządzaniu opinii biegłego
rewidenta.
11. Deklaracje podatkowe CIT (lub oświadczenie
o nieskładaniu).
12. Opinia banku prowadzącego rachunek.
13. Dokumenty poświadczające zbilansowanie
środków na wykonanie zadania.
14. Karta efektu ekologicznego – Gospodarka wodna
(zał. nr 10*).
15. Dokumentacja fotograficzna przed realizacją zadania.
16. Kosztorys inwestorski (przekazany przez UM);
17. Dokumentacja techniczna tj. mapa ewidencyjna
urządzeń melioracji, z zaznaczonymi urządzeniami
melioracyjnymi i działkami na których będą
przeprowadzane prace;
18. Zgłoszenie/zaświadczenie o braku konieczności
zgłoszenia na prowadzenie prac z RDOŚ;
19. Opinia wydana przez PGW Wody Polskie
(przekazany przez UM);
20. Pozwolenie na budowę/ Pozwolenie wodnoprawne / zgłoszenie robót z potwierdzeniem braku
sprzeciwu przez organ (jeżeli wymagane);
21. Umowa z Urzędem Marszałkowskim.
*

Naturalnie

sowania także ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Zasad-

załączniki na drukach Funduszu w zakładce
dokumenty do pobrania

Spółki, które są prowadzone i rozliczane przez Rejonowe Związki Spółek Wodnych mogą udzielić pełnomocnictwa dla Zarządu tych Rejonowych Związków.
SPÓŁKI WODNE – dokumenty rozliczeniowe:
1. Protokół odbioru końcowego,
2. Kosztorys powykonawczy,
3. Dziennik dokumentujący prace wykonane w ramach
realizacji zadania,
4. Rozliczenie kosztu całkowitego,
5. Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania.
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NOWE POJEMNIKI
NA ODPADY
W GMINIE RYMAŃ
Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to aktualnie jedno z największych wyzwań
samorządów, które poszukują sposobów na usprawnienie tego procesu. Chcąc zachęcić
mieszkańców do aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska, Urząd
Gminy w Rymaniu uzyskał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie dofinansowanie na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie 21 października 2020 r. zatwierdziła wnioski Gminy Rymań i wsparła projekt dotacją i pożyczką – każda w kwocie ponad
192 tysięcy złotych. Dzięki temu dofinansowaniu gmina kupiła 3 091 pojemników, w tym 1 030 – na papier,
1 015 – na szkło oraz 1 046 – na tworzywa sztuczne,
metale i odpady wielomateriałowe.

Grażyna Krzyżanowska
Inspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Rymań

Rymań – nowe pojemniki
3 091 sztuk, w tym:
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Papier

Szkło

Tworzywa sztuczne

120-l: 1000 sztuk
1100-l: 30 sztuk

120-l: 1000 sztuk
1100-l: 15 sztuk

240-l: 1000 sztuk
1100-l: 46 sztuk
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w sposób selektywny wyłącznie w oparciu o system
workowy. Sposób gromadzenia musi być dostosowany odpowiednio do lokalnych przyrostów ilości odpadów oraz odpowiadać konkretnym potrzebom i ich
przestrzennym uwarunkowaniom.
Gmina Rymań, poza działaniami aktywizującymi
mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych poprzez zakup pojemników do selektywnej zbiórki z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (w tym metale i odpady wielomateriałowe), papier oraz szkło chce zachęcić do jeszcze bardziej
efektywnej segregacji odpadów w gospodarstwach
domowych. Tworzywa sztuczne, metal, papier i szkło
są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, a powtórne wykorzystanie tych odpadów jest
najlepszą metodą usuwania ich ze środowiska. Dzięki realizacji projektu dofinansowanego przez Fundusz
istniejący system zbiórki został rozbudowany, co pozwoli na wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska. Przyczyni się też
do podwyższenia świadomości mieszkańców w zakresie segregacji odpadów i ochrony środowiska oraz
motywacji do osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Naturalnie

Mimo, że 100% mieszkańców Gminy Rymań zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
nie wszyscy potrafią to zrobić poprawnie. Jeżeli
mieszkańcy rzetelniej przyłożą się do rozdziału odpadów na poszczególne frakcje, znacznie łatwiej będzie
można je poddać recyklingowi. Skala produkcji odpadów jest ogromna, na szczęście coraz więcej osób
jest świadomych możliwości ponownego wykorzystania opakowań, wcześniej uznanych za śmieci. Recykling to nie moda, tylko konieczność, dlatego Gmina Rymań pragnie przyczynić się do promocji działań
proekologicznych, w tym sprawniejszego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami poprzez dążenie do sukcesywnego zapewnienia mieszkańcom
lepszych technicznie warunków zbiórki odpadów
u „źródła” oraz przejście z obecnie funkcjonującego
workowego systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na system pojemnikowy. Mechanizm
odbioru śmieci jest zdefiniowany jako kombinacja
technologii oraz ludzkiego działania. Wiadomym
jest, że proces zbierania odpadów rozpoczyna się już
w momencie, gdy wytworzone odpady są wrzucane
do odpowiednich pojemników, a kończy się kiedy pojemniki są opróżniane przez pojazdy do wywozu odpadów. Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z roku na rok są coraz wyższe. Opierając
się o własny budżet, Gmina Rymań nie jest w stanie
wydatkować koniecznych do poniesienia środków na
zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
dla około 1 000 nieruchomości. Należy mieć na względzie, że takie koszty stanowiłyby również zbyt duże
obciążenie dla samych mieszkańców i skutkowały drastycznym wzrostem stawek opłat za gospodarowanie
odpadami. Z tego względu podjęto starania o pozyskanie na ten cel środków z zewnątrz. Na terenie Gminy Rymań jest zróżnicowana zabudowa mieszkaniowa, dlatego nie jest możliwe gromadzenie odpadów

Dzięki wykorzystaniu wsparcia finansowego Funduszu najpóźniej w grudniu pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów zostaną przekazane w bezpłatne
użytkowanie właścicielom nieruchomości zamieszkałych według złożonych deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapewniając wszystkim mieszkańcom Gminy Rymań pojemniki do segregacji odpadów chcemy przyczynić się
do poprawy jakości i warunków życia mieszkańców
oraz wesprzeć ich w utrzymaniu czystości w okolicach
domów.
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NOWOCZESNA
ŁÓDŹ
KOSZALIŃSKICH
STRAŻAKÓW
asp. Paweł Bochno
Starszy Inspektor Sztabowy
Wydział Kwatermistrzowski
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Działając na rzecz poprawy ochrony środowiska naturalnego przez skuteczne likwidowanie zagrożeń
w zdarzeniach z zakresu ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego na terenie powiatu
koszalińskiego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie podjęła starania mające
na celu doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koszalinie w łódź z silnikiem zaburtowym
i przyczepą.
Wynikiem tych starań było złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt
do ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego poprzez zakup inwestycyjny łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową. Zarząd Funduszu podjął
decyzję o dofinansowaniu w ostatnich dniach czerwca, w związku z czym już 7 lipca możliwe było zawarcie
umowy między Funduszem, a KM PSP.
Całkowity koszt zakupu to 68 tysięcy złotych, a dofinansowanie – po połowie – pochodziło z WFOŚiGW
w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
Nowa łódź, która będzie wykorzystywana w działaniach
na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu koszalińskiego, a także realizacji działań
w zakresie czynnej ochrony przyrody, to nowoczesna
ratownicza sześciometrowa jednostka, wykonana z polietylenu odpornego na działanie kwasów, zasad, soli,
większości związków organicznych i chemicznych. Jed-

norazowo zabierze na pokład do 10 osób. Jest wyposażona między innymi w konsolę sterującą, belkę sygnalizacyjną wraz z oświetleniem i silnik zaburtowy o mocy
40 KM. Dodatkowo łódź doposażono w sprzęt pomocniczy m.in. w szperacz ręczny, koło i rzutkę ratunkową,
kamizelki ratownicze oraz lornetkę.
Łódź będzie służyła ratownikom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koszalinie do prowadzenia działań
na rzecz ochrony środowiska naturalnego i do likwidacji
skutków zdarzeń, w tym m.in.:
l uszczelniania wałów przeciwpowodziowych od strony wody, zapobiegającego zalaniu obiektów produkcyjnych lub komunalnych, mogących powodować
przedostawanie się substancji szkodliwych do środowiska lub zanieczyszczenie ujęć wody pitnej;
l ograniczania wycieków substancji szkodliwych w przypadku zdarzeń na wodzie, których skutkiem jest rozszczelnienie zbiorników, instalacji przemysłowych czy
pojazdów z substancjami szkodliwymi dla środowiska;
l ograniczania rozlewów substancji szkodliwych dla środowiska na zbiornikach wodnych poprzez ustawianie
zapór sztywnych lub pomostowych;
l zapobiegania skażenia wód poprzez wydobywanie
z akwenów przedmiotów, które zawierają materiały
chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze i stanowią zagrożenie dla żywych organizmów;
l ratowania oraz poszukiwania osób na powierzchni
i pod wodą.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koszalinie zyskała sprzęt ratowniczy, który spełnia wymogi bezpieczeństwa użytkowania i pozwala uzyskać efekt ekologiczny
w postaci stworzenia możliwości technicznych do wykonywania działań w zakresie czynnej ochrony przyrody na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin.
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Cztery nowe numery kwartalnika Wydra i Przyjaciele po 3000 egzemplarzy każdy, a także przewodnik
Drawieński Park Narodowy – na szlaku – to ostatnie efekty współpracy między DPN, a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który wspiera działania Parku
na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Najważniejsze w życiu, to mieć przyjaciół…

Joanna Osińska
Kierownik Działu ds. Edukacji
Drawieński Park Narodowy

Tę prawdę bardzo dobrze zna Wydra-Przewodniczka,
która razem z Przyjaciółmi wędruje przez Drawieński Park
Narodowy już od 4 lat. Jest bohaterką ilustrowanego
kwartalnika DPN: Wydra i Przyjaciele, który powstaje
dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Na kartach tego wydawnictwa czytelnik odkrywa
przyrodę parku, poznaje jego mieszkańców i ważne
miejsca. Także fotografuje niezapomniane krajobrazy,
rozwiązuje zagadki i uczy się biorąc udział w licznych
konkursach ogłaszanych przez Wydrę-Przewodniczkę.

Nasze wydawnictwo zostało najwyżej ocenione w zakresie: walorów treściowych, języka i stylu wypowiedzi, pojemności informacji krajoznawczej i turystycznej, jakości
dokumentacji, ale też pod względem sztuki edytorskiej.
Mamy nadzieję, że ta współpraca na wielu poziomach,
także z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pozwoli na kolejne lata
wspólnej wędrówki przez Drawieński Park Narodowy razem z Wydrą Przewodniczką i jej Przyjaciółmi.

W ciągu czteroletniej współpracy DPN i WFOŚiGW
w Szczecinie swoją premierę miało już 15 numerów
kwartalnika Wydry i Przyjaciół. Wiemy od czytelników,
że to wydawnictwo bardzo się podoba i zna je coraz
szersza publiczność.

Gazeta edukacyjna Drawieńskiego Parku Narodowego,
to nie jedyne pole współpracy z WFOŚiGW w Szczecinie.
Dzięki dofinansowaniu innego, także bardzo ważnego
projektu, DPN wydał w 2020 roku przewodnik książkowy: Drawieński Park Narodowy – na szlaku.

Kwartalnik Wydra i Przyjaciele zdobył I miejsce w kategorii – wydawnictwa dla dzieci, podczas 28 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej
w 2020 roku. Nagrodę odebraliśmy podczas gali finałowej podsumowującej Przegląd na Międzynarodowych
Targach Poznańskich Tour Salon.

Książka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Można ją zamówić w sklepie internetowym, na stronie
parku: dpn.pl. Dzięki dofinasowaniu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, zarówno przewodnik: Drawieński Park
Narodowy – na szlaku, jak i gazeta Wydra i Przyjaciele są
wydawnictwami bezpłatnymi.

Chcemy podkreślić, że ta nagroda jest nie tylko dla
zespołu redakcyjnego Drawieńskiego Parku Narodowego,
ale również dla naszych wspaniałych partnerów z redakcji
szkolnej – uczniów Szkoły Podstawowej w Drawnie,
pod opieką polonisty i przy okazji też plastyka, Edyty
Musiałek. Wiele rysunków, zagadek, wierszy i tekstów jest
autorstwa właśnie tych młodych, zdolnych ludzi.
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EKO-PRZEWODNIK
I NOWE NUMERY
WYDRY I PRZYJACIÓŁ

Zapraszamy do Drawieńskiego Parku Narodowego!
Drawieński Park Narodowy
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno
tel.: +48 95 768 20 51, fax: +48 95 768 25 10
e-mail: dpn@dpn.pl
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O TYM SIĘ MÓWI

ENEA OPERATOR
i URZĄD MORSKI

w Szczecinie ze wsparciem
na samochody elektryczne

Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Fot. Enea Operator Sp. z o.o.

Zakup 12 pojazdów elektrycznych, które będą służyć pracownikom Spółki ENEA Operator oraz pierwszych
w polskiej administracji morskiej samochodów na prąd dla Urzędu Morskiego został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który od lat wspiera
ideę elektromobilności.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spółka kupiła 6 samochodów osobowych i 6 VANów,
które będą wykorzystywane do prac realizowanych
do tej pory przez pojazdy spalinowe. Efektem ekologicznym tej inwestycji jest uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 14 ton w skali roku.
WFOŚiGW w Szczecinie wsparł zakup aut pożyczką
w wysokości ponad 1,4 miliona złotych.

Fot. Urząd Morski w Szczecinie.

Z pierwszych w polskiej administracji morskiej samochodów elektrycznych skorzystają pracownicy Urzędu Morskiego w Szczecinie. Efektem ekologicznym
jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 2,7 tony rocznie. Proekologiczny zakup
wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przekazując środki z rezerwy celowej budżetu Państwa. Do floty Urzędu Morskiego trafiły dwa pojazdy: osobowy i dostawczy. Koszt ich zakupu to ponad 340 tysięcy złotych.
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Szczeciński Fundusz wsparł do tej pory zakup 54 samochodów elektrycznych i 25 stacji ładowania, przekazując dofinansowanie w formie dotacji w kwocie niemal
6,2 mln zł. Efekt ekologiczny – osiągnięty i planowany
do osiągnięcia w związku z zakupem pojazdów elektrycznych to redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 48 ton rocznie.
Auta elektryczne zakupione przy wsparciu finansowym
WFOŚiGW w Szczecinie zasiliły floty m.in.: Wojewody Zachodniopomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie, jednostek Gminy Miasta Szczecin (Zarząd
Dróg i Transportu Miejskiego, Wydział Oświaty Urzędu
Miasta, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Domy Pomocy Społecznej), Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Szczecinie, Spółki Goleniowskie Wodociągi
i Kanalizacja, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, Straży Miejskich w Stargardzie i Kołobrzegu czy Uzdrowiska Świnoujście.
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POKAŻ NAM SWOJE

EKO-WAKACJE!
Najpiękniejsze eko-kartki i pomysłowe eko-fotki – nagrodzone!
Jury wybrało Laureatów konkursu: Pokaż nam swoje eko-wakacje, zorganizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Konrad Czarnecki
Specjalista ds. Promocji i Komunikacji

Serdecznie dziękujemy za 68 prac, zgłoszonych do konkursu w trzech kategoriach wiekowych: Przedszkole,
Klasy 0–3 oraz Klasy 4–8 i gratulujemy Zwycięzcom!
Autorzy najbardziej kreatywnych prac i najpiękniejszych zdjęć otrzymali atrakcyjne nagrody, w tym m.in.
powerbanki, bidony, zestawy plastyczne, drewniane
gry zręcznościowe czy frisbee.
WFOŚiGW w Szczecinie tradycyjnie spotykał się z najmłodszymi w Ekostrefach podczas najważniejszych
wydarzeń ekologicznych w naszym regionie. W tym
roku – ze względu na pandemię koronawirusa – takie

spotkania nie były możliwe, stąd inicjatywa Funduszu
w postaci trzech tegorocznych konkursów. W kwietniu – z okazji Dnia Ziemi – ogłosiliśmy konkurs plastyczny O Ziemię dba się tu – nie tylko w Jej dniu! Czerwiec
to tradycyjnie Dzień Dziecka, a razem z nim konkurs literacki Pokaż jak słowem – chronisz przyrodę. We wrześniu zaproponowaliśmy Najmłodszym, by na chwilę wrócili do letnich miesięcy i pokazali nam swoje
eko-wakacje. Łącznie w trzech konkursach otrzymaliśmy ponad 350 prac, za które serdecznie dziękujemy,
a ich Autorom gratulujemy kreatywności!

KATEGORIA I:

PRZEDSZKOLE
EKO-KARTKA

Miejsce I: STANISŁAW NOWAKOWSKI

Miejsce II: HANNA CYGAN
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Miejsce III: ANTONI LASEK
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Wyróżnienie: HANNA DOLIŃSKA

Wyróżnienie: ŁUCJA SZYMCZYKOWSKA

Wyróżnienie: SEBASTIAN SOKALSKI

KATEGORIA II:

KLASY 0-3
EKO-FOTKA

Miejsce I: ADRIANNA DUTKA

Miejsce II: OLIWIA DROZDEK

Miejsce III: AMELIA ŚWIĄTEK

Wyróżnienie: ADAM ŚLUBOWSKI

Wyróżnienie: DAWID STASZAK
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EKO-KARTKA

Miejsce I: PATRYK PLUTO

Miejsce II: STEFANIA GRYZIECKA

Miejsce III: DAWID ROJEWSKI

Wyróżnienie:
ZOFIA NOWAK

Wyróżnienie: ALEKSANDRA DULIK

KATEGORIA III:

KLASY 4-8
EKO-FOTKA

Miejsce I: WIKTORIA ZYGMUNTOWICZ

Wyróżnienie:
NATALIA
ZAKRZEWSKA

Wyróżnienie: TYMOTEUSZ CIEPLUCHA
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Miejsce II: JAKUB KUCYBAŁA

Miejsce III: JULIA JÓZEFIAK

O TYM SIĘ MÓWI
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Miejsce I: MARCEL NOWAK

Miejsce II: ZUZANNA KNAP

Miejsce III: NATAN PAŁKA

Wyróżnienie: BARTOSZ DUDA

Wyróżnienie: DOMINIKA KAŁUZIŃSKA

Wyróżnienie: JULIA ROTARIU

Wyróżnienie: KAROLINA MAJEWSKA
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MODERNIZACJA I EKOLOGIA
w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM
w Szczecinie
Rok 2020 to dla SPSK nr 1 PUM etap finałowy dla zakończenia dwóch szczególnie
ważnych inwestycji, łączących troskę o pacjenta i środowisko, w którym wszyscy
żyjemy. Jedną z nich, o spektakularnym rozmiarze, była Budowa elektrowni
fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiektach Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie. Nowoczesna instalacja
fotowoltaiczna pozwoli korzystać z ekologicznej energii i ograniczyć opłaty za prąd.
W piątek, 18 września 2020 roku, uroczyście otwarto instalację, dofinansowaną między
innymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
Agata Zalewska
Specjalista ds. jakości i promocji / Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Współpraca: Konrad Czarnecki – Specjalista ds. Promocji i Komunikacji/WFOŚiGW w Szczecinie
Fot. Samodzielny Specjalistyczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
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Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Bogusław
Machaliński,

Prorektor

ds.

rozwoju

prof.

dr

hab.

med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Dyrektor Wydziału
Wdrażania Działań Środowiskowych RPO – Pani Kinga
Jacewicz, Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie
– Pan Robert Stępień, Dyrektor Szpitala dr n. med. Konrad
Jarosz oraz wykonawcy projektu Prezes ML System
– Pan Dawid Cycoń i firmy Eltrix – Pan Robert Wielgus.

Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zaoszczędzić co najmniej
430 tys. zł brutto rocznie.

Wśród gości nie zabrakło Z-cy Dyrektora ds. techniczno-

Elektrownia składa się z 2 116 paneli fotowoltaicznych oraz

eksploatacyjnych – mgr inż. Zbigniewa Najmowicza, który

23 inwerterów. Sumaryczna moc zainstalowanych paneli wy-

po zakończeniu prac przeszedł na zasłużoną emeryturę.

nosi 740,60 kWp, co czyni ją jedną z największych instalacji

– Szczeciński szpital zyskał prawdziwe „zielone dachy”, dzięki
którym Lekarze oraz Pacjenci będą pracować i wracać do zdrowia w obiektach, zasilanych ekologiczną energią. Dla Funduszu
tradycyjnie najważniejszy jest efekt ekologiczny: w przypadku
tej inwestycji to produkcja energii pochodzącej z odnawialnych
źródeł, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 500 ton w skali roku – zaznacza Robert Stępień
– Zastępca Prezesa Zarządu szczecińskiego Funduszu.

Rocznie z 1 kWp instalacji można wyprodukować w idealnych
warunkach nawet 1 000 kWh.

dachowych w kraju. Panelami pokryto dachy i elewacje budynków szpitalnych o łącznej powierzchni 4 097,6 m², w tym:
l dachy – 3 644,4 m²,
l elewacje – 453,2 m².

ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SPSK
NR 1 PUM w Szczecinie
l

740,60 kWp – moc instalacji

l

2 116 – liczba zainstalowanych paneli

l

23 – liczba inwerterów

l

4 097,6 m² – powierzchnia dachów, na których
zainstalowano panele

l

430 tys. zł – szacowane oszczędności w skali
roku

l

322 MWh – produkcja energii (do 20.10.2020 r.)

l

305 ton – redukcja CO2 (do 20.10.2020 r.)

Przy sprzyjających warunkach pogodowych elektrownia
pokrywa ponad 65% chwilowego zapotrzebowania mocy

Nowa instalacja ekologiczna zaczęła już wytwarzać własną

(w godzinach 11:00 i 15:00). W ciągu dnia, kiedy panele są

energię elektryczną na potrzeby Szpitala. Panele fotowolta-

aktywne (w godzinach 05:30–20:30 w okresie wiosenno-

iczne zostały zamontowane na dachach i elewacjach budyn-

jesiennym), elektrownia pokrywa ponad 40% zapotrzebowa-

ków Szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. Cała
inwestycja ma ogromne znaczenie ekologiczne i finansowe,
bowiem pozwoli na ochronę środowiska, znacznie ograniczając emisję dwutlenku węgla przy wytwarzaniu energii
elektrycznej i wygeneruje oszczędności w rachunkach Szpitala za energię elektryczną. Energia będzie wykorzystywana
w całości na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na prąd.
Rocznie z 1 kWp instalacji można wyprodukować w idealnych
warunkach nawet 1 000 kWh, co w dobie coraz wyższych cen
prądu jest to zarówno opłacalne, jak i ekologiczne. Według
wyliczeń, elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zaoszczędzić
co najmniej 430 tysięcy złotych brutto rocznie.

Panelami pokryto dachy i elewacje budynków o łącznej
powierzchni ponad 4 000 mkw.
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nia mocy w tym przedziale czasowym. Brak aktywności pane-

Inwestycja została podzielona na trzy etapy. W pierwszym

li w okresie nocnym powoduje, że średniodobowe pokrycie

prace polegały na przebudowie i remoncie budynku AB

zapotrzebowania mocy wynosi około 20–25%.

i modernizacji węzła cieplnego w budynku CD Kliniki. Ko-

Do 20 października 2020 r. instalacja wyprodukowała ponad

lejny to przebudowa budynku CD, budowa nowego łączni-

322 MWh czystej energii. Algorytm platformy Fusion Solar
wyliczył, że udało nam się zredukować wytwarzanie CO2
nawet o ponad 305 ton oraz uratować przed ścięciem
16 700 drzew. A to dopiero początek – dane zbierane
są od czerwca 2020 r.
Inwestycję o łącznej wartości ponad 6,2 mln zł zrealizowano przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–
2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.
Dofinansowanie, w formie dotacji stanowiło 85% kosztów
kwalifikowanych inwestycji i wyniosło niespełna 3,7 mln zł.
Złożony do WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o dofinansowanie dotyczył pożyczki na wkład własny w ramach RPO WZ,
który wsparł inwestycję kwotą niemal 2,4 mln zł.

ka między obiektami oraz budowa dwóch wind. Ten etap
pozwolił na utworzenie Psychiatrycznej Izby Przyjęć – wraz
z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem, w której pacjenci
są przyjmowani od lutego 2018 roku. Ostatni – zakończony w kwietniu 2020 r. – etap to przebudowa i remont pomieszczeń w budynku głównym, a także instalacja kolejnej
w SPSK nr 1 PUM elektrowni fotowoltaicznej, wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby szpitala. Na elektrownię o łącznej mocy 38,40 kWp składają się dwie mikroinstalacje po 60 paneli każda. Ogniwa zostały zamontowane
na dachach – na powierzchni ponad 720 metrów kwadratowych. Według planów – rocznie mają produkować około
39 000 kWh energii, co przy obowiązujących stawkach pozwoli szpitalowi zaoszczędzić około 34 tys. zł. w skali roku.

KLINIKA PSYCHIATRII
Jako odpowiedzialni ekologicznie wraz z każdą wyprodukowaną kWh przyczyniamy się do walki ze smogiem w miastach i z wycinką lasów. Chcemy chronić zdrowie naszych pacjentów i nasze środowisko. Dzięki inwestycji hospitalizacja
pacjentów oraz świadczenia udzielane w ramach Oddziału
Dziennego i Poradni Psychiatrycznej przebiegają w lepszych
i komfortowych warunkach. Znacząco poprawiły się również
warunki pracy personelu medycznego.

WFOŚiGW w Szczecinie wsparł inwestycję pożyczką
w wysokości niemal 2,4 mln zł.

NOWOCZESNA I EKOLOGICZNA
KLINIKA PSYCHIATRII
PRZY UL. BRONIEWSKIEGO
W SZCZECINIE

l zmniejszenie emisji dwutlenku węgla:
409,18 ton/rok
l zmniejszenie zapotrzebowania na energię
cieplną: 2 919 GJ/rok
l oszczędność energii elektrycznej:
101,96 kWh /rok

Trzyetapowa, trwająca 5 lat, modernizacja Kliniki Psychiatrii

EFEKT RZECZOWY:

Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Klinicznego nr 1
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Broniew-

l docieplenie dachu i stropodachu o powierzchni: 1 489 mkw.

skiego 26 w Szczecinie była możliwa między innymi dzięki

l docieplenie ścian o powierzchni: 3 618,4 mkw.

wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

l budowa i modernizacja 3 węzłów cieplnych
łącznie o mocy: centralnego ogrzewania
– 240 kW i ciepłej wody użytkowej – 360 kW.

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki projektowi pacjenci mogą wracać do zdrowia, a lekarze – pracować w znacznie lepszych warunkach. Szpital może też zaoszczędzić na rachunkach za prąd i energię cieplną.

l wymiana drzwi zewnętrznych o powierzchni:
24,63 mkw.

Projekt był realizowany od 2015 roku, ale prace przygoto-

l wymiana okien o powierzchni: 498,37 mkw.

wawcze rozpoczęto rok wcześniej. Głównym celem przedsię-

l montaż 255 zaworów termostatycznych

wzięcia była poprawa warunków hospitalizowanych pacjen-

l montaż 312 energooszczędnych opraw
oświetleniowych.

tów oraz dostosowanie do wymagań Ministerstwa Zdrowia.
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Łączny koszt inwestycji to ponad 25 milionów złotych, z cze-

nie w pełni wyrównanym stanie psychicznym, którzy wy-

go ponad 2,5 mln zł to pożyczka i 1 mln zł – dotacja przy-

magają dalszych intensywnych oddziaływań terapeutycz-

znana przez WFOŚiGW w Szczecinie. Dofinansowane przez

nych. Pacjenci pracują w grupach, z których dwie zajmują

Fundusz prace to między innymi docieplenie ścian i stropo-

się rehabilitacją ogólnopsychiatryczną, a działalność trzeciej

dachu, wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych, wymiana

skoncentrowana jest na prowadzeniu psychoterapii. Zajęcia

grzejników z montażem zaworów termostatycznych, moder-

w grupach rehabilitacyjnych pozwalają na nowo wdrożyć

nizacja źródeł ciepła, w tym montaż automatyki pogodowej

podopiecznych w funkcjonowanie po zakończeniu leczenia

oraz modernizacja oświetlenia na energooszczędne. Inwe-

w oddziale całodobowym. W wielu przypadkach pozwalają

stycja mogła być zrealizowana także dzięki pozyskaniu środ-

uniknąć leczenia w oddziale całodobowym.

ków w postaci dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Ministerstwa Zdrowia
oraz środków własnych Szpitala.

W najbliższym czasie planowane jest również stworzenie
grupy psychoterapeutycznej dla młodych dorosłych z zaburzeniami osobowości. Jest to szczególnie ważne, ponieważ

Podsumowaniem modernizacji Kliniki Psychiatrii jest opis

w chwili obecnej dostępność takiej formy terapii jest bardzo

jej działalności, który przygotował dr n. med. Artur Reginia

ograniczona, co zmniejsza ich szanse na prawidłowe funk-

– Koordynator Oddziału Dziennego EFG i Poradni Przykli-

cjonowanie w przyszłości. Przy Klinice Psychiatrii PUM dzia-

nicznej: Klinika Psychiatrii jest ośrodkiem oferującym kom-

ła również poradnia zdrowia psychicznego, umożliwiająca

pleksową opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

zarówno kontynuację leczenia pacjentów uprzednio hospi-

Oddziały całodobowe przeznaczone są dla pacjentów w naj-

talizowanych, jak objęcie opieką osób dotychczas nieleczo-

cięższych zaburzeniach psychiatrycznych takich jak ostre psy-

nych. W ostatnich latach intensywnie rozwinął się również

chozy, ciężkie zaburzenia nastroju.

zespół leczenia środowiskowego, w skład którego wchodzą

W trakcie hospitalizacji głównym celem jest przeprowa-

lekarze, psycholodzy i terapeuci środowiskowi. Zadaniem ze-

dzenie pełnej diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej

społu jest opieka nad pacjentem w miejscu jego zamieszka-

umożliwiającej wdrożenie adekwatnego leczenia. Poza le-

nia oraz współpraca z rodziną oraz lekarzami Podstawowej

czeniem farmakologicznym stosowane są również oddzia-

Opieki Zdrowotnej.

ływania psychologiczne, terapeutyczne a pacjenci są przy-

Zwieńczeniem

gotowywani do rozpoczęcia psychoterapii oraz możliwości

przyjaznego środowisku byłoby uzyskanie dofinansowania

ponownego pełnienia ról społecznych. Dodatkowo jeżeli ist-

do inwestycji: Termomodernizacja budynków SPSK 1 PUM

nieje taka potrzeba, możliwe jest leczenie przy pomocy elek-

w Policach przy ul. Siedleckiej 2, w ramach programu

trowstrząsów.

priorytetowego nr 3.4.1 Budownictwo Energooszczędne

W Klinice Psychiatrii funkcjonuje szeroko rozwinięty oddział

Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

starań

o

uzyskanie

statusu

Szpitala

dzienny przeznaczony dla pacjentów w stabilnym, jednak
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14.DĄBSKIE
WIECZORY
FILMOWE
ZA NAMI!
Spotkaniami z Maciejem Musiałowskim i pokazami wybranych filmów z jego udziałem
zakończyły się 14. Dąbskie Wieczory Filmowe! W programie znalazł się konkurs Eko-Kadr,
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, który był Partnerem Ekologicznym DWF.
Ostatnie dwa dni 14. DWF przyniosły coś zarówno dla
fanów fabuły, jak i krótkich metraży. Była to także okazja
do rozmowy z Maciejem Musiałowskim, którego mogliśmy
oglądać w aż trzech filmach podczas tegorocznych Dąbskich
Wieczorów Filmowych.

Eko-konkurs rozwiązany!
Wszystko jednak poprzedziło wydarzenie wyjątkowe
– rozdanie nagród w konkursie „Eko-Kadr”, który skierowany
był do uczniów szkół podstawowych z regionu. Mieli oni
za zadanie we własnych, filmowych słowach opowiedzieć
o tym, jak dbać o czystą wodę i zdrowe powietrze.
W tej pierwszej kategorii ze swoim ekologicznym
spotem zwyciężyła Bernadeta Maras, w drugiej – Aurelia
Wolańska. Poziom prac był naprawdę wysoki, wśród
nagrodzonych filmów znalazły się takie, które mogłyby być
od razu gotowymi materiałami reklamowymi promującymi
konieczność dbania o wodę i powietrze.
Rozdanie nagród połączone z warsztatami ekologicznymi
prowadzonymi przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Zalesiu dla uczestników konkursu odbyło
się w Domu Kultury „Krzemień”, a partnerem ekologicznym
całego wydarzenia i konkursu był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dziękujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!
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Eko-Kadr 2020: wyniki
Kategoria: Czyste Powietrze
I miejsce:

Aurelia Wolańska

II miejsce:

Kosma Michalak

III miejsce:

Zoja Płaksiwa

Wyróżnienie:

Natalia Zakrzewska.

Kategoria: Moja Woda
I miejsce:

Bernardeta Maras

II miejsce:

Michał Mączyński

III miejsce:

Adam Wołczak

Wyróżnienia:

Alicja Gibutowska,

		

Małgorzata Preca,

		

Martyna Hordyj
Nikola Zakrzycka,

		

Miłosz Ubowski,

		

Szymon Koguciuk

PREZENTACJE

Naturalnie

Nieodłączną częścią Dąbskich Wieczorów Filmowych są spotkania z Twórcami.

Jednym z miejsc tegorocznych DWF był nowo otwarty
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach.

Wręczenie nagród w konkursie Eko-Kadr.

Eko-warsztaty przygotowane przez Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
Fot. Piotr Biel / Dąbskie Wieczory Filmowe.

37

KRONIKA

Naturalnie

POZNAJ
zachodniopomorskie
parki krajobrazowe
Cedyński, Drawski, Iński, Barlinecko-Gorzowski,
Ujścia Warty, Doliny Dolnej Odry oraz Puszcza
Bukowa – uroki, przyrodnicze i turystyczne ciekawostki, ale także historię parków krajobrazowych naszego regionu można poznać dzięki
filmom, przygotowanym przez Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
Filmy trafią na kanały Youtube oraz Facebook.
Wszystkie można już oglądać na stronie: http://zpkwz.pl/
filmy.

Każdemu z parków poświęcono dwa filmy, opowiadające
o wartościach przyrodniczych, ale także historii i turystyce jednych z najbardziej malowniczych miejsc naszego regionu. Trzynasty film to podsumowanie, przedstawiające
wszystkie zachodniopomorskie parki krajobrazowe.

NOWY WÓZ
OSP ŁADZIN
– dla mieszkańców
i środowiska
Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzinie z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym, kupionym w ramach
Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. Średni samochód został przekazany
Strażakom-Ochotnikom w sobotę, 19 września.
Nowoczesny pojazd zastąpi wysłużonego Stara 266, wyprodukowanego w 1984 roku. Na wyposażeniu nowego samochodu z napędem na 4 koła jest między innymi 3000-litrowy zbiornik wody i 300-litrowy – na środek pianotwórczy,
a także autopompa.

Wóz kosztował 760 tysięcy złotych, z czego 190 tys. zł
to dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
w Szczecinie. Dofinansowanie pochodziło także z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków samorządowych.

WYSTAWA

Ogrodniczo-Pszczelarska

w BARZKOWICACH

Można było poznać programy realizowane przez WFOŚiGW
w Szczecinie oraz wziąć udział w ekologicznych konkursach
i zabawach. 26-27 września 2020 r. w Barzkowicach odbyła
się Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska. Eksperci Funduszu
informowali o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach
m.in. programów Moja Woda i Czyste Powietrze. W namiocie
Funduszu przygotowaliśmy atrakcje dla całych rodzin,
w tym nową, plenerową, ekologiczną grę planszową,
a także eko-konkursy.
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Gmina Nowe Warpno chce współpracować z WFOŚiGW
w Szczecinie w zakresie wspólnych inicjatyw na rzecz
poprawy jakości środowiska. 28 października 2020 r.
Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie spotkał się z Jarosławem Burbą
– Burmistrzem Nowego Warpna.
– Fundusz oraz nowowarpieński Urząd Miasta i Gminy chcą
współpracować w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.
Zespół, złożony z pracowników Funduszu i samorządu, przeanalizuje potrzeby energetyczne gminy i wskaże, na jakich
płaszczyznach będzie mogło dojść do współpracy na rzecz poprawy jakości środowiska – mówi Robert Stępień – Zastępca
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Naturalnie

NOWE WARPNO
STAWIA NA EKOLOGIĘ
I NOWOCZESNOŚĆ

Burmistrz Nowego Warpna zadeklarował chęć zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Położone nad Zalewem Szczecińskim Nowe Warpno będzie 47. zachodniopomorską gminą,
której mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie
wymiany pieca i termomodernizacji w swojej miejscowości,
bez konieczności odwiedzania biur Funduszu.

DUŻA SZANSA
na PSZOK w Reczu
Plan powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Reczu – to główny temat spotkania
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Emilii
Niemyt z Wiesławem Łońskim – Burmistrzem i Ewą
Patrzałek – Skarbnik Recza, które odbyło się 26.11.2020 r.
– W pierwszym w mieście punkcie selektywnej zbiórki planowo
będzie przyjmowane 17 frakcji odpadów, w tym między innymi
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Dla Funduszu tradycyjnie
kluczowy jest planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny, czyli
w tym wypadku segregacja niemal 500 ton odpadów – mówi
Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Projekt, oprócz zakupu kontenerów i pojemników na odpady,
zakłada budowę wiaty, na której zostaną zamontowane
ogniwa fotowoltaiczne do produkcji prądu ze słońca. Nowy
PSZOK ma zachęcić mieszkańców Recza do selektywnej
zbiórki odpadów, ale także zapobiec tworzeniom dzikich
wysypisk na terenie gminy.

ENERGIA
Nowoczesnych
Miast
w SZCZECINIE
Elektromobilność i zrównoważony transport,
inteligentne sieci energetyczne, logistyka
miejska i inteligentne miasta – to tylko niektóre
tematy konferencji Energia Nowoczesnych
Miast, zorganizowanej przez Spółkę Enea
Operator w Szczecinie.

Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, biznesu,
sektora energetycznego i ochrony środowiska. Jednym
z prelegentów był Minister Klimatu Michał Kurtyka. Fundusz
jako Partnera Ekologicznego reprezentował Robert Stępień
– Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
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Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel: 91 48 55 100
fax: 91 48 55 101
sekretariat@wfos.szczecin.pl

Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych
Biuro Szczecin
ul. Waryńskiego 17
71-310 Szczecin
tel: 91 48 55 160
zof.szczecin@wfos.szczecin.pl

Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
tel: 94 34 67 200
fax: 94 34 67 201
koszalin@wfos.szczecin.pl

Punkt Obsługi Osób Fizycznych
pl. Wolności 8
78-400 Szczecinek
tel: 94 37 50 480
tel: 94 37 50 481
szczecinek@wfos.szczecin.pl

