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I. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania

Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubli-
nie (zwanego dalej „Funduszem” lub „WFOŚiGW w Lublinie”) opiera się o przepisy ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 
oraz ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 869 
z późn. zm.), jak również rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie 
gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, 
poz. 1479 z  późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 13 grudnia 2017 r. 
w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2386 z późn. zm.). Opracowane przez Zarząd WFOŚiGW 
w  Lublinie Sprawozdanie z  działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki w ublinie za 2020 rok na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony 
środowiska składane jest Radzie Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie, która z kolei w oparciu 
o art. 400h ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w drodze uchwały je zatwierdza. 
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II. Założenia do sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Lublinie za 2020 rok stanowi podsumowanie działalności Funduszu pod kątem 
wykonania celów założonych w Planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2020 r., zwanego dalej „Planem działalności”. 

W okresie sprawozdawczym cele WFOŚiGW w Lublinie zostały założone na poziomie osi 
priorytetowych. Powyższe rozwiązanie umożliwiło zaplanowanie kompleksowych działań 
w ramach 4 wzajemnie uzupełniających się priorytetów:

•	 CZŁOWIEK
•	 BIOSFERA
•	 TECHNOLOGIA
•	 SYNERGIA

W ramach każdej osi priorytetowej zostały szczegółowo zidentyfikowane kierunki działal-
ności Funduszu. Zakres interwencji określony na poziomie osi priorytetowych nie odwołuje 
się do dziedzin ochrony środowiska ale do celów zidentyfikowanych na poziomie osi. Tym 
samym niniejsze sprawozdanie obejmuje wykonanie kierunków Planu działalności na 
poziomie osi priorytetowych, w  podziale na finansowanie dotacyjne, pożyczkowe oraz 
przedsięwzięcia współorganizowane i przedsięwzięcia własne, w zależności które wymie-
nionych form były realizowane w ramach danej osi.

W ramach osi priorytetowej CZŁOWIEK Plan działalności zakładał realizację szeregu dzia-
łań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania kultury dbałości o środowisko. Z uwagi 
na charakterystykę zakresu interwencji, planowaną formą wsparcia przedsięwzięć były 
dotacje. Kierunki interwencji zakładały realizację:
•	 przedsięwzięć edukacyjnych i  kulturalnych adresowanych do dzieci i  młodzieży 

szkolnej oraz przedsięwzięć kulturalnych promujących postawy prośrodowiskowe, 
kształtowanie kultury dbałości o  środowisko, w  szczególności podejmowania decyzji 
konsumenckich z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczych, a także podkre-
ślające związek między kulturą dbałości o środowisko a stylem zdrowego trybu życia;

•	 infrastruktury edukacyjnej dzieci i młodzieży szkolnej, w tym wyposażenie pracowni 
szkolnych, tworzenie miniogrodów botanicznych i  miniarboretów przy placówkach, 
w których prowadzona jest edukacja ekologiczna, a także tworzenie i rozwój ścieżek 
dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych;



5
ul. Wojciechowska 5
20-704 Lublin 

WFOŚIGW 
W LUBLINIE

5
ul. Wojciechowska 5
20-704 Lublin 

WFOŚIGW 
W LUBLINIE

•	 przedsięwzięć edukacyjnych z  zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechnianie 
zasad dobrej praktyki rolniczej i  metod oraz celów produkcji rolniczej metodami 
ekologicznymi;

•	 przedsięwzięć z  zakresu popularyzacji zagadnień związanych z  wykorzystaniem 
energii odnawialnej, efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym 
modelowych rozwiązań technologicznych.

Ponadto Plan działalności obejmował organizację programu stypendialnego dla młodzieży 
licealnej realizującej projekty przyrodnicze i prośrodowiskowe oraz organizację konkursu 
dla uczniów szkół podstawowych realizujących projekty przyrodnicze i prośrodowiskowe.

W ramach osi priorytetowej BIOSFERA zaplanowano działania z zakresu ochrony przyrody. 
Główną formą dofinansowania przedsięwzięć były dotacje. Przewidziana została również 
możliwość wsparcia pożyczkowego. Kierunki interwencji finansowanych w  formie bez-
zwrotnej zakładały realizację:
•	 przedsięwzięć służących zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę 

siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w  szczególności w  par-
kach narodowych i w innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także ochro-
na pomników przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej; 

•	 przedsięwzięć z zakresu restytucji, reintrodukcji i rehabilitacji zwierząt dziko żyjących 
i wsparcia funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także zwalczania gatun-
ków inwazyjnych;

•	 przedsięwzięć mających na celu ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska po-
przez optymalne ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przy-
rodniczo, takich jak tworzenie i rozwój pieszych i rowerowych ścieżek dydaktycznych, 
przyrodniczych i  ekologicznych, wraz z  niezbędną infrastrukturą, w  szczególności 
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji i informacji;

•	 przedsięwzięć z  zakresu przyrodniczej rewaloryzacji i  rozwoju terenów zielonych, 
w szczególności parków i ogrodów zabytkowych, pielęgnacji i leczenia drzewostanu;

•	 przedsięwzięć z zakresu monitoringu przyrodniczego.

Ponadto Plan działalności obejmował finansowanie przedsięwzięć z  zakresu zapobiega-
nia nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom i  likwidacji ich 
skutków, w szczególności wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakre-
sie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, doposażenie w sprzęt i środki techniczne 
jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb 
realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ochrony przeciwpo-
żarowej w lasach.
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W ramach wsparcia pożyczkowego przewidziana była możliwość wsparcia wszelkich zadań 
mieszczących się w zakresie przedsięwzięć priorytetowych.

W ramach osi priorytetowej TECHNOLOGIA zaplanowano szereg działań ukierunkowanych 
na propagowanie i  wykorzystanie nowych technologii w  obszarze ochrony środowiska. 
Planowane kierunki interwencji finansowanych w formie bezzwrotnej zakładały w szcze-
gólności realizację:
•	 przedsięwzięć w zakresie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych istotnych 

z  punktu widzenia priorytetów ochrony środowiska, w  szczególności odnawialnych 
lub alternatywnych źródeł energii w  ramach naboru na zadania z  zakresu badań 
i rozwoju; 

•	 przedsięwzięć z  zakresu popularyzacji zagadnień związanych z  wykorzystaniem 
energii odnawialnej, efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w tym 
modelowych rozwiązań technologicznych w ramach naboru dotacyjnego na zadania 
z zakresu edukacji i propagowania kultury dbałości o środowisko.

Ponadto zaplanowana została organizacja konkursu dla innowacyjnych rozwiązań w zakre-
sie ochrony środowiska (Greennovations).

W ramach wsparcia pożyczkowego przewidziana była możliwość wsparcia wszelkich zadań 
mieszczących się w zakresie przedsięwzięć priorytetowych.

W ramach osi priorytetowej SYNERGIA w szczególności zaplanowano finansowanie przed-
sięwzięć realizowanych w  ramach wspólnych programów z  Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie, zwanym dalej „NFOŚiGW”. Kie-
runki interwencji finansowanych zakładały realizację:
•	 Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;
•	 Programu priorytetowego pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zu-

życia energii w budownictwie”;
•	 Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”;
•	 Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest”;
•	 Programu priorytetowego „Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb 

poprzez ich wapnowanie”;
•	 Programu priorytetowego „Moja Woda”

a ponadto:
•	 finansowanie dotacyjne przedsięwzięć w dziedzinie ochrony atmosfery jako działanie 

komplementarne i wspierające realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”;
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•	 wsparcie przedsięwzięć innych instytucji publicznych, w  szczególności w  ramach 
środków finansowych przekazywanych w  ramach procedury rozpatrywania wnio-
sków o  przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym na realizację 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

•	 finansowanie przedsięwzięć instytucji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych i wyznaniowych z zakresu kształtowania postaw prośrodowiskowych 
i kultury dbałości o środowisko, w tym podkreślające związek między kulturą dbałości 
o środowisko, a stylem zdrowego trybu życia w ramach naboru dotacyjnego na zada-
nia z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania kultury dbałości o środowisko;

•	 finansowanie przedsięwzięć instytucji naukowych poprzez udział w organizacji kon-
ferencji i seminariów naukowych;

•	 wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji finansowych działających w ob-
szarze ochrony środowiska, w  szczególności z  zakresu upowszechnienia wiedzy 
o możliwościach finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej poprzez udział w organizacji szkoleń, akcji informacyjnych i promocyj-
nych, konferencji i seminariów;

•	 wsparcie pożyczkowe przedsięwzięć podejmowanych w realizacji programów rządo-
wych i regionalnej polityki ochrony środowiska. 
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III. Organy funduszu i ich aktywność 
w okresie sprawozdawczym

Rada Nadzorcza 

W 2020 r. Rada Nadzorcza pracowała w 5-osobowym składzie. W skład Rady Nadzorczej 
wchodzili:

1. Anna Kozińska-Żywar – Przewodnicząca Rady Nadzorczej – przedstawiciel Ministra 
Klimatu i Środowiska,
2. Leszek Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wyznaczony przez Sej-
mik Województwa Lubelskiego,
3. Stanisław Majdański – Członek Rady Nadzorczej – wyznaczony przez Zarząd NFOŚiGW, 
4. Jakub Banaszek – Członek Rady Nadzorczej – wyznaczony przez Ministra Klimatu 
i Środowiska spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych,
5. Leszek Żelazny – Członek Rady Nadzorczej – wyznaczony przez Wojewodę Lubelskiego.

W 2020 r. odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej. W związku z rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
sześciokrotnie zarządziła podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał z wykorzystaniem środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencji), ponadto 
Rada Nadzorcza ośmiokrotnie podejmowała uchwały w trybie pisemnym.

W  2020 r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 126 uchwał, w  tym 45 uchwał w  sprawie 
udzielenia pożyczek i 46 uchwał dotyczących udzielenia dotacji. Podjęte uchwały doty-
czyły pożyczek i dotacji, których przyznanie leżało w kompetencjach ustawowych Rady 
Nadzorczej, a  których wartość jednostkowa przekraczała kwotę 84 476,77 zł, tj. 0,5% 
przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim. 

Pozostałe podjęte uchwały związane były z  organizacją i  funkcjonowaniem Funduszu. 
Spośród uchwał Rady Nadzorczej mających istotne znaczenie w tym zakresie warto wy-
mienić uchwały w sprawie:
•	 zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za 2019 r.”; 
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•	 zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za 2019 r.”;

•	 zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych do dofinansowania 
w roku 2021”;

•	 uchwalenia „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie na lata 2021-2024”;

•	 korekt „Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na rok 2020” oraz „Planu działalności Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na 2020 rok”;

•	 ustalenia „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i roz-
liczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie”;

•	 zatwierdzenia warunków finansowania w  ramach realizowanych wspólnie z  Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska programów priorytetowych tj.: „Czyste Po-
wietrze”, „Moja Woda”, „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, 

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, 
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, 
„Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji 
ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”;

•	 zatwierdzenia wniosku Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie o zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie oraz ustalenia zasad udzielania 
i  rozliczania pożyczek ze środków uzyskanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizacji Programu Prioryte-
towego pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej re-
alizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION”;

•	 zatwierdzenia „Rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Lublinie na rok 2021” oraz „Planu działalności 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na 
rok 2021”.

Ponadto Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała i  wspomagała prace Zarządu, anali-
zowała stan realizacji planu działalności Funduszu w 2020 r. oraz dokonywała bieżącej 
analizy działalności w zakresie udzielonej pomocy, zapoznając się z informacjami o pod-
jętych decyzjach.
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Zarząd

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 23 października 2020 r. w skład Zarządu Funduszu wchodzili:

1. Paweł Gilowski – Prezes Zarządu,
2. Grzegorz Grzywaczewski – Zastępca Prezesa Zarządu.

Zarząd Województwa Lubelskiego w  dniu 26 października 2020 r. podjął uchwały 
nr CXCIX/3672/2020 w sprawie odwołania Pana Pawła Gilowskiego ze stanowiska Preze-
sa Zarządu oraz nr CXCIX/3674/2020 w sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarzą-
du Pana Grzegorza Grzywaczewskiego. W związku z powyższym Zarząd Funduszu działał 
w składzie jednoosobowym w terminie od 27 października do 30 listopada 2020 r.

W  dniu 1 grudnia 2020 r., uchwałą nr CCXII/3859/2020, Zarząd Województwa Lubel-
skiego powołał na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Misztala i  do 
końca 2020 r. Zarząd Funduszu działał w dwuosobowym składzie:

1. Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu,
2. Andrzej Misztal – Zastępca Prezesa Zarządu.

Zarząd Funduszu w  2020 r. odbył 52 posiedzenia, podejmując 1283 uchwały. Wśród 
szczególnie istotnych uchwał podjętych przez Zarząd należy wymienić:
•	 uchwały w zakresie realizacji zadań Funduszu związane z wdrażaniem realizowanych 

wspólnie z NFOŚiGW programów priorytetowych – podjęto m.in. 42 uchwały w spra-
wie wyboru do dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Programu prioryte-
towego „Czyste Powietrze” (ponad 5 tys. indywidualnych decyzji o dofinansowaniu);

•	 uchwały zatwierdzające listy zadań przewidzianych do dofinansowania w formie po-
życzek i dotacji,

•	 uchwały w sprawie udzielenia dotacji oraz pożyczek;
•	 uchwały kierujące na posiedzenie Rady Nadzorczej wnioski o  udzielenie pożyczek 

i dotacji;
•	 uchwałę kierującą na posiedzenie Rady Nadzorczej wniosek o uchwalenie „Strategii 

działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lu-
blinie na lata 2021-2024”;

•	 uchwały w  sprawie przekazania środków finansowych państwowym jednostkom 
budżetowym;
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•	 uchwały kierujące na Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności oraz Sprawozda-
nie finansowe Funduszu za 2019 r.;

•	 uchwały kierujące na Radę Nadzorczą Plan działalności oraz Roczny plan finansowy 
Funduszu na 2021 r.;

•	 uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewi-
dzianych do dofinansowania w roku 2021”;

•	 uchwały w sprawie przystąpienia Funduszu do współorganizacji wydarzeń mających 
na celu edukację ekologiczna oraz promocję zasad ochrony środowiska i zrównowa-
żonego rozwoju;

•	 uchwały zatwierdzające regulaminy konkursów ogłaszanych przez Fundusz.

Członkowie Zarządu uczestniczyli w naradach i spotkaniach i wideokonferencjach m.in. 
z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w naradach prezesów wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W szerokim zakresie realizowana była współ-
praca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucjami ochrony przyrody, nauki, edukacji eko-
logicznej i kultury.
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IV. Część finansowa sprawozdania z działalności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i  gospodarki wodnej WFOŚiGW w  Lublinie sporządził na 
koniec 2020 r. roczne sprawozdanie finansowe, które było przedmiotem badania przez 
firmę Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski w  Lublinie. Sprawozdanie uzyskało pozy-
tywną opinię biegłego rewidenta. Bilans oraz rachunek zysków i  strat przedstawiają 
poniższe tabele.

Bilans na dzień 31.12.2020 r. i jego dynamika w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p. Wyszczególnienie 2019 2020 %               
4 : 3

1 2 3 4 5

AKTYWA      

A AKTYWA TRWAŁE 135 609 810 128 583 237 94,82

  I Wartości niematerialne i prawne 43 971 1 076 2,45

    1 Inne wartości niematerialne i prawne 43 971 1 076 2,45

  II Rzeczowe aktywa trwałe 1 025 113 1 009 802 98,51

    1 Środki trwałe 1 025 113 1 009 802 98,51

      Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) 95 838 95 838 100,0

    Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 691 384 647 952 93,72

    Urządzenia techniczne i maszyny 198 612 226 489 114,04

    Środki transportu 0 0 X

    Inne środki trwałe 39 279 39 523 100,62

  III Należności długoterminowe 133 862 763 126 990 631 94,87

    Od pozostałych jednostek 133 862 763 126 990 631 94,87

  IV Inwestycje długoterminowe 677 962 581 728 85,81

    Udziały i akcje 677 962 581 728 85,81



13
ul. Wojciechowska 5
20-704 Lublin 

WFOŚIGW 
W LUBLINIE

B AKTYWA OBROTOWE 165 843 177 157 579 455 95,02

  I Zapasy 0 0 X

  II Należności krótkoterminowe 61 836 135 59 613 230 96,41

    1 Należności od pozostałych jednostek 61 836 135 59 613 230 96,41

    z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 
m-cy 2 922 1 042 35,66

    z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. 0 0 X

      inne 61 833 213 59 612 188 96,41

  III Inwestycje krótkoterminowe 103 960 168 97 949 647 94,22

    1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 103 960 168 97 949 647 94,22

    środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11 460 168 43 949 647 383,50

    inne środki pieniężne 92 500 000 54 000 000 58,38

  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46 874 16 578 35,37

AKTYWA RAZEM 301 452 986 286 162 692 94,93

PASYWA      

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 249 092 314 239 364 054 96,09

  I Kapitał (fundusz) podstawowy 235 101 509 235 101 509 100,0

  II Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 19 052 940 13 990 806 73,43

  III Zysk (strata) netto - 5 062 134 -9 728 261 192,18

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 52 360 672 46 798 639 89,38

  I Rezerwy na zobowiązania 0 0 X

    1 Pozostałe rezerwy 0 0 X

  II Zobowiązania długoterminowe 0 2 907 291 X

    2 Wobec pozostałych jednostek 0 0 X

      kredyty i pożyczki 0 2 907 291 X

  III Zobowiązania krótkoterminowe 52 360 672 43 891 348 83,83

    1 Wobec pozostałych jednostek 52 347 370 43 886 951 83,84

      kredyty i pożyczki 0 0 X

      inne zobowiązania finansowe 51 661 313 43 393 240  84,00

      z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 
do 12 m-cy 30 800 43 379 140,84
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    z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych 
swiadczeń 454 204 188 376 41,47

    z tytułu wynagrodzeń 201 053 261 956 130,29

    inne 0 0 X

    2 Fundusze specjalne 13 302 4 397 33,06

  IV Rozliczenia międzyokresowe 0 0 X

    Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 X

PASYWA RAZEM 301 452 986 286 162 692 94,93

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek aktywów Funduszu o 15 290 294 zł (5,1%).

Majątek Funduszu jest finansowany w 84% przez fundusze własne oraz w 16% przez zobo-
wiązania. Na koniec 2020 r. stan funduszu własnego wynosił 239 364 054 zł.

Rachunek zysków i strat za rok 2020 i jego dynamika w porównaniu do stanu na dzień 
31.12.2019 r.

L.p. Wyszczególnienie 2019 2020 %               
4 : 3

1 2 3 4 5

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9 540 832 9 458 611 99,14

I Opłaty i kary ekologiczne 9 514 176 9 458 611 47,6

II Pozostałe przychody 26 656 0 X

B. Koszty działalności operacyjnej 21 900 467 24 817 154 113,32

I Wydatki związane z finansowaniem ochrony środo-
wiska 12 137 883 12 717 072 104,77

 - dotacje oraz dopłaty do oprocentowania kredytów 10 247 742 11 479 849 112,02

 - umorzenia ustawowe pożyczek 431 997 726 812 168,24

 - nagrody na rzecz ochrony środowiska 1 458 144 510 411 35,00

II Koszty funkcjonowania organów i biura 9 762 584 12 100 082 123,94

1 Amortyzacja 311 335 294 548 94,61

2 Zużycie materiałów i energii 224 047 285 692 127,51

3 Usługi obce 1 298 927 1 426 726 109,84

4 Podatki i opłaty 80 492 100 646 125,04

5 Wynagrodzenia 6 361 635 8 251 209 129,70

6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: 1 142 970 1 525 848 133,50
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7 emerytalne 548 515 710 500 129,53

8 Pozostałe koszty rodzajowe 343 178 215 413 62,77

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B) -12 359 635 -15 358 543 124,26

D. Pozostałe przychody operacyjne 56 889 68 977 121,25

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 0 0 X

II Dotacje 0 0 X

III Inne przychody operacyjne 56 889 68 977 121,25

E. Pozostałe koszty operacyjne 8 439 10 622 125,88

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E) -12 311 185 -15 300 188 124 28

G. Przychody finansowe 7 302 758 5 698 193 78,03

I Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 X

II Odsetki 7 302 758 5 678 933 77,76

III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 X

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 X

V Inne 0 19 260 X

H. Koszty finansowe 53 707 53 707 20,6

I Odsetki 35 890 0 X

II Aktualizacja wartości inwestycji 17 817 96 234 540,11

III Inne 0 30 031 X

I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F + 
G - H) -5 062 134 -9 728 261 192,18

J. Podatek dochodowy 0 0 X

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięk-
szenia straty) 0 0 X

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -5 062 134 -9 728 261 192,18

W związku z obowiązującymi przepisami, do „przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi” 
zaliczane są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kary otrzymywane 
z  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, natomiast do kosztów działalności 
operacyjnej wliczone zostały wypłacone dotacje, nagrody na rzecz ochrony środowiska 
oraz środków przekazywanych państwowym jednostkom budżetowym, umorzenia poży-
czek, a także koszty związane z utrzymaniem biura. 

Wygenerowana strata netto w wysokości – 9 728 261 zł zostanie w całości pokryta z fundu-
szu rezerwowego po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
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Przychody ogółem, mające wpływ na wynik finansowy wynosiły 15 225 781 zł i były niższe od 
przychodów ogółem w 2019 r. (o 1 674 699 zł).

Ogółem koszty mające wpływ na wynik finansowy wyniosły 24 954 041 zł w 2020 r. i były 
wyższe od kosztów ogółem w 2019 roku o 2 991 428 zł.

Spadek przychodów w porównaniu do roku poprzedniego o 1 674 699 zł oraz wzrost  kosz-
tów o 2 991 428 zł spowodował wygenerowanie straty netto.
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V. Realizacja zadań w 2020 roku

A. Działania WFOŚIGW w Lublinie w zakresie 
osi priorytetowej CZŁOWIEK

1. Finansowanie dotacyjne

Działalność WFOŚiGW w  Lublinie w  obszarze osi priorytetowej CZŁOWIEK objęła 
przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania kultury dbałości 
o środowisko. Działania w tym obszarze Fundusz wdrażał poprzez wsparcie dotacyjne 
zadań realizowanych głównie przez organizacje pozarządowe, społeczne i  wyzna-
niowe oraz poprzez organizację lub współorganizację przedsięwzięć kulturalnych 
i edukacyjnych. 

W okresie sprawozdawczym zawarto 54 umowy na łączną kwotę dofinansowania 1 352 439 zł. 
Wspierane przez Fundusz zadania służyły kształtowaniu postaw proekologicznych społe-
czeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i  młodzieży, upowszechnianiu wiedzy 
ekologicznej i  inspirowaniu do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska. Zadania 
dotacyjne realizowane w osi priorytetowej CZŁOWIEK zawierały się w dziedzinie Edukacja Eko-
logiczna. W ramach tej osi nie były udzielane pożyczki.

Przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej
W  2020 r. Fundusz dofinansował szereg przedsięwzięć edukacyjnych i  kulturalnych 
adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Wspierane przez Fundusz zadania służyły 
kształtowaniu postaw proekologicznych dzieci i  młodzieży, upowszechnianiu wie-
dzy ekologicznej i inspirowaniu do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska. 
Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i  młodzieży szkolnej cieszyły się konkursy 
i olimpiady. Na ich organizację wydatkowano łącznie 70 701 zł. 

Największa ilość uczestników uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach: 
•	 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej pn. „Bliżej pszczół” – Fundacji Rozwoju 

KUL w Lublinie;
•	 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej oraz konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 

– Województwa Lubelskiego – Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie;
•	 Konkurs na „Film o ekologii” – Fundacji Gaudium et Spes;
•	 „Zwierzęta chronione – myśliwi dla bioróżnorodności” – Zarządu Okręgowego Polskie-

go Związku Łowieckiego;
•	 „Zwierzaki śmieciaki” – Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;
•	 „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” – Fundacji dla Przyrody w Lublinie; 
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•	 „Mała pszczoła wiele zdoła” – Nadbużańskiego Związku Pszczelarzy w Chełmie; 
•	 „Ogród moich marzeń” – Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka w Świdniku;
•	 „Atmosferę chronimy, śmieci nie palimy”, „Góra śmieci Ziemię szpeci” – Szkoły Podsta-

wowej w Jarosławcu – Gminy Sitno;
•	 „Odzyskujemy nie marnujemy” – Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

Przedsięwzięcia kulturalne promujące postawy prośrodowiskowe, kształtowanie kul-
tury dbałości o środowisko, w szczególności podejmowania decyzji konsumenckich 
z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczych, a także podkreślające związek 
między kulturą dbałości o środowisko a stylem zdrowego trybu życia
W ramach przedsięwzięć promujących postawy prośrodowiskowe oraz kształtowanie kul-
tury dbałości o środowisko wsparcie w łącznej wysokości 178 162 zł uzyskały m.in. inicjatywy 
organizacji pozarządowych: 
•	 „Jak dbasz tak masz” – program edukacyjny ZO LOP w Chełmie dla dzieci i młodzieży 

szkolnej z Chełma, powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego;
•	 „Mamy tylko jedną Ziemię” – realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej i pro-

pagowania kultury dbałości o środowisko przez ZO LOP w Lublinie; 
•	 „Zdrowy styl życia narzędziem dbałości o środowisko” – Koła Gospodyń Wiejskich „Ak-

tywne” w Bychawie;
•	 „Wspólnie działamy – środowisko czyste mamy” – Koła Gospodyń Wiejskich w Borowie;
•	 „Edukacja ekologiczna w Przewłoce” – Koła Gospodyń Wiejskich w Przewłoce,
•	 „Żyję ekologicznie” – Fundacji Gaudium et Spes;
•	 „Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” – Towarzystwa Przyjaciół Kodnia.

 Realizacji ww. celów służyły również następujące konferencje:
•	 „Ekologia – nauka czy ideologia”;
•	 „Ochrona środowiska w aspekcie zachodzących zmian klimatu”;
•	 II Forum Ekologiczne „Power Planet Człowiek Środowisko”;
•	 S.O.S. – Pszczołom na ratunek.

Na organizację konferencji wydatkowano łączną kwotę 51 709 zł.

W ramach edukacji ekologicznej ukierunkowanej na racjonalną gospodarkę odpadami 
oraz podejmowanie decyzji konsumenckich z punktu widzenia zasobów przyrodniczych 
Fundusz dofinansował:
•	 Kampanię uświadamiającą gospodarowanie odpadami po nawozach zrealizowaną 

przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego „Ra-
zem dbamy o czyste środowisko”;

•	 Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy „Odpady to też bogactwo, które 
należy poznać aby zrozumieć”;
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•	 „Program propagowania kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie 
miasta Radzyń Podlaski”;

•	 Projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Szansa” w  Rejowcu Fa-
brycznym „Strażnicy segregacji w Rejowcu Fabrycznym”;

•	 Nagranie filmu instruktażowego o segregacji śmieci przez Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu;

•	 Edukację ekologiczną w  zakresie gospodarki odpadami, elektromobilności oraz za-
nieczyszczeń powietrza realizowaną przez Centrum Rozwoju Edukacji Zawodowej 

„ALEJE” w Łukowie; 
•	 Publikację na łamach czasopisma „Roztoczański Głos” przez Katolickie Radio Zamość 

artykułów w zakresie właściwego postępowania z odpadami i zapobiegania wytwarza-
nia odpadów.

Na realizację powyższych zadań Fundusz wydatkował kwotę 91 210 zł.

Infrastruktura edukacyjna dzieci i młodzieży
W ramach niniejszego kierunku działalności w okresie sprawozdawczym Fundusz zawarł 
7 umów o dofinansowanie, na które wydatkowano kwotę 137 186 zł. W ramach zawartych 
umów zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
•	 Szkolny Ogród Energii Odnawialnych ze ścieżką edukacyjną oraz Laboratorium Dy-

daktycznym i  cyklem zajęć dla uczniów oraz warsztatów dla nauczycieli Szkół Spo-
łecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu;

•	 Stworzenie ścieżki dydaktycznej „Miejska łąka kwietna” przez Centrum Spotkania Kul-
tur w Lublinie; 

•	 Pokazowe minigospodarstwo ekologiczne jako wzorzec wartości zdrowego życia dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej – zadanie zrealizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

•	 „Przyjazna ścieżka dydaktyczno – ekologiczna” – Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa;
•	 Ścieżka sensoryczna przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach;
•	 Ścieżka ornitologiczna na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie;
•	 Urządzenie mini ogrodu botanicznego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-

czym w Świdniku.

Przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej parków narodowych, muzeów, ogro-
dów zoologicznych i ogrodów botanicznych
W okresie sprawozdawczym Fundusz dofinansował 9 projektów realizowane przez ww. in-
stytucje na łączną kwotę 292 373 zł. Wsparcie uzyskały m.in. następujące przedsięwzięcia:
•	 „Działania z zakresu edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym”;
•	 „Rozwój bazy edukacyjnej Poleskiego Parku Narodowego”;
•	 Działania edukacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 roku;
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•	 „Do Botanika po wiedzę, która nie znika” – cykl warsztatów ekologiczno-przyrodni-
czych w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie;

•	 Projekty Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie: „Stwórz 
bioróżnorodny ogród przyjazny przyrodzie” i  „Co powinniśmy wiedzieć o przyrodzie 
Ziemi Chełmskiej”;

•	 „Rzadkie i zagrożone rośliny województwa lubelskiego” oraz „Nowoczesna edukacja ekologicz-
na” realizowana przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym;

•	 „Kraszczady – piękno przyrody wśród wąwozów ukryte” Muzeum Regionalnego 
w Krasnymstawie.

Przedsięwzięcia edukacyjne z  zakresu rolnictwa ekologicznego, upowszechnianie 
zasad dobrej praktyki rolniczej i  metod oraz celów produkcji rolniczej metodami 
ekologicznymi
W okresie sprawozdawczym dofinansowano w tym zakresie:
•	 Emisję 8 audycji radiowych z cyklu „rEKO – LEKCJE” na antenie Katolickiego Radio 

Zamość oraz publikację artykułów na łamach czasopisma „Roztoczański Głos”,
•	 Organizację konferencji pt. „Kościół wobec rolnictwa ekologicznego” przez Fundację 

Gaudium et Spes.

Na realizację tych zadań Fundusz wydatkował kwotę 24 800 zł.

Przedsięwzięcia z zakresu popularyzacji zagadnień związanych z wykorzystaniem 
energii odnawialnej, w tym modelowych rozwiązań technologicznych
W ramach niniejszego kierunku działalności wsparcie uzyskały następujące przedsięwzięcia:
•	 Emisja 3 audycji radiowych z  cyklu „rEKO – LEKCJE” na antenie Katolickie Radio 

Zamość w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, w tym modelowych rozwiązań 
technologicznych;

•	 Upowszechnienie wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego 
i  mieszkańców gmin z  terenu województwa lubelskiego wiedzy w  zakresie roz-
woju elektromobilności, promocja rozwiązań i  dobrych praktyk integrujących 
nowoczesne, przyjazne środowisku i oszczędne technologie przez Fundację ECC 
w Lublinie. 

Wydatkowano na powyższy cel kwotę 101 729 zł.
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PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Edukacja ekologiczna)

FORMA POMOCY DOTACJA
DOTACJA 
W RAMACH 
PJB

ŁĄCZNIE

Liczba zawartych umów (szt.) 54 0 54

Wartość dofinansowania (zł) 1 352 439 0 1 352 439

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Edukacja ekologiczna)

KATEGORIA BENEFICJENTA
DOTACJA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Stowarzyszenia 21 457 067

Instytucje kultury 12 317 288

Parki narodowe 3 129 320

Fundacje 4 128 874

Jednostki organizacyjne kościołów i związków 
wyznaniowych

2 96 267

Uczelnie wyższe 4 82 119

Jednostki samorządu terytorialnego 4 75 154

Koła gospodyń wiejskich 3 62 350

Sanatoria rehabilitacyjne 1 4 000

2. Przedsięwzięcia współorganizowane 

W ramach realizacji „Strategii działania WFOŚiGW w Lublinie na lata 2017-2020”, w okresie 
sprawozdawczym Fundusz wspierał wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości 
ekologicznej oraz przybliżenie zasad zrównoważonego rozwoju mieszkańcom województwa 
lubelskiego. Współpraca z mediami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu 
terytorialnego, uniwersytetami oraz jednostkami naukowo-badawczymi polegała na współ-
organizacji konkursów, konferencji oraz innych inicjatyw. Przedstawiciele Zarządu aktywnie 
reprezentowali Fundusz podczas wydarzeń przybliżając uczestnikom działalność Funduszu 
oraz informowali o roli i znaczeniu Funduszu w systemie finansowania ochrony środowiska.
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W  ramach kampanii „Lubelskie wspólnie dla pszczół”, w  dniu 3 lutego 2020 r. Fundusz, 
wraz z 43 innymi przedstawicielami instytucji publicznych, stowarzyszeń, szkół rolniczych, 
przedsiębiorców oraz mediów, itd. podpisał List intencyjny w sprawie prowadzenia wspól-
nych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i  znaczeniu pszczoły dla środowiska 
i człowieka. Fundusz zadeklarował wolę współpracy przy współorganizacji przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadomienie społeczeństwu znaczenia 
pszczół dla przyrody. W związku z prowadzoną kampanią, w 2020 r. Fundusz był współorga-
nizatorem następujących inicjatyw i wydarzeń ukierunkowanych na edukację ekologiczną:
•	 W  czerwcu i  lipcu 2020 r. na antenie TVP 3 Lublin wyemitowano cykl audycji tele-

wizyjnych pn.: „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Audycje powstały we współpracy 
z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i  miały na celu propagowa-
nie wiedzy na temat znaczenia pszczół;

•	 Konkurs plastyczny „Jak mogę pomóc pszczołom?” został zorganizowany wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lubli-
nie oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych. Konkurs, którego celem było 
poznanie zwyczajów pszczół, był skierowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów 
z klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego;

•	 Konkurs wiedzy ekologicznej pn.: „Pszczoły znam i  o  nie dbam” zorganizowano 
przy współpracy z  Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego 
w  Pszczelej Woli. Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 
z  terenu województwa lubelskiego – mieli okazję poszerzyć teoretyczną wiedzę, do-
konać osobistych obserwacji pszczół i  lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania tych 
owadów w ekosystemie;

•	 Ogólnopolski konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię przyrody z regionu lubelskie-
go pn.: „Kierunek lubelskie krajobrazy” został zrealizowany przy współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Przedsięwzięcie miało na celu promocję 
potencjału przyrodniczego regionu, edukację ekologiczną mieszkańców oraz turystów 
odwiedzających parki narodowe i  krajobrazowe zlokalizowane w  granicach wojewódz-
twa lubelskiego, a także inspirowanie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony środo-
wiska. W konkursie wyróżniono cztery kategorie tematyczne: „Poleski Park Narodowy”, 

„Roztoczański Park Narodowy”, „Lubelskie Parki Krajobrazowe”, „Lubelskie pszczoły i pa-
sieki”. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Środowiska.

W ramach prowadzonej w 2020 r. kampanii „Lubelskie wspólnie dla pszczół” Fundusz zaku-
pił i przekazał do 22 instytucji z województwa lubelskiego 100 ekologicznych, drewnianych 
uli pszczelich. Gotowe do zasiedlenia ule zostały przekazane z nadzieją, że ich użytkowanie 
przyczyni się do wsparcia ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz będzie mia-
ło pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa. Ule trafiły głównie do szkół rol-
niczych, ale też do biblioteki, urzędów miast i gmin, a nawet zakładu karnego.
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W  okresie sprawozdawczym Fundusz był również współorganizatorem innych inicjatyw 
i wydarzeń mających na celu edukację ekologiczną:
•	 Kampania informacyjno-edukacyjna pn.: „Koalicja Antysmogowa” przygotowana zo-

stała we współpracy z redakcją „Kuriera Lubelskiego”. Projekt miał za zadanie uświa-
domić, że każdy mieszkaniec ma wpływ na jakość powietrza w  naszym regionie. 
W ramach kampanii opracowano i wydrukowano materiał oparty o  rozmowy z eks-
pertami wskazanymi przez Fundusz na temat problematyki smogu (przyczyny, za-
grożenia, działania ograniczające efekt smogu), przeprowadzono również kampanię 
banerową na stronie www.kurierlubelski.pl, a  także debatę w  studiu Kuriera Lubel-
skiego m.in. z przedstawicielami WFOŚiGW w Lublinie oraz ekspertami na temat za-
grożenia jakie niesie smog w dużych miastach takich jak Lublin;

•	 Kampania informacyjno-edukacyjna pn. „Ekologiczny dom. „Czyste Powietrze”. ” zre-
alizowano w czerwcu 2020 r. przy współpracy z  redakcją „Dziennika Wschodniego” 
w Lublinie. Akcja przeprowadzona została na łamach papierowego wydania „Dzien-
nika Wschodniego” oraz na portalu internetowym dziennikwschodni.pl i  miała na 
celu uświadomienie społeczeństwu, że każdy ma wpływ na jakość powietrza którym 
oddychamy. Przedstawione zostały również zasady finansowania przedsięwzięć w ra-
mach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze;

•	 Wydarzenie pn.: „Odkrywcy Parków Krajobrazowych” – edukacja przyrodnicza dzieci 
i młodzieży w plenerze, odbyło się we wrześniu 2020 r. na terenie działalności Ośrod-
ków Zamiejscowych Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie, Janowie 
Lubelskim, Janowie Podlaskim, Lubartowie i Zamościu. W trakcie wydarzenia popula-
ryzowano wiedzę na temat dziedzictwa przyrodniczego lubelskich parków krajobra-
zowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, zorganizowano warsztaty i konkursy 
przyrodnicze dla dzieci i  młodzieży, opublikowano przewodnik, album oraz komiks 
opisujące walory przyrodnicze Parku; 

•	 Konferencja „25-lecie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” odbyła się w  for-
mule on-line 30 listopada 2020 r. i  została współorganizowana przez Zespół Lubel-
skich Parków Krajobrazowych. Transmisja multimedialnej konferencji miała charakter 
otwarty i mogła ją obejrzeć każda osoba zainteresowana tematyką przyrodniczą. Pa-
tronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubelskiego. Patro-
nem medialnym konferencji zostali Kronika Tygodnia, TVP 3 Lublin i Katolickie Radio 
Zamość. Celem konferencji była popularyzacja walorów przyrodniczych, kulturowych, 
krajobrazowych i  turystycznych Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, a  także 
prezentacja działalności Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na jego terenie 
oraz innych instytucji, samorządów czy lokalnych organizacji i stowarzyszeń.
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3. Przedsięwzięcia własne 

Działania z  zakresu edukacji ekologicznej były również finansowane przez WFOŚiGW 
w Lublinie w  ramach konkursu dla szkół podstawowych oraz programu skierowanego 
do młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Program pn. „Lider wiedzy i ochrony środowiska” dla młodzieży i nauczycieli (opieku-
nów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego
Program był realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie i został ogłoszony 
w  dniu 12 marca 2020 r. Jego celem było wsparcie młodzieży i  nauczycieli szkół ponad-
podstawowych z województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów przyrodniczych 
i prośrodowiskowych, edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środo-
wiska, promowania wzorowych postaw proekologicznych, dbałości o środowisko i zdrowy 
tryb życia oraz czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe 
uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoolo-
giczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.

Uczeń biorący udział w  Programie zobowiązany był do wykonania określonych regula-
minem zadań – dokumentowanych obserwacji przyrodniczych, startu w  konkursach, 
olimpiadach o  określonym profilu tematycznym, udziału w  zajęciach i  projektach orga-
nizowanych przez uczelnie wyższe itd. W  realizacji zadań ucznia wspierał nauczyciel, 
który musiał opisać swój udział w krótkich sprawozdaniach. Laureaci Programu otrzymali 
dyplomy oraz nagrodę pieniężną.

Konkurs pn. „Razem chronimy środowisko! Konkurs dla szkół podstawowych”
Konkurs został ogłoszony w dniu 1 kwietnia 2020 r. i był kontynuacją konkursu „25 na piątkę 
z plusem!” zorganizowanego w roku ubiegłym dla uczczenia 25-lecia WFOŚiGW w Lublinie. 
Konkurs skierowano do uczniów publicznych i  niepublicznych szkół podstawowych. 
Głównym celem Konkursu była edukacja i  podniesinie świadomości ekologicznej 
dzieci i  młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych postaw i  zachowań 
w  obszarze ochrony środowiska i  przyrody, jak i  uświadamianie zagrożeń płynących 
z  nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. Nagrodę 
stanowiło dofinansowanie zakupu wyposażenia do pracowni biologicznej w  szkołach, 
których uczniowie przygotowali najlepsze filmy dokumentujące działania podejmowane 
w szkole na rzecz ochrony środowiska. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w  2020 r., podsumowanie Konkursu oraz 
Programu odbyło się 24 listopada 2020 r. w  formule on-line z  transmisją na profilu Fun-
duszu na Facebooku. W ogłoszeniu wyników uczestniczył Prezes Zarządu Funduszu - Pan 
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Grzegorz Grzywaczewski oraz Pani Barbara Krawczyk z Kuratorium Oświaty w Lublinie, gra-
tulacje dla laureatów przekazali Pan Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki oraz 
Pan Tomasz Zieliński - poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży. W sumie, w obu konkursach, nagrody otrzymało 25 szkół podstawowych 
oraz 23 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i 23 nauczycieli, którzy się nimi opiekowali. 

PODSUMOWANIE:
Działania własne w ramach osi priorytetowej CZŁOWIEK 

NAZWA Liczba 
laureatów

Wartość nagród 
(zł)

Program pn. „Lider wiedzy i ochrony środowiska” 
dla młodzieży i nauczycieli (opiekunów dydaktycz-
nych) szkół ponadpodstawowych z województwa 
lubelskiego

46 161 000

Konkurs pn. „Razem chronimy środowisko! 
Konkurs dla szkół podstawowych”

25 349 411

B. Działania WFOŚIGW w Lublinie w zakresie 
osi priorytetowej BIOSFERA

Działalność WFOŚiGW w Lublinie w obszarze osi priorytetowej BIOSFERA objęła finanso-
wanie zadań dotyczących:
•	 OCHRONY PRZYRODY (Dziedzina: Ochrona przyrody); 
•	 WSPARCIA SŁUŻB RATOWNICZYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA (Dziedzi-

na: Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków).

Działania związane z  ochroną przyrody były finansowane głównie w  formie dotacji 
(zawarto jedną umowę pożyczki), natomiast zadania ukierunkowane na wsparcie służb 
ratowniczych w zakresie ochrony środowiska wspierane były zarówno w formie dotacji, 
jak i pożyczek.

1. Finansowanie dotacyjne

1.1 Ochrona przyrody

W  okresie sprawozdawczym w  obszarze ochrony przyrody zawarto 55 umów dotacji na 
kwotę 1 464 540 zł, w tym dwie umowy na kwotę 239 500 zł w ramach przekazania środków 
finansowych państwowym jednostkom budżetowym. 
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Przedsięwzięcia służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę 
siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności w par-
kach narodowych i innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także ochrona 
pomników przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej
W  2020 r. na przedsięwzięcia związane z  zachowaniem różnorodności biologicznej oraz 
czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych Fundusz przeznaczył największą pulę 
środków – 484 716 zł. W celu realizacji niniejszego kierunku działalności w okresie sprawoz-
dawczym zostało zawartych 17 umów dotacji z następującymi Beneficjentami:
•	 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie;
•	 Poleskim Parkiem Narodowym;
•	 Roztoczańskim Parkiem Narodowym;
•	 Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie;
•	 Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie;
•	 PGW WP Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie;
•	 Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym;
•	 Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”; 
•	 Fundacją Ptasie Horyzonty;
•	 Stowarzyszeniem Ochrony Sów;
•	 Zamojskim Towarzystwem Przyrodniczym.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie w czynną ochronę przyrody organi-
zacji społecznych.

Dofinansowane projekty służyły utrzymaniu procesów ekologicznych i  stabilności eko-
systemów. Zapewniły właściwy stanu ochrony m.in. takich gatunków zwierząt jak: bocian 
biały, bocian czarny, ostrygojad, kulik wielki, błotniak łąkowy, dubelt, pójdźka, płomykówka, 
mewa siwa, sieweczka obrożna, żółw błotny, wilk, ryś oraz roślin: dziewięćsił popłocholistny, 
oman wąskolistny, len złocisty, goryczka krzyżowa, mącznica lekarska, buławnik mieczo-
listny, buławnik czerwony, obuwik pospolity, tojad dzióbaty, okrzyn szerokolistny, zimoziół 
północny, kruszczyk rdzawoczerwony, rojownik pospolity.

Wśród projektów spełniających ww. cele wymienić należy:
•	 „Realizację Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego w  województwie lubel-

skim” przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, współfinansowanego ze środ-
ków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w  ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przedmiotem dofinansowania WFOŚiGW 
w Lublinie była czynna ochrona lęgów błotniaka łąkowego (powiat bialski, radzyński 
i łukowski) poprzez wyszukiwanie stanowisk lęgowych, a następnie gniazd błotniaka 
i  zabezpieczanie ich płotkami z  siatki, przy współpracy z  właścicielami pól. Odbyły 
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się również dwie kontrole terenowe w celu wykrycia i zmapowania rewirów błotnika 
łąkowego. W załączniku I Dyrektywy Ptasiej błotniak łąkowy wymieniony jest jako ga-
tunek szczególnej ochrony, natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 
r. poz. 2183 z późn. zm.) objęty jest ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Projekt 
uzgodniony został z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

•	 „Czynną ochronę zagrożonych gatunków ptaków wysp doliny Wisły w województwie 
lubelskim” przez Fundację Ptasie Horyzonty. W  ramach projektu przeprowadzone 
zostały działania ochronne najbardziej zagrożonych gatunków ptaków siewkowych 
gniazdujących w dolinie Wisły na Lubelszczyźnie. Służyły utrzymaniu ich siedlisk lę-
gowych poprzez wycinkę krzewów i  roślinności zielnej. W  trakcie prac terenowych 
prowadzony był monitoring stanu awifauny oraz opis wszelkich zagrożeń. Zabezpie-
czono lęgi mewy siwej, umieszczono wysiadywane jaja w inkubatorach, podkładając 
w ich miejsce atrapy. Po hodowli wolierowej pisklęta umieszczano w gniazdach rodzi-
ców. Czynna ochrona lęgów sieweczki obrożnej polegała na stawianiu nad gniazda-
mi i przytwierdzaniu do podłoża metalowych koszy chroniących przed drapieżnikami. 
Wszystkie gatunki objęte projektem są w Polsce zagrożone i objęte ochroną ścisłą.

•	 „Genetykę konserwatorską w  ochronie zagrożonych kręgowców w  Roztoczańskim 
Parku Narodowym w  2020 r.” Projekt badawczy dotyczył gatunków zwierząt ob-
jętych ochroną ścisłą na terenie RPN i  obejmował następujące przedsięwzięcia: ze-
branie w terenie prób do badań genetycznych i histopatologicznych płazów, wilków 
i  rysi, analizę molekularną prób genetycznych przez specjalistyczne laboratorium, 
opracowanie raportu z badań i przygotowanie tekstu publikacji z zakresu herpetolo-
gii i teriologii, celem podjęcia niezbędnych działań ochronnych. Zadanie zrealizowa-
ne zostało przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie.

•	 „Czynną ochronę wybranych siedlisk i gatunków na terenie województwa lubelskie-
go w roku 2020” przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie. Prze-
prowadzono zabiegi ochronne muraw kserotermicznych w  rezerwatach przyrody: 

„Las Królewski” i  „Rogów”, objętym ochroną także jako obszar Natura 2000 Rogów 
PLH060062 oraz na obszarze Natura 2000 „Żmudź”. Dokonano koszenia roślinności 
zielnej, wycinki odrostów drzew i krzewów w celu odtworzenia otwartego charakteru 
siedlisk na powierzchni 4,94 ha. Wykonano prace modernizacyjne 12 istniejących 
gniazd bociana białego. Zakupiono 25 platform pod gniazda bociana białego. Do-
konano zakupu: 5920 mb siatek ogrodzeniowych wraz z  elementami do ich mon-
tażu, służących zabezpieczeniu grobli i  grodzenia cennych upraw przed szkodami 
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wyrządzanymi przez bobry oraz 5000 mb fladr wraz z palikami w celu zabezpiecze-
nia hodowli zwierząt gospodarskich przed działalnością wilków.

•	 „Ochronę ex situ chronionego gatunku mącznica lekarska Actostaphylos uva-ursi” 
przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie. Mącznica lekarska to bar-
dzo cenna roślina lecznicza. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
9 października 2014 r. w  sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z  2014 r. poz. 
1409), objęta jest ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej w związku z presją zwią-
zaną z pozyskiwaniem surowca. Prowadzone w ramach projektu prace obejmowały: 
inwentaryzację populacji Actostaphylos uva-ursi, charakterystykę zbiorowisk roślin-
nych z  udziałem tego gatunku oraz ocenę czynników biotycznych i  abiotycznych, 
wskazanie czynników środowiskowych negatywnie wpływających na żywotność 
osobników, ocenę różnorodności genetycznej badanych populacji oraz określenie 
poziomu tolerancji roślin na suszę i  zanieczyszczenia powietrza, a  także charaktery-
stykę fitochemiczną, selekcję osobników i wskazanie populacji stanowiących źródło 
najbardziej wartościowego materiału, który w  przyszłości będzie mocnym atutem 
w osiągnięciu sukcesu w działaniach w zakresie ochrony czynnej. Dokonano zabez-
pieczenia w  warunkach ex situ Ogrodu Botanicznego UMCS zasobów genowych 
wybranych populacji mącznicy. Dokonując namnażania na drodze wegetatywnej, 
stworzono matecznik, który będzie wykorzystywany do otrzymywania wartościowych 
roślin potomnych z  możliwością wprowadzenia rośliny do uprawy polowej w  celu 
uzyskania rodzimego surowca zielarskiego. Wyniki badań opracowane zostały w for-
mie końcowego raportu. 

Przedsięwzięcia z zakresu restytucji i  reintrodukcji gatunków, rehabilitacji zwierząt 
dziko żyjących i  wsparcia funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt, a  także 
zwalczania gatunków inwazyjnych
W ramach niniejszego kierunku działalności WFOŚiGW w Lublinie zawarł 3 umowy dota-
cji na następujące przedsięwzięcia:
•	 „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w  województwie lubelskim w  la-

tach 2020-2030” zrealizowany przez Województwo Lubelskie;
•	 „Polepszenie stanu ichtiofauny w obwodzie rybackim rzeki Bug” przez Polski Związek 

Wędkarski Zarząd Okręgu w Chełmie;
•	 Introdukcja zwierzyny drobnej celem zachowania zasobów przyrodniczych w obwo-

dach łowieckich Okręgu Zamojskiego PZŁ. 

Na ten cel w 2020 r. Fundusz przeznaczył kwotę 100 000 zł. 
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Istotnym przedsięwzięciem w zakresie ochrony przyrody rodzimej była likwidacja gatunku 
inwazyjnego – barszczu Sosnowskiego, na którą wydatkowano 14 626 zł. Fundusz zawarł 
2 umowy dotacji z gminami: Końskowola i Lubycza Królewska.

W okresie sprawozdawczym dofinansowano łączną kwotą 71 252 zł funkcjonowanie trzech 
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonych przez: Poleski Park Narodowy, Sto-
warzyszenie Leśne Pogotowie w Skrzynicach Drugich, Stowarzyszenie „Szansa dla bociana” 
w Kozubszczyźnie. 

Przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie antropopresji na gatunki i siedliska po-
przez optymalne ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przy-
rodniczo, takich jak tworzenie i rozwój pieszych i rowerowych ścieżek dydaktycznych, 
przyrodniczych i  ekologicznych wraz z  niezbędną infrastrukturą, w  szczególności 
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji i informacji
W ramach niniejszego kierunku działalności WFOŚiGW w Lublinie udzielił Województwu 
Lubelskiemu dotacji w kwocie 17 600 zł na wykonanie tablic informacyjnych i granicz-
nych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu, ukierunkowujących 
ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo.

Przedsięwzięcia z  zakresu przyrodniczej rewaloryzacji i  rozwoju terenów zieleni, 
w szczególności parków i ogrodów zabytkowych, pielęgnacji i leczenia drzewostanu
Na zadania związane z rewaloryzacją parków i ogrodów zabytkowych w 2020 r. Fundusz 
przeznaczył kwotę 282 990 zł. Zawarto 15 umów dotacji. Specjalistycznym zabiegom 
leczniczo-pielęgnacyjnym poddawano drzewa rosnące w zabytkowych założeniach par-
kowych, na posesjach kościołów i cmentarzy, w pasach drogowych dróg gminnych.

Dofinansowanie uzyskały, m.in. następujące przedsięwzięcia:
•	 Ochrona i zachowanie grupy 40 dębów szypułkowych w miejscowości Jabłeczna bę-

dących pomnikami przyrody przez Klasztor Św. Onufrego w Jabłecznej; 
•	 Prace pielęgnacyjne na dębie Bolko i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku 

w Hniszowie zrealizowane przez Gminę Ruda – Huta;
•	 Wykonanie ekspertyzy i zabiegów dendrologicznych jedenastu drzew rosnących na 

terenie pomnika przyrody „Aleja Królowej Marysieńki” w Krasnobrodzie;
•	 Bieżąca rewaloryzacja zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego w Kozłówce;
•	 Konserwacja i  pielęgnacja zieleni na terenie zespołu zamkowo-parkowego 

w Janowcu;
•	 Rekonstrukcja szaty roślinnej w  otoczeniu dworu w  zespole dworsko-parkowym 

w Potoczku;
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•	 Konserwacja drzewostanu parkowego i przyulicznego, z uwzględnieniem pomników 
przyrody na terenie Miasta Puławy;

•	 Ochrona lubelskich pomników przyrody oraz leczenie i  konserwacja starodrzewu 
przez Gminę Lublin.

Ponadto w  2020 r. WFOŚiGW w  Lublinie dofinansowywał zadania związane z  urządza-
niem nowych terenów zieleni. Na ten cel została przeznaczona kwota 300 809 zł. Zawarto 
12 umów dotacji. Rewitalizowano zieleń przy kościołach, szkołach, gminnych ośrodkach kul-
tury, w pasach drogowych. Dokonywano nasadzeń roślin zwiększających bioróżnorodność, 
miododajnych, pełniących funkcje ozdobne i rekreacyjne, tworzących pasy zieleni izolacyjnej. 

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu monitoringu przyrodniczego
Dotację w wysokości 16 000 zł uzyskał Port Lotniczy Lublin S.A. na „Monitoring w zakre-
sie określenia wielkości populacji susła perełkowanego w  roku 2020 na terenie obszaru 
NATURA 2000 Świdnik PLH060021”. 

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona przyrody)

FORMA POMOCY DOTACJA DOTACJA 
W RAMACH PJB ŁĄCZNIE

Liczba zawartych umów (szt.) 53 2 55

Wartość dofinansowania (zł) 1 225 040 239 500 1 464 540

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Ochrona przyrody

KATEGORIA BENEFICJENTA
Dotacja 

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Jednostki samorządu terytorialnego 16 313 638

Stowarzyszenia, Fundacje 13 397 610

Jednostki organizacyjne kościołów i związków 
wyznaniowych

7 163 050

Parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne 
i ogrody botaniczne,

5 112 959

Muzea 3 72 842

Inne 9 164 941
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1.2 Wsparcie służb ratowniczych w zakresie ochrony środowiska

Działania WFOŚiGW w Lublinie w obszarze nadzwyczajnych zagrożeń środowiska były ukie-
runkowane na finansowanie przedsięwzięć z zakresu zapobiegania zagrożeniom, w tym 
poważnym awariom i likwidacji ich skutków, w szczególności wsparcie Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego w  zakresie ratownictwa chemicznego i  ekologicznego, doposa-
żenie w sprzęt i środki techniczne jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz innych służb realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, 
w szczególności ochrony przeciwpożarowej w lasach.

W roku sprawozdawczym Fundusz zawarł 22 umowy dotacji na łączną kwotę dofinanso-
wania 978 655 zł. 

Ogółem w 2020 r. na nadzwyczajne zagrożenia środowiska Fundusz wydatkował ze środ-
ków własnych kwotę 1 825 549 zł (978 655 zł na realizację zadań w ramach naboru ciągłego, 
5000 zł w ramach umowy z 2019 r., 841 894 zł w ramach wkładu własnego na realizację 

„Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” – Część I).

Pomoc finansowa Funduszu przeznaczona była przede wszystkim na zakup sprzętu dla 
jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Współfinansowano m.in. zakup 
samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego. 

Ze środków własnych w okresie sprawozdawczym Fundusz dofinansował zakup:
•	 6 samochodów, w tym 3 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i 3 dla Pań-

stwowej Straży Pożarnej;
•	 4 quadów, w  tym 2 dla Ochotniczych Straży Pożarnych i  2 dla Rejonowego WOPR 

w Zamościu;
•	 2 pralnico-suszarki, jedną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniatowej-Miasto, dru-

gą dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie;
•	 1 zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego;
•	 1 zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego oraz 1 urządzenie 

gaśniczo-tnące Cold Cut Cobra 360 do montażu na podwoziu samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowicach Konińskich;

•	 1 przyczepę transportową dla Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim;
•	 6 kompletów ubrań koszarowych i 2 komplety ubrań specjalnych dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych;
•	 3 kamery termowizyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej; 
•	 5 łodzi ratowniczych – 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej i 1 dla Państwowej Straży 

Pożarnej w Janowie Lubelskim. 
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Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej
W  ramach dofinansowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w  okresie sprawoz-
dawczym, Fundusz dofinansował m.in. zakup 3 samochodów: dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, Lubartowie i Radzyniu Podlaskim.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w 2020 roku wsparto kwotą 364 622 zł.

PODSUMOWANIE:
Umowy dotacyjne zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków)

FORMA POMOCY DOTACJA

Liczba zawartych umów (szt.) 22

Wartość dofinansowania (zł) 978 655

Umowy dotacyjne zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta1 
(Dziedzina: Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków) 2

KATEGORIA BENEFICJENTA
DOTACJA

Liczba (szt.) Wartość w zł

Jednostki samorządu terytorialnego 9 474 1902

Ochotnicze Straże Pożarne 12 454 465

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 1  50 000

2. Finansowanie pożyczkowe

W ramach osi priorytetowej BIOSFERA Fundusz udzielił 6 pożyczek w obszarze nadzwy-
czajnych zagrożeń środowiska:
•	 5 pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego na zakup samochodów ratowni-

czo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;
•	 1 pożyczkę dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej na budowę ścian oddziele-

nia przeciwpożarowego na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Srebrzyszczu oraz 

•	 1 pożyczkę w obszarze ochrony przyrody tj. dla Muzeum Wsi Lubelskiej na zakup rębaka.

1  Umowy zawarte ze środków własnych WFOŚiGW w Lublinie.

2  W tym dla jednostek PSP – 364 622 zł i jednostek OSP – 109 568 zł
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Na ten cel przekazano kwotę 1 597,812 zł (NZŚ – 1 582,162 zł i OP – 15 650 zł). Pożyczki zostały 
wypłacone w całości w okresie sprawozdawczym.

Umowy pożyczkowe zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 6

Wartość dofinansowania (zł) 1 582 162

Umowy pożyczkowe zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona przyrody)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 1

Wartość dofinansowania (zł) 15 650

Umowy pożyczkowe zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków)

KATEGORIA BENEFICJENTA
POŻYCZKA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Jednostki samorządu terytorialnego 5 1 182 190

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 1  399 972

Umowy pożyczkowe zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Ochrona przyrody)

KATEGORIA BENEFICJENTA
POŻYCZKA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Muzea 1 15 650
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C. Działania WFOŚIGW w Lublinie w zakresie 
osi priorytetowej TECHNOLOGIA

W  ramach osi priorytetowej TECHNOLOGIA dofinansowano przedsięwzięcia ukierun-
kowane w  szczególności na wykorzystanie nowych technologii w  obszarze ochrony 
środowiska. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania przysługiwało przedsięwzięciom 
prowadzącym do zwiększania produkcji energii z  rozproszonych źródeł odnawialnych, 
lokalnym sieciom ciepłowniczym oraz przedsięwzięciom służącym ograniczaniu i  unika-
niu emisji powierzchniowej, a także emisji liniowej, rozwojowi transportu bezemisyjnego 
i  niskoemisyjnego. Ponadto pierwszeństwo finansowania miały zadania objęte finanso-
waniem ze środków Unii Europejskiej lub innych bezzwrotnych środków zagranicznych 
oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ponadto oparte 
na wdrożeniach innowacyjnych rozwiązań, w szczególności służących zmniejszaniu ener-
gochłonności i wodochłonności gospodarki oraz rozwojowi modelu gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 

Cele Planu działalności były realizowane poprzez zawieranie i realizowanie umów zgodnie 
z przyjętymi kierunkami. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym były realizowane i rozli-
czane zadania zgodne z kierunkami Planu działalności, na które zostały zawarte umowy 
pożyczek przed okresem sprawozdawczym.

Działalność WFOŚiGW w Lublinie objęła finansowanie zadań dotyczących:
•	 OCHRONY WÓD (Dziedziny: Ochrona wód, Gospodarka wodna); 
•	 OCHRONY POWIETRZA (Dziedzina: Ochrona atmosfery);
•	 OCHRONY ZIEMI (Dziedzina: Ochrona ziemi).

W ramach osi została również zidentyfikowana potrzeba popularyzacji innowacyjnych roz-
wiązań w zakresie ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z wykorzystaniem 
energii odnawialnej, a także modelowych rozwiązań technologicznych. 

1. Finansowanie dotacyjne

W ramach osi priorytetowej TECHNOLOGIA dotacje zostały przyznane na działania reali-
zowane w ramach dziedzin: Ochrona atmosfery, Ochrona ziemi, Gospodarka wodna oraz 
w zakresie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. 

Środki dotacyjne były również wypłacane w ramach wkładu własnego na realizację pro-
gramów priorytetowych, które zawierają się w opisie osi priorytetowej SYNERGIA – zadania 
realizowane wspólnie z NFOŚiGW. 
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1.1 Ochrona Powietrza

W ramach zadań związanych z poprawą jakości powietrza wsparcie ukierunkowane było 
przede wszystkim na projekty komplementarne i wspierające realizację Programu Prioryte-
towego „Czyste Powietrze” – cel komplementarny z kierunkami działań w osi priorytetowej 
SYNERGIA. Wsparciem zostały objęte przedsięwzięcia służące ograniczeniu energochłon-
ności w budownictwie, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju 
transportu ekologicznego.

W  okresie sprawozdawczym Fundusz zawarł 18 umów dotacji na łączną kwotę dofinan-
sowania 898 557 zł. Dofinansowanie najczęściej otrzymywały jednostki organizacyjne 
kościołów i związków wyznaniowych, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu 
terytorialnego. 

W okresie sprawozdawczym Fundusz przeznaczył, m.in.
•	 496 182 zł na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach;
•	 214 000 zł na zadania związane z budową instalacji do produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych;
•	 200 000 zł na zakup trzech samochodów elektrycznych;
•	 57 500 zł na zadania związane z modernizacją kotłowni.

Ogółem w  2020 r. na ochronę atmosfery wydatkowano w  formie dotacji kwotę 967  682 zł 
(898 557 zł na realizację zadań w ramach naboru ciągłego, 69 125 zł w ramach umowy z 2019 r.). 

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Fundusz zawarł 7 umów dotacji na przekazanie środ-
ków finansowych państwowym jednostkom budżetowym (PJB) na łączną kwotę 1 265 000 zł, 
z czego większość środków została przeznaczona na zakup samochodów z napędem elek-
trycznym i hybrydowym – na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 1 038 981 zł, tym samym 
zrealizowano następujące kierunki Planu działalności:
•	 Ograniczanie i unikanie emisji powierzchniowej, a także emisji liniowej;
•	 Zakup i  wyposażenie pojazdów służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony 

środowiska.

Dofinansowanie uzyskały, m.in. następujące przedsięwzięcia:
•	 Zakup dwóch samochodów elektrycznych wraz ze stacjami ładującymi dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
•	 Zakup samochodu elektrycznego przeznaczonego do realizacji zadań kontrolnych 

dla Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Lublinie;
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•	 Zakup dwóch samochodów z  napędem elektrycznym oraz dwóch stacji ładowania 
na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie;

•	 Zakup jednego samochodu elektrycznego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego w Lublinie;

•	 Zakup dwóch pojazdów z  napędem hybrydowym plug-in dla Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Lublinie.

Ponadto w  2020 r. WFOŚiGW w  Lublinie dofinansował budowę instalacji fotowoltaicz-
nych dla Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Lublinie – przy ul. Hrubieszowskiej 69A w Zamościu i przy ul. Obywatelskiej 13 w Lublinie. 
Sfinansowano również wymianę okien w  budynku Inspekcji Ochrony Środowiska Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona atmosfery)

FORMA POMOCY DOTACJA
DOTACJA 
W RAMACH 
PJB

ŁĄCZNIE

Liczba zawartych umów (szt.) 18 7 25

Wartość dofinansowania (zł) 898 557 1 265 000 2 163 557

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Ochrona atmosfery)

KATEGORIA BENEFICJENTA
DOTACJA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Jednostki organizacyjne kościołów i  związków wy-
znaniowych

12 483 331

Jednostki samorządu terytorialnego 3 300 000

Stowarzyszenia 2 77 226

Ochotnicze straże pożarne 1 38 000
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1.2 Ochrona ziemi

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) w Pol-
sce, WFOŚiGW w Lublinie przeznaczył w okresie sprawozdawczym dodatkową pulę środków 
na zadania związane usunięciem i  unieszkodliwieniem odpadów lub skutków niekontro-
lowanego rozprzestrzeniania się odpadów, w  szczególności odpadów niebezpiecznych. 
W celu dostosowania warunków udzielania dofinansowania do dynamicznie rozwijającego 
się zagrożenia epidemiologicznego Fundusz dokonał zmiany Zasad udzielania i umarza-
nia pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dotacje na odbiór i uniesz-
kodliwianie odpadów związanych z COVID-19 były udzielane w wysokości do 100% kosztów 
kwalifikowanych. Dodatkowo, wyjątkowo w ramach tego typu przedsięwzięć, Fundusz wpro-
wadził możliwość dofinansowania przedsięwzięć zakończonych. 

W  okresie sprawozdawczym WFOŚiGW w  Lublinie zawarł 23 umowy dotacji na kwotę 
196  674 zł. Cztery umowy zostały zawarte ze szpitalami w  Lublinie, Puławach, Białej 
Podlaskiej i w Łukowie, jedna umowa została zawarta z Wojewódzkim Pogotowiem Ratun-
kowym w Lublinie. Środki finansowe zostały przeznaczone na odbiór i unieszkodliwienie 
odpadów zakaźnych powstałych w wyniku leczenia pacjentów zarażonych COVID-19 w pla-
cówkach szpitali. WFOŚiGW w Lublinie zawarł również 17 umów z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz 1 umowę z  Międzygminnym Związkiem Celowym z/s we Włodawie. 
Dofinansowanie zostało udzielona na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zakaźnych z izo-
latoriów domowych. 

W  okresie sprawozdawczym Fundusz zrealizował wypłaty na ww. cele na łączną kwotę 
191 502 zł.

PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona ziemi)

FORMA POMOCY DOTACJA

Liczba zawartych umów (szt.) 25

Wartość dofinansowania (zł) 196 674
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Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Ochrona ziemi)

KATEGORIA BENEFICJENTA
DOTACJA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Jednostki Samorządu Terytorialnego 18 126 674

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 5 70 000

1.3 Gospodarka wodna

W zakresie dziedziny Gospodarka wodna została udzielona wyłącznie jedna dotacja w kwo-
cie 5150 zł dla Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza na budowę instalacji do 
wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

1.4 Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe

W  okresie sprawozdawczym Fundusz dofinansował szereg przedsięwzięć z  zakresu pro-
jektów badawczych i  badawczo-rozwojowych istotnych z  punktu widzenia priorytetów 
ochrony środowiska, w  szczególności dotyczących odnawialnych lub alternatywnych 
źródeł energii. O wsparcie mogły ubiegać się podmioty wchodzące w skład systemu szkol-
nictwa wyższego i nauki, w szczególności: uczelnie, instytuty badawcze. Prowadzone prace 
badawczo-rozwojowe zakończyły się stworzeniem nowych rozwiązań lub wprowadze-
niem znaczących ulepszeń do istniejących rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu 
środowiska naturalnego i  gospodarki wodnej. Wyniki prac B+R zostały szeroko rozpo-
wszechnione, m.in. w ramach publikacji naukowych, podczas konferencji oraz seminariów 
naukowych. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne SARS-CoV-2 (COVID-19) wyniki prac 
B+R były najczęściej rozpowszechniane za pośrednictwem internetu. W  okresie spra-
wozdawczym Fundusz zawarł 10 umów na realizację przedsięwzięć z zakresu projektów 
badawczych i badawczo-rozwojowych na łączną kwotę wsparcia 588 323 zł. Zrealizowano 
wypłaty na kwotę 559 131 zł. 

Dofinansowanie uzyskały następujące projekty: 

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Wpływ przydomowych oczyszczalni ścieków 
z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w województwie lubelskim 

Opis projektu:
Głównym celem badań była ocena jakości wód podziemnych z  indywidualnych ujęć 
wody, zlokalizowanych w  sąsiedztwie systemów z  drenażem rozsączającym, w  strefie 
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bezpośredniego ich oddziaływania. W  wyniku badań stwierdzono w  analizowanych 
wodach studziennych na terenie wszystkich gmin znaczne przekroczenia norm stężenia 
manganu (0,05 mg/l) i żelaza (0,2 mg/l) określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z  dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Czynnikiem dyskwalifikującym badane wody do spożycia przez 
ludzi jest obecność bakterii z grupy coli oraz z grupy coli typu kałowego. Przeprowadzane 
badania wykazały niską skuteczność usuwania zanieczyszczeń w systemach z drenażem 
rozsączającym, która nie przekraczała 40%. Degradacja jakościowa czyni wodę niezdatną 
do wykorzystania na cele gospodarcze i konsumpcyjne, przez co pośrednio zwiększa jej 
deficyt. Działania podjęte w oparciu o wyniki planowanych badań, poprzez wyeliminowanie 
potencjalnych źródeł zanieczyszczenia i  poprawę jakości wód podziemnych mogą się 
przyczynić do zwiększenia ich dyspozycyjnych zasobów.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z ferm 
bydła mlecznego

Opis projektu:
Zakończenie prac badawczych projektu obejmowało opracowanie wyników badań i sporzą-
dzenie raportu końcowego zawierającego informacje o zalecanych naturalnych dodatkach 
(sorbentach) do stosowania w  hodowli bydła mlecznego zmniejszających emisję gazów 
cieplarnianych do środowiska. Owocem prac prowadzonych podczas trwania projektu jest 
publikacja naukowa pt.: „Związki siarki w powietrzu w fermach bydła mlecznego” opubli-
kowana na łamach czasopisma Przemysł Chemiczny (89/2020). Uzyskane wyniki badań 
wskazują, że poprawa wykorzystania składników pokarmowych przełożyła się na szyb-
szy wzrost krzywej laktacji, co jest nowatorskim rozwiązaniem w  zakresie zarządzaniem 
stadem na fermach bydła mlecznego. Odpowiednio zbilansowana pod względem jako-
ściowym i ilościowym pasza wzbogacona o testowany sorbent skutecznie zmniejsza ilość 
wydalanego azotu i  fosforu oraz zwiększa wykorzystanie tych składników, umożliwiając 
utrzymanie i poprawę uzyskania wysokiej wydajności mlecznej krów. 

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Ocena zanieczyszczenia wody studziennej na 
terenie cmentarzy Lubelszczyzny 

Opis projektu:
Przeprowadzone badania monitoringowe pozwalają na stwierdzenie, iż badane wody cha-
rakteryzują się niskim stanem sanitarnym. Obecność mikroorganizmów pochodzenia 
fekalnego, pozostałości leków i amin biogennych wskazują na presje miejsca pochówku 
na wody gruntowe w tych okolicach. Zakończeniem prac badawczych projektu jest opra-
cowany raport oraz publikacja naukowa opublikowana na łamach czasopisma Przemysł 
Chemiczny (99/2020) pt.: „Zanieczyszczenia chemiczne wód studziennych z  lubelskich 
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cmentarzy”. W  oparciu o  uzyskane wyniki prowadzono prace badawcze, aby wskazać 
propozycje rozwiązań poprawiających jakość i stan sanitarny „wody cmentarnej”. Wśród 
analizowanych metod istotne wyniki redukcji tych zanieczyszczeń uzyskano stosując filtry 
węglowe. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pszczoła miodna Apis mellifera, dzi-
kie zapylacze oraz gawron Corvus frugilegus jako bioindykatory stanu środowiska 
w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 

Opis projektu:
Głównym celem projektu było określenie wpływu oddziaływania kopalni Bogdanka 
na tereny i  środowisko bezpośrednio otaczające kopalnię, wypracowanie wytycznych 
dla kopalni w  celu mitygacji ryzyk ekologicznych, zwiększenie świadomości społecznej 
poprzez popularyzację wyników badań. Prace badawcze realizowane w projekcie dotyczyły 
sprawdzenia oddziaływania tego dużego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w  obrębie 
woj. lubelskiego na stan środowiska naturalnego, zwłaszcza na tereny chronione. Wyniki 
badań zostały opublikowane w  lokalnej prasie („Głos Świdnika” – „Pszczeli rekonesans 
w  Bogdance”) oraz na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Green week 2020: 
Nowy początek dla ludzkości i natury”. W wyniku przeprowadzonych badań zostało ziden-
tyfikowane poważne obciążenie dla środowiska, co implikuje konieczność zastosowania 
odpowiednich środków zapobiegawczych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie – Znaczenie parków podworskich 
Lubelszczyzny w zachowaniu i ochronie chrząszczy saproksylicznych 

Opis projektu:
W  wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na ochronie 
różnorodności biologicznej zagrożonej fauny saproksylicznej, w  tym gatunków relikto-
wych i elementów puszczańskich na terenie obiektów parkowych Lubelszczyzny; ustalono 
rozmieszczenia na badanym obszarze gatunków zagrożonych, opracowano propozycję 
ochrony ich siedlisk, na potrzeby RDOŚ w  Lublinie, jako element wdrożenia zabiegów 
ochronnych w ujęciu lokalnym, jak również ponadregionalnym, w skali kraju, a także Europy.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wpływ ruchu pojazdów i hałasu komu-
nikacyjnego na ptaki krajobrazu rolniczego Lubelszczyzny 

Opis projektu:
W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na określeniu 
rodzaju środków minimalizujących w miejscach skażonych przez wysoki poziom hałasu, 
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w  celu zabezpieczenia fauny tego terenu, co przyczyni się do zwiększenia zagęszczeń 
lęgowych ptaków na tym terenie oraz zmniejszy śmiertelność w bezpośrednich kolizjach 
z pojazdami. 

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Rozkład odpadowego pierza na bioprodukty 
przez grzyby wyodrębnione z gleb z przeznaczeniem do wykorzystania rolniczego

Opis projektu:
Ideą projektu było przedstawienie przyjaznego środowisku i  opłacalnego ekonomicznie 
sposobu zagospodarowania pierza powstałego w  wyniku produkcji tuszek drobiowych 
z  wykorzystaniem nowych, efektywnych grzybów keratynolitycznych na cele praktyki 
rolniczej. Poszukiwanie przyjaznych środowisku metod zagospodarowania odpadów kera-
tynowych jest koniecznością i  obowiązkiem dlatego wśród metod wymienia się te do 
których wykorzystywane są mikroorganizmy tj. bakterie, promieniowce i grzyby. 

Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Ochrona i  zachowanie trwałej żyzności gleby 
poprzez zastosowanie jako mulcz i nawozów zielonych z wybranych gatunków roślin mię-
dzyplonowych w uprawie współrzędnej z porem i czosnkiem

Opis projektu:
W  integrowanej i  proekologicznej produkcji roślinnej utrzymanie żyzności gleby na 
stabilnym poziomie jest możliwe dzięki zastosowaniu roślin okrywowych uprawia-
nych współrzędnie z  plonem głównym. Rośliny okrywowe stanowią o  ograniczeniu 
zachwaszczenia w uprawie roślin i  są alternatywą dla stosowania herbicydów w produk-
cji konwencjonalnej. Z tych względów istotny jest dobór odpowiednich gatunków roślin, 
czemu służyły badania objęte dotacją.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Porównanie flory bakteryjnej gleb uprawnych 
w  gospodarstwach konwencjonalnych oraz ekologicznych zlokalizowanych na tere-
nach województwa lubelskiego

Opis projektu:
Rezultatem podjętych działań i  realizacji powyższego projektu badawczego było posze-
rzenie wiedzy na temat wpływu rodzajów upraw na mikroorganizmy bytujące w glebie. 
Dane uzyskane na temat interakcji w niej zachodzących pozwoliły na selekcje czynników 
istotnie wpływających na jakość i zdrowie gleby, wskazały kierunek zmian, które powinny 
być podjęte aby wspierać ochronę środowiska naturalnego i  zarządzać glebą w  sposób 
zrównoważony. 



42 wfos.lublin.pl

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wykorzystanie ryzobiów w biologicz-
nej ochronie szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus)

Opis projektu:
Celem projektu było zbadanie zróżnicowania genetycznego i fenotypowego kolekcji szcze-
pów bakteryjnych wyizolowanych z brodawek szczodrzeńca zmiennego, w celu wskazania 
najwydajniejszych symbiotycznie szczepów do wykorzystania jako preparat stymulujący 
wzrost roślinnego gospodarza.

PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Inne, projekty z zakresu B+R)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 10

Wartość dofinansowania (zł) 588 323

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Inne, projekty z zakresu B+R)

KATEGORIA BENEFICJENTA
POŻYCZKA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Uczelnie wyższe 10 588 323

2. Finansowanie pożyczkowe

W  ramach osi priorytetowej TECHNOLOGIA dofinansowano przedsięwzięcia ukierun-
kowane, w  szczególności na wykorzystanie nowych technologii w  obszarze ochrony 
środowiska. Cele Planu działalności były realizowane poprzez zawieranie i  realizowanie 
umów zgodnie z  przyjętymi kierunkami. Dodatkowo w  okresie sprawozdawczym były 
realizowane i rozliczane zadania zgodne z kierunkami Planu działalności, na które zostały 
zawarte umowy pożyczek przed okresem sprawozdawczym.

Działalność WFOŚiGW w Lublinie objęła finansowanie zadań dotyczących:

•	 OCHRONY WÓD (Dziedziny: Ochrona wód, Gospodarka wodna); 
•	 OCHRONY POWIETRZA (Dziedzina: Ochrona atmosfery);
•	 OCHRONY ZIEMI (Dziedzina: Ochrona ziemi).
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2.1 Ochrona wód

2.1.1 Redukcja zanieczyszczeń wód

W  zakresie redukcji zanieczyszczeń wód WFOŚiGW w  Lublinie wspierał przedsięwzięcia 
związane m.in. z budową, rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz budową 
kanalizacji sanitarnej.

W  okresie sprawozdawczym WFOŚiGW w  Lublinie zawarł 13 umów pożyczek na łączną 
kwotę 17 759 000 zł. Pożyczki zostały udzielone z następujących źródeł:
•	 10 048 529 zł - ze środków własnych WFOŚiGW w Lublinie;
•	 5 410 554 zł – w ramach Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program go-

spodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Progra-
mie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”;

•	 2 300 000 zł – w  ramach Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań 
ochrony środowiska i  gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrz-
nych – REGION”.

Udział pomocy Funduszu w przedsięwzięciach stanowił średnio 54,42% kosztów całkowi-
tych zadań. Głównym beneficjentem Funduszu w realizacji zadań związanych z ochroną 
wód w  2020 r. były jednostki samorządu terytorialnego. W  okresie sprawozdawczym 
wydatkowano łącznie kwotę 14 416 500 zł.

Budowa, rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej

Największa część środków w kwocie 8 135 373 zł została przekazana na zadania z zakresu 
budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. Najwięcej środków tj. 3 323 528 zł 
wypłacono Gminie Ruda-Huta na zakończenie rozpoczętej w  2018 r. budowy gminnej 
oczyszczalni ścieków o przepustowości 120 m3/d. Część tych środków w kwocie 1 655 423 zł 
stanowiła pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowa-
nego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejne środki w  kwocie 2 200 000 zł przekazano Gminie Firlej na rozpoczętą w  2020 r. 
budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej. Planowany koszt całkowity tej inwestycji 
wynosi 9 131 000 zł, natomiast łączna kwota udzielonej pożyczki 2 500 000 zł. Zadanie 
współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.
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Znaczne środki tj. 1 875 521 zł wypłacono Gminie Dębowa Kłoda na zakończenie budowy 
hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 180 m3/d wraz z kanaliza-
cją sanitarną w miejscowości Białka. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2019-2020 
w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt całkowity 
przedsięwzięcia wyniósł 6 375 923 zł, przy łącznym zaangażowaniu środków WFOŚiGW 
w Lublinie 3 134 867 zł.

W 2020 r. Fundusz dofinansował kwotą 365 000 zł instalację do higienizacji i granulacji 
osadów ściekowych zrealizowaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Sp. z o.o. w Terespolu, która pozwoli na rolnicze zagospodarowanie 70 Mg suchej 
masy osadów ściekowych w  ciągu roku. W  ramach porządkowania gospodarki wodno-

-ściekowej w  aglomeracji Bychawa Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z  o.o. 
otrzymało pożyczkę w kwocie 286 558 zł na modernizację urządzeń w oczyszczalni ścieków.

Ponadto WFOŚiGW w Lublinie udzielił Gminie Wąwolnica pożyczki na rozbudowę gminnej 
oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 2 309 400 zł, z czego w 2020 r. wypłacono 84 766 zł. 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pozostałe środki w kwocie 6 281 127 zł Fundusz przeznaczył na przedsięwzięcia związane 
z budową i modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej.

W 2020 r. zakończono budowę 6,6 km oraz modernizację 2,88 km sieci kanalizacji sanitarnej. 
Gmina Dębowa Kłoda wybudowała 3,75 km sieci kanalizacji sanitarnej, którą odprowa-
dzane są ścieki z  letniskowej miejscowości Białka do nowo wybudowanej hybrydowej 
hydrofitowej oczyszczalni ścieków. Gmina Konopnica, należąca do aglomeracji Lublin uję-
tej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oddała do użytku 1,75 km 
kanalizacji w miejscowościach Konopnica i Szerokie. Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o. o. wykonała na terenie gminy Opole Lubelskie sieć kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Zajączków o długości 1,09 km. Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Chełmie wykonało bezwykopową renowację kanałów sanitar-
nych o długości 2,88 km w ul. Kolejowej i al. 3 Maja w Chełmie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych Fundusz wspierał realizację zobowiązań środowiskowych 
w obszarze ochrony wód, wynikających z prawa Unii Europejskiej poprzez dofinansowanie 
zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Na zadania te 
przekazano kwotę 5 944 365 zł, z czego 3 294 599 zł na budowę kanalizacji sanitarnej oraz 
2 649 766 zł na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. W ramach tych środków 
Fundusz wsparł budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Konopnica należącej do 
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aglomeracji Lublin i aglomeracji Tomaszów Lubelski oraz renowację kanałów sanitarnych 
w aglomeracji Chełm, a także budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej, rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy oraz instalację do higienizacji i granulacji osadów 
ściekowych powstających w oczyszczalni w Terespolu.

Część wydatkowanych środków Fundusz przeznaczył na dofinansowanie zadań wspie-
ranych ze środków Unii Europejskiej. Na ten cel przekazano kwotę 7 483 815 zł, w  tym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 
kwotę 2 284 766 zł oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 kwotę 5 199 049 zł.

PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona wód)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 13

Wartość dofinansowania (zł) 17 759 083

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Ochrona wód)

KATEGORIA BENEFICJENTA
POŻYCZKA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Jednostki samorządu terytorialnego 7 12 155 026

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 6 5 604 057 

Efekty rzeczowe i ekologiczne zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona wód)

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA EFEKTY UZYSKANE  
W 2020 r.

Liczba wybudowanych lub 
zmodernizowanych oczyszczalni 
ścieków

szt. 4

Wzrost przepustowości oczyszczalni 
ścieków tys. m3/d 0,30
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Ilość suchej masy osadów ściekowych 
poddanej przetworzeniu Mgsm/rok 70

Budowa kanalizacji sanitarnej km 6,60

Modernizacja kanalizacji sanitarnej km 2,88

2.1.2 Zmniejszenie zużycia wody

W zakresie zmniejszenia zużycia wody zaplanowane zostały działania ukierunkowane 
na racjonalizację gospodarki wodnej. W tym celu w 2020 r. Fundusz zawarł 7 umów na 
kwotę 2 262 763 zł. Dofinansowane zadania dotyczyły przede wszystkim przebudowy 
i modernizacji stacji uzdatniania wody, budowy i modernizacji sieci wodociągowej oraz 
wymiany wodomierzy. Udział pomocy Funduszu w  przedsięwzięciach stanowił śred-
nio 48,22% kosztów całkowitych zadań. Głównym beneficjentem Funduszu w realizacji 
zadań związanych z gospodarką wodną były przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. 
W  2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 2 984 092 zł, z  czego część wypłat stanowiły 
zobowiązania z umów zawartych przed rokiem sprawozdawczym.

Dofinansowano m.in. rozbudowę i  modernizację ujęcia wody i  stacji wodociągowej 
Swatowska w  Rykach o  łącznej wydajności 2,88 tys. m3/d wraz z  systemami moni-
toringu sieci i  zdalnego odczytu wodomierzy, modernizację stacji uzdatniania wody 
w  Terespolu o  wydajności 1,05 tys. m3/d, budowę i  przebudowę sieci wodociągowej 
w  Krasnymstawie, modernizację sieci wodociągowej w  Hrubieszowie, budowę sieci 
wodociągowej w gminie Borzechów, a także zakup wodomierzy z systemem zdalnego 
odczytu w gminie Jastków.

W ramach zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Lublinie w 2020 r. wybudowano 
1,73  km sieci wodociągowej, zmodernizowano sieć wodociągową o  długości 2,52 km, 
a także zamontowano 1 300 wodomierzy z zastosowaniem zdalnego odczytu.

Część wydatkowanych środków Fundusz przeznaczył na dof inansowanie zadań 
wspieranych ze środków Unii Europejskiej. Na ten cel przekazano kwotę 1 324 504 
zł w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
2014-2020.
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PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Gospodarka wodna)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 7

Wartość dofinansowania (zł) 2 262 763

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Gospodarka wodna)

KATEGORIA BENEFICJENTA
POŻYCZKA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Jednostki samorządu terytorialnego 3 463 175 

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 4 1 799 588

Efekty rzeczowe i ekologiczne zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym 
(Dziedzina: Gospodarka wodna)

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI EFEKTY UZYSKANE 
W 2020 r.

Długość wybudowanej sieci 
wodociągowej km 1,73

Długość zmodernizowanej sieci 
wodociągowej km 2,52

Liczba wybudowanych/
modernizowanych ujęć i stacji 
uzdatniania wody

szt. 1

Wzrost wydajności stacji uzdatniania 
wody tys. m3/d 1,8

2.2 Ochrona powietrza

W zakresie ochrony powietrza Fundusz zawarł w okresie sprawozdawczym 11 umów poży-
czek na kwotę 4 232 028 zł. Pożyczki zostały udzielone z następujących źródeł:
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•	 1 185 528 zł - ze środków własnych WFOŚiGW w Lublinie;
•	 3 046 500 zł - w  ramach Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań 

ochrony środowiska i  gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrz-
nych – REGION”.

Najczęściej dofinansowywane były przedsięwzięcia związane z  termomodernizacją 
budynków (poprawa efektywności energetycznej). Na realizację tego typu przedsięwzięć 
WFOŚiGW w Lublinie zawarł 6 umów pożyczek na kwotę 2 910 628 zł. Część z nich została 
przeznaczona na realizację projektów współfinansowanych z innych źródeł zewnętrznych, 
w  tym ze środków UE. Pożyczki te zostały przeznaczone na pokrycie środków własnych 
beneficjenta lub dodatkowo na zachowanie płynności finansowej. Taką pożyczkę uzyskała, 
m.in. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej, gdzie dofinansowano  
zadanie pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ocieplenie budynków 
i  modernizację zużycia energii w  budynkach Parafii”, a  także Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla w  Złojcu. Dofinansowano zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia ener-
gii w  budynkach parafialnych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w  Złojcu”. 
Ponadto Fundusz zawarł 3 umowy pożyczek na budowę energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego lampami LED, na kwotę dofinansowania 774 900 zł. W  okresie sprawozdaw-
czym WFOŚiGW w  Lublinie zawarł również umowę pożyczki na modernizację kotłowni 
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. na kwotę 250 500 zł oraz 
na wykonanie systemu osuszania i oczyszczania biogazu z siloksanów z Miejskim Przedsię-
biorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie na kwotę 296 000 zł. 

W  2020 r. na realizację pożyczek związanych z  Ochroną powietrza (Dziedzina: Ochrona 
atmosfery) WFOŚiGW w Lublinie łącznie wydatkował kwotę 9 133 932 zł. Większość środ-
ków pożyczkowych została wypłacona w  ramach zobowiązań z  umów zawartych przed 
okresem sprawozdawczym.

PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona atmosfery) 

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 11

Wartość dofinansowania (zł) 4 232 028
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Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta

(Dziedzina: Ochrona atmosfery)

KATEGORIA BENEFICJENTA
POŻYCZKA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Jednostki organizacyjne kościołów i  związków 
wyznaniowych

5 410 628

Jednostki samorządu terytorialnego 3 774 900

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 2 546 500

Zakłady opieki zdrowotnej 1 2 500 000

Efekty rzeczowe i ekologiczne zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym 
(Dziedzina: Ochrona atmosfery)3

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI EFEKTY UZYSKANE 
W 2020 r.

Ograniczenie emisji:

dwutlenku siarki Mg/rok 10,69

pyłów ogółem Mg/rok 34,03

tlenków azotu Mg/rok 1,98

tlenku węgla Mg/rok 9,98

dwutlenku węgla Mg/rok 2 734,87

Ilość wybudowanych instalacji 
fotowoltaicznych szt. 6

Ilość wytworzonej energii elektrycznej kWh 106 350

Ograniczenie zużycia energii GJ/rok 9 804,89

2.3 Ochrona ziemi

W  2020 r. Fundusz zawarł 2 umowy pożyczki w  obszarze ochrony powierzchni ziemi 
i  gospodarki odpadami na łączną kwotę 1 413 300 zł. Istotnym celem działalności Fun-
duszu w 2020 r. w obszarze osi priorytetowej TECHNOLOGIA było usprawnienie systemu 

3  Efekty rzeczowe i ekologiczne dotyczą wszystkich zadań w dziedzinie ochrony powietrza dofinansowanych 

w okresie sprawozdawczym (zadania finansowane ze środków własnych WFOŚiGW w Lublinie + PJB).
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gospodarowania odpadami. WFOŚiGW w Lublinie dofinansował przedsięwzięcia mające 
na celu zwiększenie udziału odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów, 
a także finansowanie projektów dotyczących budowy, rozwoju lub modernizacji instalacji 
przetwarzania odpadów na surowce użyteczne, łatwo zbywalne lub energię. W roku spra-
wozdawczym na ochronę ziemi WFOŚiGW w Lublinie przeznaczył w formie pożyczek kwotę 
1 790 260 zł. Część wypłaconych środków to zobowiązania wynikające z umów zawartych 
przed okresem sprawozdawczym.

Budowa, rozwój lub modernizacja instalacji przetwarzania odpadów na surowce 
użyteczne, łatwo zbywalne lub półprodukty, w  tym zwiększenie udziału odzysku lub 
recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów

Na realizację niniejszego kierunku działalności WFOŚiGW w Lublinie przekazał w formie 
pożyczek kwotę 1 076 960 zł. Głównym celem przedsięwzięć realizowanych przez zakłady 
zagospodarowania odpadów było dostosowanie do wymagań Regionalnych Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania 
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, 
spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii oraz zapewniają-
cych termiczne przekształcanie odpadów.

Ponadto kwotą pożyczki w wysokości 713 300 zł wsparto rekultywację kwatery „C” składo-
wiska odpadów w Tomaszowie Lubelskim o powierzchni 25 100 m2.

PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona ziemi)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 2

Wartość dofinansowania(zł) 1 413 300

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedzina: Ochrona ziemi)

KATEGORIA BENEFICJENTA
POŻYCZKA

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej 2 1 413 300
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Efekty rzeczowe i ekologiczne zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym 
(Dziedzina: Ochrona ziemi)

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKI EFEKTY UZYSKANE W 2020 r.

Rozbudowa i  modernizacja 
zakładów zagospodarowania 
odpadów 

szt. 3

Zwiększenie zdolności prze-
robowej zakładów zagospo-
darowania zakładów

Mg/rok 46 100

Rekultywacja terenów zde-
gradowanych m2 25 100

D. Działania WFOŚIGW w Lublinie 
w zakresie osi priorytetowej SYNERGIA 

Działalność Funduszu w  ramach osi priorytetowej SYNERGIA koncentrowała się przede 
wszystkim na wdrażaniu programów priorytetowych NFOŚiGW ze szczególną koncentracją 
na realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.  Ponadto ze środków WFOŚiGW 
w Lublinie zrealizowano szereg działań komplementarnych i wspierających realizację Pro-
gramu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.  W ramach SYNERGII wsparcie uzyskały również 
przedsięwzięcia z zakresu monitoringu i zarządzania środowiskiem.

1. Finansowanie dotacyjne

1.1 Monitoring i zarządzanie środowiskiem

W obszarze osi priorytetowej SYNERGIA Fundusz zawarł 3 umowy dotyczące monitoringu 
i zarządzania środowiskiem, w tym 2 umowy w ramach przekazania środków państwowej 
jednostce budżetowej (PJB) na kwotę 330 500 zł i jedną umowę dotacji na kwotę 225 000 zł. 
Środki finansowe zostały przeznaczone, m.in. na:
•	 Zakup aparatury do badania wody w ramach państwowego monitoringu środowiska 

dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie;
•	 Zakup samochodu wraz z  automatem do poboru próbek glebowych na potrzeby 

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie;
•	 Dostarczenie, instalację, konfigurację oraz wdrożenie oprogramowania służącego do 

zbierania, archiwizowania i  przetwarzania informacji o  ochronie środowiska na lata 
2020-2021 dla Województwa Lubelskiego.
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W  okresie sprawozdawczym ogółem na inne kierunki pomocy w  2020 r. wydatkowano 
kwotę 1 153 131 zł, w tym 369 000 zł z umowy z 2019 r. na opracowanie „Programu ochrony 
powietrza dla strefy lubelskiej” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu 
ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy - 
aglomeracja lubelska” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony 
powietrza dla strefy aglomeracja lubelska”. Wydatkowana kwota ogółem na inne kierunki 
pomocy zawiera również wypłaty na realizację przedsięwzięć z zakresu projektów badaw-
czych i  badawczo-rozwojowych (559 131 zł), których szczegółowy opis zawiera się w  Osi 
priorytetowej TECHNOLOGIA.

PODSUMOWANIE:
Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedziny: Inne, Monitoring)

FORMA POMOCY DOTACJA DOTACJA 
W RAMACH PJB ŁĄCZNIE

Liczba zawartych umów (szt.) 1 2 3

Wartość dofinansowania (zł) 225 000 330 500 555 500

Umowy zawarte w okresie sprawozdawczym wg kategorii Beneficjenta
(Dziedziny: Inne, Monitoring)

KATEGORIA BENEFICJENTA
Dotacja 

Liczba (szt.) Wartość (zł)

Jednostki samorządu terytorialnego 1 225 000

1.2 Realizacja programów priorytetowych

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” stanowi flagowy instrument walki ze smogiem. 
Biorąc pod uwagę skalę oraz budżet, Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest aktual-
nie największym i najważniejszym Programem rządowym wdrażanym przez wojewódzkie 
fundusze. Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i  poprawę efektywności energetycznej 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program ukierunkowany jest na wymianę prze-
starzałych kotłów opalanych paliwem stałym na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła, 
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poprawienie efektywności energetycznej poprzez, m.in. docieplenie przegród budowla-
nych, wymiana drzwi i okien oraz zastosowanie OZE w budynkach istniejących. W ramach 
Programu nabór wniosków rozpoczął się we wrześniu 2018 r. i  jest nadal kontynuowany. 
Istotnie należy zaznaczyć, że w  okresie sprawozdawczym Program uległ zasadniczemu 
uproszczeniu pod względem procesu aplikacyjnego. 

Do najważniejszych zmian Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które obowiązują 
od dnia 15 maja 2020 r. należą: 
•	 zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami;
•	 skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych;
•	 uproszczenie wniosku o dotację: uzupełnienie wniosku nie powinno zająć dłużej niż 

30 minut;
•	 możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złoże-

niem wniosku (nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.) oraz zakończonego;
•	 włączenie banków i gmin w dystrybucję dotacji;
•	 wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia;
•	 mniej grup dochodowych (2 zamiast 7);
•	 brak konieczności podawania na wniosku szczegółowych parametrów materiałów 

dociepleniowych.

Umowa udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na rok 2020 została zawarta w dniu 18 grudnia 
2018 r. Budżet Programu na 2020 r. ustalony został w kwocie 128 450 000 zł, w tym: 
•	 128 000 000 zł – środki NFOŚiGW;
•	 450 000 zł – środki WFOŚiGW w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym do WFOŚiGW w Lublinie wpłynęło 4 202 wniosków o dofinan-
sowanie na łączną kwotę dotacji 75 921 275 zł, z czego:
•	 4088 to wnioski dotacyjne;
•	 114 to wnioski dotacyjno-pożyczkowe.

Do dofinansowania zostało wybranych 5056 wniosków zakładających finansowanie dota-
cyjne (w tym dotacyjno-pożyczkowe) na łączną kwotę dotacji 97 482 340 zł. 

W  okresie sprawozdawczym Fundusz zawarł 6568 umów dotacyjnych na łączną kwotę 
131 547 023 zł.

W  okresie sprawozdawczym na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w  budyn-
kach istniejących zostało złożonych 4 108 wniosków o  dofinansowanie. Na realizację 
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przedsięwzięć związanych z  zakupem i  montażem wentylacji mechanicznej oraz OZE 
w budynkach nowobudowanych złożono 94 wnioski. 

Pod względem ilości złożonych wniosków województwo lubelskie znalazło się na siódmym 
miejscu w kraju.

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
Równolegle z  uruchomieniem drugiej części Programu (tzw. podwyższony poziom dofi-
nansowania) wprowadzona została możliwość udostępniania przez NFOŚiGW środków 
finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu Programu prioryte-
towego „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie gmin umożliwiła wprowadzona w tym celu 
ustawa z  dnia 14 sierpnia 2020 r. o  zmianie ustawy o  biokomponentach i  biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565). Warunkiem refundacji 
kosztów ponoszonych przez gminy jest zawarcie porozumienia z  Funduszem dotyczą-
cego realizacji programu lub aneksowanie zawartych wcześniej porozumień dotyczących 
wspólnej realizacji Programu. Wprowadzony mechanizm ma za zadanie przyczynić się do 
zwiększenia tempa wdrażania Programu, poprzez dotarcie z jego ofertą do większej liczby 
mieszkańców województwa lubelskiego, redukując tym samym barierę logistyczną. 

W  okresie sprawozdawczym WFOŚiGW w  Lublinie podpisał z  gminami z  województwa 
lubelskiego 30 nowych porozumień oraz 42 aneksy do porozumień zawartych w 2019 r. na 
pokrycie kosztów ponoszonych przez gminy w związku z wdrażaniem i tworzeniem warun-
ków do wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.  

Informacje nt. Programu można uzyskać w  gminie, która zawarła z  Funduszem Porozu-
mienie (pracownicy gmin zostali odpowiednio przeszkoleni). Gminy wspierając swoich 
mieszkańców w  identyfikowaniu potrzeb związanych ze zmianą źródła ogrzewania oraz 
w  procesie składania wniosku o  dofinansowanie, przyczyniają się do poszerzania grona 
wnioskodawców w Programie. 

PODSUMOWANIE:
Umowy w  ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zawarte w  okresie 
sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona atmosfery)

FORMA POMOCY DOTACJA

Liczba zawartych umów (szt.) 6 568

Wartość dofinansowania (zł) 131 547 023
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Program priorytetowy pn. „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych” 

Celem „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinanso-
wanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” jest 
wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych 
oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w  tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśni-
czych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd. 

W okresie sprawozdawczym dofinansowano zakup 34 samochodów dla jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego (w tym 33 średnie samochody i 1 
lekki) oraz zakup mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego (samochód osobowy typu 
bus, skuter wodny z przyczepą transportową, zestaw nurkowy, medyczny, łączności, sprężarkę 
mobilną oraz namiot ewakuacyjny) dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu 
Podlaskim i wielozdaniowy specjalistyczny zestaw do ratownictwa wodno-lodowego (łódź 
ratownicza z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową, sprzęt patrolowo-poszukiwaw-
czy, łodzie wiosłowe, sanie lodowe i wyposażenie indywidualne ratowników) dla Rejonowego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. 

Na realizację Części 1)  Programu środki finansowe w  kwocie 11 739 675 zł pochodziły 
z NFOŚiGW, zaś w kwocie 841 894 zł z WFOŚiGW w Lublinie.

W  ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofi-
nansowanie zakupu sprzętu i  wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, 
którego celem jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych w 2020 r. 
wydatkowano kwotę 1 365 014 zł pochodzącą ze środków NFOŚiGW.

Kwota ta została przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego ochronnego strażaka 
(aparaty powietrzne z  wyposażeniem, sygnalizatory bezruchu, ubrania, buty, hełmy), 
sprzętu łączności oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej (węże, drabiny, motopompy, 
prądownice, piły, sprzęt hydrauliczny, wentylatory, tłumice) dla 72 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu naszego województwa.

PODSUMOWANIE:
Umowy w  ramach Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski Program Finansowania 
Służb Ratowniczych” zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków)

FORMA POMOCY DOTACJA Część 1) DOTACJA Część2)

Liczba zawartych umów (szt.) 36 74

Wartość dofinansowania (zł) 12 961 569 1 365 014
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Program priorytetowy „Moja Woda” 

Celem Programu priorytetowego „Moja Woda” jest ochrona zasobów wody poprzez zwięk-
szenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie 
zgromadzonej wody opadowej i  roztopowej, w  tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej 
infrastruktury. Celem strategicznym Programu jest podniesienie poziomu ochrony przed 
skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapi-
sanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z  perspektywą do roku 2030” oraz Polityką Ekologiczną Państwa 
2030 – strategią rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Program realizowany 
będzie w latach 2020-2024.

Nabór wniosków w ramach Programu rozpoczął się w dniu 1 lipca 2020 r. i zakończył się 
30 września 2020 r.

Umowa udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej reali-
zacji Programu priorytetowego „Moja Woda” na rok 2020-2024 została zawarta w  dniu 
26 czerwca 2020 r. Ostateczny Budżet Programu na 2020-2024 r. ustalony został w kwocie 
5 557 000 zł, w tym: 
•	 5 307 000 zł – środki NFOŚiGW;
•	 250 000 zł – środki WFOŚiGW w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym do WFOŚiGW w Lublinie wpłynęło 1153 wniosków o dofinan-
sowanie na łączną kwotę dotacji 5 400 498 zł.

Do dofinansowania zostało wybranych 829 wniosków zakładających finansowanie dota-
cyjne na łączną kwotę 3 908 876 zł. 

W okresie sprawozdawczym Fundusz zawarł 822 umowy dotacyjne na łączną kwotę 3 882 163 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz wypłacił dotację w łącznej wysokości 418 010 zł na 
89 instalacji służące zagospodarowaniu wody opadowej.

PODSUMOWANIE:
Umowy w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda” zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Gospodarka wodna)

FORMA POMOCY DOTACJA

Liczba zawartych umów (szt.) 822

Wartość dofinansowania (zł) 3 882 163
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Program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie”

Celem „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapno-
wanie” jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania 
czynników antropogenicznych. Program skierowany jest do posiadaczy użytków rolnych 
o pH gleby poniżej lub równej 5,5. Dofinansowaniu podlega koszt zakupu wapna nawo-
zowego lub środka wapnującego. W  proces ubiegania się o  wsparcie zaangażowane są 
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR), odpowiedzialne za nabór wniosków 
oraz ich ocenę pod względem formalnym i  poprawności merytorycznej. Na podstawie 
wniosków przekazanych przez właściwe terytorialnie OSChR Fundusz dokonuje wypłaty 
środków rolnikom. W  okresie sprawozdawczym Fundusz zawarł 894 umowy o  dofinan-
sowanie. Wypłacono kwotę – 2 462 027zł, w  tym: udział NFOŚiGW– 2 358 941 zł, udział 
Funduszu – 103 085 zł. 

Łączny efekt ekologiczny w  postaci powierzchni gleb przewidzianych do regeneracji 
wyniósł 5093 ha.

Wypłata środków w ramach Programu jest kontynuowana w 2021 r.

PODSUMOWANIE:
Umowy w ramach Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program regeneracji śro-
dowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona ziemi)

FORMA POMOCY DOTACJA

Liczba zawartych umów (szt.) 894

Wartość dofinansowania (zł) 2 462 027

Program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest”

Celem Programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających 
azbest. Program skierowany jest do gmin, związków międzygminnych i  powia-
tów, działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na ich 
terenie. Dof inansowaniu podlegają przedsięwzięcia w  zakresie demontażu, zbiera-
nia, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. W  okresie 



58 wfos.lublin.pl

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI

sprawozdawczym Fundusz zawarł 42 umowy o dof inansowanie. Wypłacono kwotę – 
1 450 704 zł, w tym: udział NFOŚiGW – 725 352 zł, udział Funduszu – 725 352 zł. 

Łączny osiągnięty efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia wyrobów zawierających 
azbest wyniósł 4409,12 Mg.

PODSUMOWANIE:
Umowy w  ramach Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest” zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona ziemi)

FORMA POMOCY DOTACJA

Liczba zawartych umów (szt.) 42

Wartość dofinansowania(zł) 1 515 228

Program priorytetowy pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie”

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji 
CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia 
energii poprzez prowadzoną w budynkach termomodernizację. Beneficjentami Programu 
są: podmioty prowadzone działalność leczniczą, podmioty prowadzące muzea, podmioty 
prowadzące domy studenckie, podmioty będące właścicielami budynków wpisanych do 
Rejestru zabytków oraz kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe. 

WFOŚiGW w Lublinie w ramach podpisanej w dniu 29 maja 2018 r. umowy otrzymał do 
oceny 53 wnioski, w tym: 48 wniosków dotacyjnych oraz 5 wniosków pożyczkowych wspie-
rających ostatnią grupę beneficjentów tj.: kościoły, kościelne osoby prawne lub związki 
wyznaniowe. Budżet środków przeznaczonych na realizację Programu w  województwie 
lubelskim to 65 048 778 zł z czego 58 448 778 zł finansowane ze środków NFOŚiGW oraz 
6 600 000 zł finansowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie. 

W 2020 r. WFOŚiGW w Lublinie zawarł 7 umów na łączną kwotę dotacji 10 533 390 zł, w tym: 
ze środków WFOŚiGW w Lublinie 1 069 139 zł, ze środków NFOŚiGW 9 464 251 zł. 

W 2020 r. zrealizowano płatności na kwotę 16 389 432 zł w tym: 1 663 527 zł ze środków 
WFOŚiGW w Lublinie oraz 14 725 905 zł ze środków NFOŚiGW.
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PODSUMOWANIE:
Umowy w  ramach Program priorytetowego pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) 
Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona atmosfery)

FORMA POMOCY DOTACJA

Liczba zawartych umów (szt.) 7

Wartość dofinansowania (zł) 10 533 390

2. Finansowanie pożyczkowe 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Umowa udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek i wspólnej realizacji 
Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na lata 2019 - 2020 została zawarta w dniu 18 grud-
nia 2018 r. Budżet Programu na lata 2019-2020 ustalony został w kwocie 21 205 534 zł, w tym:
•	 17 705 534 zł – środki NFOŚiGW;
•	 3 500 000 zł – środki WFOŚiGW w Lublinie.

W okresie sprawozdawczym w ramach Programu do WFOŚiGW w Lublinie wpłynęły 122 
wnioski zakładające finansowanie pożyczkowe na łączną kwotę 3 112 614 zł, z czego:
•	 8 to wnioski pożyczkowe;
•	 114 to wnioski dotacyjno-pożyczkowe.

Do dofinansowania zostało wybranych 458 wniosków zakładających finansowanie pożycz-
kowe (w tym dotacyjno-pożyczkowe) na łączną kwotę pożyczek 11 456 457 zł. W okresie 
sprawozdawczym Fundusz zawarł 527 umów pożyczkowych na łączną kwotę 12 675 007 zł.

Należy zaznaczyć, że Wnioskodawcy Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w okre-
sie sprawozdawczym mieli możliwość ubiegania się o pożyczkę wyłącznie do dnia 14 maja 
2020 r. Zgodnie z zasadami Programu obowiązującymi od dnia 15 maja 2020 r. wyłączną 
formą wsparcia jest dotacja. Zwrotna forma wsparcia w ramach Programu priorytetowego 

„Czyste Powietrze” zostanie wznowiona w 2021 r. i będzie wdrażana wspólnie z sektorem 
bankowym.
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PODSUMOWANIE:
Umowy w  ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zawarte w  okresie 
sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona atmosfery)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 527

Wartość dofinansowania (zł) 12 675 007

Program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej 
poza granicami aglomeracji ujętych w  Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych”

Celem „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomera-
cji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” jest poprawa stanu 
gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w  Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Beneficjentami Programu są jednostki 
samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 
realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Program zakłada udziela-
nie pożyczek z  opcją umorzenia do 50% wartości udzielonej pożyczki. W  ramach naboru 
ogłoszonego w 2019 r. zostało złożonych 14 wniosków o pożyczkę, na łączną kwotę wniosko-
wanych środków 48 970 432 zł. Program finansowany jest wyłącznie ze środków NFOŚIGW.

W okresie sprawozdawczym Fundusz zawarł 2 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 
5 410 554 zł. Wypłaty środków zaplanowane są na rok 2021. Pozostałe środki w ramach Pro-
gramu zostaną zaangażowane w kolejnych latach. 

Informacje nt. zadań dofinansowanych ze środków Programu zawierają się również w opi-
sie Osi priorytetowej TECHNOLOGIA (OCHRONA WÓD). 

PODSUMOWANIE:
Umowy w  ramach Programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program gospodarki 
wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych” zawarte w okresie sprawozdawczym
(Dziedzina: Ochrona wód)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 2

Wartość dofinansowania(zł) 5 410 554
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Program priorytetowy „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i  gospodarki 
wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION”

Celem Programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION” jest wspieranie 
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za pośrednictwem part-
nerów zewnętrznych.

W dniu 9 czerwca 2020 r. zawarta została Umowa pożyczki w ramach Programu na łączną 
kwotę 52 000 000 zł. W ramach przedmiotowej umowy udzielono wsparcia pożyczkowego 
dla pięciu Beneficjentów na łączną kwotę 5 346 500 zł, z którego do końca roku wypłacono 
2 907 291 zł. Pozostałe środki w ramach Programu zostaną zaangażowane w kolejnych latach. 

Informacje nt. zadań dofinansowanych ze środków Programu zawierają się również w opi-
sie Osi priorytetowej TECHNOLOGIA (OCHRONA WÓD, OCHRONA POWIETRZA).

PODSUMOWANIE:
Umowy w ramach Programu priorytetowego pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych – REGION”
(Dziedziny: Ochrona atmosfery, Ochrona wód)

FORMA POMOCY POŻYCZKA

Liczba zawartych umów (szt.) 5

Wartość dofinansowania (zł) 5 346 500
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VI. ZAKOŃCZENIE

Działalność Funduszu w  2020 r. koncentrowała się przede wszystkim na wdrażaniu pro-
gramów priorytetowych NFOŚiGW ze szczególną koncentracją na realizacji Programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”. W  okresie sprawozdawczym nastąpiło zasadnicze 
uproszczenie procesu aplikacyjnego w  ramach Programu, a  do jego wdrażania zostały 
włączone jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w  okresie sprawozdawczym 
WFOŚiGW w Lublinie realizował zadania i cele ustawowe polegające, m.in. na udzielaniu 
niskooprocentowanych pożyczek, na realizację których została zaangażowana najwięk-
sza część środków finansowych Funduszu. Środki dotacyjne zostały w pierwszej kolejności 
przeznaczone na realizację programów priorytetowych. Dotacyjnie wspierane były rów-
nież zadania podmiotów non-profit związane z edukacją ekologiczną, ochroną przyrody, 
nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz przedsięwzięcia komplementarne i wspie-
rające realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.  

W  2020 r. Fundusz podjął współpracę z  NFOŚiGW w  ramach wspólnej realizacji trzech 
nowych Programów priorytetowych:
•	 „Moja Woda”; 
•	 „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” – Część 2);
•	 „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych 

przez partnerów zewnętrznych – REGION”.

Ponadto wspólnie z NFOŚiGW Fundusz kontynuował realizację sześciu programów priory-
tetowych, w ramach których współpraca została rozpoczęta w latach 2018–2019:
•	 „Czyste Powietrze”; 
•	 „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”;
•	 „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomera-

cji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”; 
•	 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”;
•	 „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” – Część 1);
•	 „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

W okresie sprawozdawczym WFOŚiGW w Lublinie zawarł łącznie:

•	 8636 umów dotacyjnych na łączną kwotę dofinansowania 171 571 252 zł, w tym:

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Liczba (szt.) Kwota (zł)

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” 6 568 131 547 023
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Program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wap-
nowanie”

894 2 462 027

Program priorytetowy „Moja Woda” 822 3 882 163

Program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program 
finansowania służb ratowniczych” – Część 2)

74 1 365 014

Program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program 
finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest”

42 1 515 228

Program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program 
finansowania służb ratowniczych” – Część 1)

36 12 961 569

Program priorytetowy pn. „Poprawa jakości powie-
trza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w  bu-
downictwie”

7 10 533 390

Przekazania środków finansowych państwowym 
jednostkom budżetowym

11 1 835 000

Umowy dotacji zawarte ze środków własnych 
WFOŚiGW w Lublinie

182 5 469 838

•	 567 umów pożyczkowych na łączną kwotę dofinansowania 39 939 993 zł, w tym:

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA Liczba (szt.) Kwota (zł)

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” 527 12 675 007

Program priorytetowy „SYSTEM – Wsparcie działań 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowa-
nych przez partnerów zewnętrznych – REGION”

5 5 346 500

Program priorytetowy „Ogólnopolski program go-
spodarki wodno-ściekowej poza granicami aglo-
meracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszcza-
nia Ścieków Komunalnych”

2 5 410 554

Umowy pożyczek zawarte ze środków własnych 
WFOŚiGW w Lublinie

33 16 507 932

Jednym z priorytetów WFOŚiGW w Lublinie w okresie sprawozdawczym było podniesie-
nie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa lubelskiego, w  szczególności 
w  zakresie skutecznej walki ze smogiem, segregacji odpadów oraz propagowania kul-
tury dbałości o środowisko. W 2020 r. Fundusz zorganizował lub współorganizował szereg 
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przedsięwzięć promujących postawy prośrodowiskowe, kształtowanie kultury dbałości 
o  środowisko, w  szczególności podejmowania decyzji konsumenckich z  punktu widze-
nia ochrony zasobów środowiska, a także podkreślające związek między kulturą dbałości 
o środowisko, a stylem zdrowego trybu życia. W okresie sprawozdawczym została również 
skutecznie podjęta współpraca z jednostkami systemu szkolnictwa wyższego w zakresie 
realizacji projektów B+R istotnych z punktu widzenia priorytetów ochrony środowiska.



Podsumowanie działań
WFOŚiGW w Lublinie 

w 2020 r.

Infografiki / zdjęcia
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Efekt ekologiczny 
zrealizowanych inwestycji

redukcja CO2

redukcja pyłów oszczędność energii

redukcja benzo[a]pirenu

50 474 t/rok

274 t/rok 119 GWh/rok

184 817 g

ikony iconmonstr.com oraz Freepik na flaticon.com

Program Czyste Powietrze 
w woj. lubelskim w 2020 r.
Okres realizacji: 2018 r. - 31.12.2027 r. (podpisywanie umów)/30.09.2029 r. (wydatkowanie środków)
Skierowany do osób fizycznych, właścicielii współwłaścicieli domów jednorodzinnych 
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych 
lokali z wyodrębnioną księgą wieczystą

Liczba złożonych wniosków
w 2020 r.

4208

Kwota wypłaconych środków 
w 2020 r.

79,7 mln zł

Wymieniono

5876
źródeł ciepła

8002
budynków
poddano
termomodernizacji

ikony iconmonstr.com oraz Freepik na flaticon.com
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Program Moja Woda 
w woj. lubelskim w 2020 r.
Do 5 tys. zł na przydomową retencję dla każdego właściciela/współwłaściciela 
domu jednorodzinnego. Realizacja programu: 2020-2024 r. 

Liczba złożonych wniosków 
w woj. lubelskim

1155

Kwota przyznanych dotacji
3,9 mln zł

Kwota wypłaconych środków 
425 tys. zł

Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskim

Liczba instalacji zagospodarowujących 
wodę deszczową w woj. lubelskim

820

Ilość zagospodarowanej wody
deszczowej w woj. lubelskim

101 927 m3/rok

ikony Freepik na flaticon.com

Pojemność
basenów 
olimpijskich

29x

Program regeneracji gleb 
w woj. lubelskim w 2020 r.
Posiadacze użytków rolnych o pH gleby ≤ 5,5, zakwaszonej w wyniku
działań czynników antropogenicznych. Realizacja programu: 2020-2024 r. 

Liczba złożonych wniosków 
w woj. lubelskim

1286

Kwota przyznanych dotacji
2,5 mln zł

Efekt realizacji programu
w 2020 r w woj. lubelskim

Masa zastosowanego wapna
15,3 tys. ton

powierzchnia zregenerowanych gleb
w woj. lubelskim

5093 ha

ikony Freepik/DinosoftLabs na flaticon.com

7173 x powierzchnia 
boisk 
piłkarskich

www.wfos.lublin.pl
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Program - Poprawa jakości 
powietrza. Cz.2 Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie
Okres realizacji: 2016-2023

Liczba umów
w woj. lubelskim
w 2020 r.

7
Kwota wypłaconych
dotacji w 2020 r.

16,4 mln zł

Zmniejszenie emisji CO2

3350 ton/rok

Oszczędność energii
12 tys. MWh

Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskim

Liczba obiektów poddanych 
termomodernizacji

53

ikony Freepik na flaticon.com

www.wfos.lublin.pl

Program finansowania usuwania 
wyrobów zaw. azbest w woj. lubelskim 
w 2020 r.
Gminy, związki międzygminne, powiaty. Realizacja programu: 2019-2023 r. 

Liczba gmin,
które złożyły
wnioski w woj. 
lubelskim

44
Kwota przyznanych 
dotacji

1,5 mln zł Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskim

masa usuniętego azbestu
w woj. lubelskim

4,4 tys. ton

ikony Freepik na flaticon.com

220x 20-tonowych TiRów

AZBEST

www.wfos.lublin.pl
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Program finansowania 
służb ratowniczych 
w woj. lubelskim w 2020 r.
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek OSP - „Mały Strażak”. Okres realizacji: 2020-2024

Liczba jednostek OSP
objętych wsparciem
w woj. lubelskim

72

Kwota wypłaconych
dotacji

1,36 mln zł Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskimLiczba złożonych 

wniosków 
w woj. lubelskim

367

ikony Freepik na flaticon.com

2
Liczba osób objętych ochroną 
dzięki dofinansowaniu służb 
ratowniczych

7200

www.wfos.lublin.pl
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Ochrona powierzchni ziemi
w woj. lubelskim w 2020 r.

ikony Freepik na flaticon.com

Budowa, rozwój lub modernizacja instalacji przetwarzania odpadów na surowce 
użyteczne, łatwo zbywalne lub półprodukty. Beneficjenci: przedsiębiorstwa 
gospodarki komunalnej

Liczba umów na pożyczki
2
Liczba umów na dotacje 
23

Kwota wypłaconych dotacji
191,5 tys. zł

Kwota udzielonych pożyczek
1,8 mln zł

Wzrost zdolności przerobowej 
zakładów zagospodarowania 
odpadów

46 100 ton/rok

Powierzchnia terenów
po rekultywacji

25 100 m2

Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskim

Liczba rozbudowanych 
i zmodernizowanych zakładów
zagospodarowania odpadów

3

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska
w woj. lubelskim w 2020 r.

Liczba umów na pożyczki
w woj. lubelskim

6
Liczba umów na dotacje 
w woj. lubelskim

22

Kwota wypłaconych dotacji
984 tys. zł

Kwota udzielonych pożyczek
1,6 mln zł

www.wfos.lublin.pl

ikony Freepik na flaticon.com

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla służb ratowniczych (w tym samochodów i łodzi 
dla OSP i PSP oraz quadów dla OSP i WOPR) 
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www.wfos.lublin.pl

ikony Freepik na flaticon.com

Ochrona wód
w woj. lubelskim w 2020 r.

Liczba umów na pożyczki
11

Kwota wypłaconych środków
14,4 mln zł

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej.
Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa 
gospodarki komunalnej

Wzrost przepustowości 
oczyszczalni ścieków

300 m3/dzień

Długość wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej

6,6 km

Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskim

Liczba wybudowanych 
lub zmodernizowanych
oczyszczalni ścieków

4

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska
w woj. lubelskim w 2020 r.

Liczba umów na pożyczki
w woj. lubelskim

6
Liczba umów na dotacje 
w woj. lubelskim

22

Kwota wypłaconych dotacji
984 tys. zł

Kwota udzielonych pożyczek
1,6 mln zł

www.wfos.lublin.pl

ikony Freepik na flaticon.com

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla służb ratowniczych (w tym samochodów i łodzi 
dla OSP i PSP oraz quadów dla OSP i WOPR) 

www.wfos.lublin.pl

ikony Freepik na flaticon.com

Gospodarka wodna
w woj. lubelskim w 2020 r.

Liczba umów na pożyczki
7
Liczba umów na dotacje
1

Kwota wypłaconych dotacji
5150 zł

Kwota udzielonych pożyczek
3 mln zł

Budowa instalacji do wykorzystania wód opadowych i roztopowych (dotacje). 
Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i modernizacja sieci 
wodociągowej oraz wymiany wodomierzy (pożyczki). Beneficjenci: jednostki samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej

Wzrost  wydajności stacji 
uzdatniania wody

1,8 tys. m3/dzień

Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskim

Długość wybudowanej 
lub zmodernizowanej
sieci wodociągowej

4,25 km



72 wfos.lublin.pl

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI

Edukacja ekologiczna
w woj. lubelskim w 2020 r.

Liczba umów na dotacje 
w woj. lubelskim

54

Kwota wypłaconych dotacji
1,4 mln zł

Nagrody w konkursach

Razem chronimy środowisko! 
Konkurs dla szkół podstawowych

Lider wiedzy i ochrony środowiska 
(program dla uczniów szkół średnich)

349,4 tys. zł

161 tys. zł

ikony Freepik na flaticon.com

Wspierane przez Fundusz zadania służyły kształtowaniu postaw proekologicznych 
dzieci i młodzieży, upowszechnianiu wiedzy ekologicznej i inspirowaniu 
do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska

Ochrona powietrza
w woj. lubelskim w 2020 r.

ikony Freepik na flaticon.com

www.wfos.lublin.pl

Liczba umów na pożyczki
11
Liczba umów na dotacje
18

Kwota wypłaconych dotacji
968 tys. zł

Kwota udzielonych pożyczek
9,1 mln zł

SO2

Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskim

Redukcja emisji dwutlenku siarki
10,7 tony/rok

Termomodernizacja budynków, budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
prace modernizacyjne w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej 
i gospodarki komunalnej. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki 
organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych
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Ochrona przyrody
w woj. lubelskim w 2020 r.

Liczba umów na pożyczki
w woj. lubelskim

1
Liczba umów na dotacje 
w woj. lubelskim

53

Kwota wypłaconych dotacji
1,2 mln zł

Kwota udzielonych pożyczek
15,6 tys. zł

www.wfos.lublin.pl

ikony Freepik na flaticon.com

Przedsięwzięcia służące zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochronę 
siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt, roślin, grzybów, w szczególności 
w parkach narodowych i innych formach obszarowych ochrony przyrody, a także 
ochrona pomników przyrody oraz obiektów przyrody nieożywionej

Ochrona powietrza
w woj. lubelskim w 2020 r.

ikony Freepik na flaticon.com

www.wfos.lublin.pl

Liczba umów na pożyczki
11
Liczba umów na dotacje
18

Kwota wypłaconych dotacji
968 tys. zł

Kwota udzielonych pożyczek
9,1 mln zł

SO2

Efekt realizacji programu
w 2020 r. w woj. lubelskim

Redukcja emisji dwutlenku siarki
10,7 tony/rok

Termomodernizacja budynków, budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
prace modernizacyjne w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej 
i gospodarki komunalnej. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki 
organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych

Dotacje dla Państwowych 
Jednostek Budżetowych 
w woj. lubelskim w 2020 r.

Kwota wypłaconych
dotacji

1,8 mln zł
Liczba zawartych 
umów
w woj. lubelskim

11

ikony Freepik na flaticon.com

w tym m.in.:

Liczba umów
7

Kwota dotacji
1,3 mln zł

Ochrona powietrza

Liczba umów
2

Kwota dotacji
239,5 tys. zł

Ochrona przyrody

Liczba umów
1

Kwota dotacji
135,5 tys. zł

Monitoring

PJB

www.wfos.lublin.pl

Zakup aparatury 
do badania wody,
samochodu 
wraz z automatem 
do poboru próbek 
glebowych,
oprogramowania 
do zbierania
i przetwarzania 
informacji o ochronie 
środowiska

Rekonstrukcja szaty roślinnej 
w otoczeniu dworu w Zespole 
Dworsko-Parkowym w Potoczku.
Ochrona wybranych siedlisk i gatunków
na terenie woj. lubelskiego

Zakup pojazdów z napędem 
elektrycznym i hybrydowym
oraz stacji ładowania
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Akcja „Zostań eko-krwiodawcą” 
WFOŚiGW w Lublinie 

oraz Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Lublinie, podczas której pozyskano  
ponad 8 litrów krwi

Zakup radiowozów elektrycznych dla 
lubelskiej policji był możliwy dzięki 

dofinansowaniu  WFOŚiGW w Lublinie
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Przedstawienie koncepcji rewitalizacji 
i przebudowy Zalewu Zemborzyckiego 
w Lublinie, z planowanym udziałem 
środków WFOŚiGW w Lublinie.

Uroczyste przekazanie wozów 
strażackich zakupionych m.in. ze 
środków WFOŚiGW w Lublinie

Konferencja prasowa i podpisanie 
porozumienia o współpracy Funduszu 
z miastem Ryki dotyczącego Programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”
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Laureatka konkursu plastycznego 
dla dzieci „Jak pomóc pszczołom”  

zorganizowanego w ramach kampanii 
„Lubelskie - wspólnie dla pszczół”, 

w której uczestniczył WFOŚiGW 
w Lublinie

Wywiad Prezesa WFOŚiGW w Lublinie 
Grzegorza Grzywaczewskiego dla TVP3 

Lublin na temat udziału Funduszu 
w kampanii „Lubelskie - wspólnie 

dla pszczół”

WFOŚiGW w Lublinie dofinansowuje 
projekty dotyczące czynnej ochrony 

zagrożonych gatunków oraz badań nad 
nimi m.in. populacji ostrygojada
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W ramach kampanii „Lubelskie - 
wspólnie dla pszczół” WFOŚiGW 
przekazał 100 uli dla instytucji 
wokjewództwa lubelskiego, m.in. szkół, 
urzędów i zakładów karnych

Podpisanie i przekazanie porozumień 
z gminami dotyczących współpracy 
przy Programie priorytetowym

„Czyste Powietrze”
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KONTAKT
tel. 81 742 46 49
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl
adres skrytki ePUAP: /WFOSIGW_LUBLIN/SkrytkaESP
Infolinia Programu Czyste Powietrze
81 561 21 61
e-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl
Rzecznik Prasowy WFOŚiGW w Lublinie
tel. 81 561 21 73
e-mail: rzecznik@wfos.lublin.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30


