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I. Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków 

Szpitala w Szczecinie Zdunowie 
 

Źródłem ciepła była kotłownia opalana miałem węglowym. Czynnik grzewczy przesyłano z kotłowni do 

węzłów cieplnych i odbiorników technologicznych na terenie szpitala. W instalacji było 8 węzłów cieplnych 

wybudowanych według starych technologii, odbiegających od obecnych standardów.  

 

Eksploatowane kotły były w znacznym stopniu wyeksploatowane. System odżużlania i odpopielania dość 

zawodny, wymagał częstych napraw i konserwacji. System odprowadzania spalin - przewody spalinowe  

w znacznym stopniu zużyte i wyeksploatowane. Kotłownia emitowała znaczną ilość zanieczyszczeń, 

pochodzących ze spalania paliwa stałego.  
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Zakres robót: 

 
1. Montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów gazowych, 

2. Termomodernizacja budynków, 
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Efekt ekologiczny: 
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Montaż finansowy: 
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II. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program 

KAWKA. 
 

 Gmina Miasto Szczecin 

 

Poprawa jakości powietrza - KAWKA - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 

efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"  

 

Realizacja programu ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie 

zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia 

dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń, dla których 

zostały opracowane programy ochrony powietrza.  

 

Realizacja programu przyczyni się do:  

- zmniejszenia emisji PM2,5, PM10, CO2 oraz innych gazów i spalin,  

- zwiększenia efektywności energetycznej,  

- zmniejszenia nakładów finansowych na ogrzewanie oraz podniesienie komfortu 

użytkowania budynków poddanych termomodernizacji.  



II. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie-Etap II-Program 

KAWKA. 
 

 Gmina Miasto Szczecin 

 

W ramach realizowanego zadania zostaną wykonane następujące prace: 

 

• likwidacja lokalnych źródeł ciepła, 

 

• termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym 

z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący 

przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, 

 

• działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne będą miały na celu kształtowanie 

świadomości społeczeństwa z zakresu korzyści będących wynikiem ograniczania 

niskiej emisji oraz zanieczyszczeń powietrza, a także promowanie zachowań 

proekologicznych.  

 

• aktualizacja bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji.  



II. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie-Etap II-Program 

KAWKA. 
 

Gmina Miasto Szczecin  
 

podpisanie umowy o dofinansowaniu 9.12.2014 

termin zakończenia zadania 31.08.2018 
 

 

W ramach realizowanego zadania zostaną wykonane następujące prace: 

  

- kotły gazowe - 246 szt. 

- piece elektryczne - 18 szt. 

- pompy ciepła - 6 szt. 

- węzły ciepłownicze - 72 szt. 

- likwidacja źródeł ciepła - 1524 szt. 

- instalacje OZE - 2 szt. o powierzchni czynnej 10 m2 każda. 

  

49 budynków zostanie poddanych termomodernizacji. 



II. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie-Etap II-Program 

KAWKA. 
 

 Montaż Finansowy 
 

Opis Plan. wypłaty %

Kapitał dotacji - WFOŚiGW 4 853 047,53 zł 9,48%

Kapitał dotacji - NFOŚiGW 21 838 713,65 zł 42,68%

Środki własne 24 478 615,71 zł 47,84%

razem: 51 170 376,89 zł 100,00%
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III. Program PROSUMENT 
 

 Realizacja zadania 
 

Beneficjenci 

 osoby fizyczne; 

 wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, 

 jednostki samorządu terytorialnego,  

 spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów; 

 

Rodzaje przedsięwzięć 

   źródła ciepła opalane biomasą - do 300 kW, 

   pompy ciepła - do 300 kW, 

   kolektory słoneczne - do 300 kW, 

   systemy fotowoltaiczne - do 40 kW, 

   małe elektrownie wiatrowe – o mocy el. do 40 kW, 

   mikrokogeneracja - do 40 kW; 

 

służące na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych 
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III. Program PROSUMENT 

 

Podsumowanie: 

lp źródła
liczba 

źródeł

koszt 

kwalifikowany (zł)

elektryczna 

(kWe)

cieplna 

(kWt)

Zwiększenie 

produkcji energii 

z OZE 

[MWh/rok]

Ograniczenie 

lub uniknięcie 

emisji CO2 

[Mg/rok]

1 fotowoltaika 6544,71 0 1056 42387069,03 5780,377 4847,991

2 wiatr 12 0 8 121888,87 2,84 2,31

3 mikrokogeneracja 0 0 0 0 0 0

4 biomasa 0 39 2 56900 31,5 11,06

5 pompa ciepła 0 625,48 63 2487934,67 951,57 150,01

6 kolektory słoneczne 0 20,03 2 69996,71 8,87 0

Razem: 6556,71 684,51 1131 45123789,28 6775,157 5011,371

łączna moc 

znamionowa
Efekt ekologiczny



IV. Program PROSUMENT ZACHODNIOPOMORSKI 
 

Prosument Zachodniopomorski był programem wzorowanym na programie 

Prosument. Wsparcie w programie polegało na udzieleniu pożyczki oraz dotacji 

łącznie. W przypadku mikroelektrowni wysokość dotacji sięgała 30% kosztów 

kwalifikowanych, w przypadku instalacji grzewczych dotacji stanowiła 15%. 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków programu Prosument 

Zachodniopomorski rozpoczęto 23 stycznia, a zakończono 15 maja 2017 r.  

 

Wnioskodawcy złożyli 333 wnioski na kwotę dofinansowania 12 419 562,96 zł.  

 

Po przeprowadzeniu analizy złożonych wniosków zawarto 259 umów  

o dofinansowanie na łączną kwotę 9 741 938,97 zł. Ostatecznie zrealizowano 257 

zadań na  łączną kwotę dofinansowania 9 686 423,97 zł.  

 

Przedmiotem dofinansowania były przede wszystkim mikroelektrownie 

fotowoltaiczne. Średnia moc dofinansowanej elektrowni to 6,2 kW. W ramach 

programu sfinansowano również zakup i montaż kilku pomp ciepła.  



V. POŻYCZKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU 

OCHRONY WÓD I GLEBY 
 

W ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu 

ochrony powietrza, wód i gleby pomoc finansową udostępniano w ramach 7 linii 

pożyczkowych: 

 

linia A1 - budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub/i chłodu.  

linia A2 - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji elektryczności, 

linia A3 - zakup pojazdów o napędzie elektrycznym, 

linia A4 - utylizacja azbestu, 

linia A5 - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez 

 kompleksowe działania termomodernizacyjne, 

 

linia B1 - budowa, przebudowa i modernizację indywidualnych i scentralizowanych 

 instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, 

linia B2 - budowie systemów małej retencji.  
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OCHRONY WÓD I GLEBY 
 

Realizacja: 

 

Alokacja środków na realizację Programu wyniosła 10 mln zł.  

 

Pomoc w programie polegała na udzieleniu pożyczki na 100% kosztów 

kwalifikowanych zadania. Po spłacie 70% zaciągniętego zobowiązania Beneficjent 

będzie mógł ubiegać się o umorzenie pozostałych do spłaty 30%.  

 

W przypadku wymiany źródła ciepła zasilanego kopalnym paliwem stałym, na źródło 

wykorzystujące  energię odnawialną lub kondensacyjny kocioł węglowy umorzenie 

może sięgać nawet 50%.  

 

Pożyczki udzielane na zakup pojazdów elektrycznych nie podlegały umorzeniu. 
 



V. POŻYCZKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU 

OCHRONY WÓD I GLEBY 
 

Realizacja: 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu pożyczek dla osób 

fizycznych rozpoczęto 1 stycznia, a zakończono 21 września 2017 roku. 

 

Mieszkańcy złożyli 356 wniosków o dofinansowanie.  

 

Po dokonaniu analizy merytorycznej i finansowej złożonych wniosków zawarto z 

mieszkańcami 276 umów o dofinansowanie realizacji zadań na łączną kwotę 

9 840 318,85 zł. 
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Realizacja: 
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VI. PROMOCJA e-mobilności 
 

 

Realizacja: 

 

 

. Beneficjent
liczba 

pojazdów

stacje 

ładowania

redukcja 

emisji CO2 w 

skali roku

Gmina Miasto Szczecin 3

Gmina Miasto Szczecin 4 1,24 Mg/rok 

Gmina Miasto Kołobrzeg 1 1,87 Mg/rok 

Gmina Miasto Szczecin 4 2,97 Mg/rok 

Uzdrowisko Świnoujście 1 1 3,79 Mg/rok 

ZWiK Szczecin 2 2 0,20 Mg/rok 

GWiK Goleniów 1 2,93 Mg/rok 

WP KWP 1 1 0,17 Mg/rok 

WP KWP 2 1 0,17 Mg/rok 

WP KWP 1 1 0,17 Mg/rok 

Gmina Miasto Stargard 1 1,61 Mg/rok 

RAZEM 19 9 15,12 Mg/rok 



VI. PROMOCJA e-mobilności 
 

 

Realizacja: 

 

 

. 



VI. PROMOCJA e-mobilności 
 

 

Realizacja: 

 

 

. 



VI. PROMOCJA e-mobilności 
 

 

Realizacja: 

 

 

. 



Dziękuję za uwagę! 
 
 

patrycja.rogalska@wfos.szczecin.pl 
www.wfos.szczecin.pl 
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