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Załącznik nr 3 do Planu działalności 

Plan działalności 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rok 2021 1) 

     -------- 
dla działu/działów administracji rządowej: ……………………………………………………2) 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2021 

Lp. Cel 

Mierniki określające 

stopień realizacji celu3) 

Najważniejsze 

zadania służące 

realizacji celu4) 

Odniesienie do 

dokumentu 

o charakterze 

strategicznym5) 
nazwa 

planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 6 

1 

Poprawa jakości powietrza oraz 

ograniczenie zużycia energii i 

wzrost wykorzystania energii z 

odnawialnych źródeł 

Pomoc finansowa wykonana do 

zaplanowanej (%) 
>70% 

1. Zmniejszanie emisji pyłowo-

gazowej, w tym tzw. „niskiej 

emisji”, zwiększenie efektywności 

energetycznej wytwarzania, 

przesyłu lub użytkowania energii 

2. Wspieranie odnawialnych lub 

alternatywnych źródeł energii 

Polityka ekologiczna państwa 

2030 - strategia rozwoju w 

obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej, 

Program Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020, 

Krajowy Plan na Rzecz Energii i 

Klimatu na lata 2021-2030, 

Plan Rozwoju Elektromobilności  

Liczba podpisanych umów 

o dofinansowanie (szt.) 
17 500  

3. Efektywna realizacja Programu 

Priorytetowego Czyste 

Powietrze Liczba wymienionych nieefektywnych 

źródeł ciepła (szt.) 
15 500 
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Liczba przeprowadzonych szkoleń dla 

Gmin (szt.) 
24 

w Polsce „Energia do Przyszłości”, 

Program Ochrony Środowiska dla 

Województwa Śląskiego do roku 

2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024, 

Strategia Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”, 

Program ochrony powietrza dla 

województwa śląskiego, 

Strategia działania WFOŚiGW w 

Katowicach na lata 2021-2024. 

Liczba zakontraktowanych umów (szt.) 35 

4. Kompleksowa likwidacja niskiej 

emisji na terenie województwa 

śląskiego w ramach działania 

1.7 POIiŚ na lata 2014-2020 w 

obszarze trzech poddziałań:  

 1.7.1 Wspieranie efektywności 

energetycznej w budynkach 

mieszkalnych w województwie 

śląskim, 

 1.7.2 Efektywna dystrybucja 

ciepła i chłodu w województwie 

śląskim współfinansowanej ze 

środków Funduszu Spójności, 

 1.7.3 Promowanie 

wykorzystywania 

wysokosprawnej kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej 

w województwie śląskim. 

Wartość certyfikowanych przez IW 

wydatków  - wykonana do 

zaplanowanej (%) 

>70% 

2 

Minimalizacja ilości 

powstających odpadów, wzrost 

wtórnego wykorzystania i 

ograniczenie składowania 

pozostałych odpadów, 

zapobieganie oddziaływania 

odpadów na środowisko 

Pomoc finansowa wykonana do 

zaplanowanej (%) 
>70% 

1. Ograniczanie obciążenia 

środowiska odpadami 

2. Zapewnienie bezpiecznego dla 

środowiska unieszkodliwiania 

odpadów 

3. Efektywna realizacja 

Polityka ekologiczna państwa 

2030 - strategia rozwoju w 

obszarze środowiska i 

gospodarki wodnej, 

Program Oczyszczania Kraju 
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Ogólnopolskiego programu 

finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest 

z Azbestu na lata 2009-2032, 

Program Ochrony Środowiska 

dla Województwa Śląskiego do 

roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024, 

Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 

2030”, 

Plan gospodarki odpadami dla 

województwa śląskiego na lata 

2016-2022, 

Program usuwania azbestu 

z terenu województwa 

śląskiego do roku 2032, 

Strategia działania WFOŚiGW 

w Katowicach na lata 2021-2024. 

3 

Przywrócenie wysokiej  jakości 

wód powierzchniowych oraz 

ochrona jakości wód 

podziemnych i racjonalizacja 

ich wykorzystania oraz 

adaptacja do zmian klimatu 

Pomoc finansowa wykonana do 

zaplanowanej (%) 
>70% 

1. Poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

w tym ochrona wód ujmowanych 

do celów pitnych 

2. Adaptacja do zmian klimatu, 

przeciwdziałanie suszy oraz 

skutkom klęsk żywiołowych 

3. Efektywna realizacja Programu 

Priorytetowego Moja Woda 

Polityka ekologiczna państwa 

2030 - strategia rozwoju w 

obszarze środowiska i 

gospodarki wodnej, 

Krajowy Program Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych, 

Program Ochrony Środowiska 

dla Województwa Śląskiego do 

roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024, 

Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego 

Liczba podpisanych umów na 

ochronę zasobów wody poprzez 

zwiększenie retencji na terenie 

posesji przy budynkach 

jednorodzinnych oraz 

wykorzystywanie zgromadzonej 

wody opadowej i roztopowej, w tym 

dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej 

2 500  
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infrastruktury  (szt.) „Śląskie 2030”, 

Strategia działania WFOŚiGW 

w Katowicach na lata 2021-

2024. 

4 

Zachowanie, odtworzenie i 

zrównoważone użytkowanie 

różnorodności biologicznej 

Pomoc finansowa wykonana do 

zaplanowanej (%) >70% 

1. Rozwój systemu obszarów 

chronionych w województwie 

śląskim i ochrona obszarów i 

obiektów cennych przyrodniczo 

2. Ochrona i działania na rzecz 

zachowania bioróżnorodności, w 

tym działania na rzecz ochrony 

roślin lub zwierząt zagrożonych, 

w ich naturalnych siedliskach 

3. Zapobieganie występowaniu 

zagrożeń w lasach 

4. Naprawianie szkód w środowisku 

przyrodniczym 

5. Zadrzewienia i zakrzewienia 

Polityka ekologiczna państwa 

2030 - strategia rozwoju w 

obszarze środowiska i 

gospodarki wodnej, 

Program Ochrony Środowiska 

dla Województwa Śląskiego do 

roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024, 

Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 

2030”, 

Strategia Ochrony Przyrody 

Województwa Śląskiego do roku 

2030, 

Strategia działania WFOŚiGW 

w Katowicach na lata 2021-

2024. 

5 

Edukacja ekologiczna oraz 

propagowanie działań 

proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Pomoc finansowa wykonana do 

zaplanowanej (%) 

 

>70% 

1. Edukacja ekologiczna dzieci i 

młodzieży 

2. Wspomaganie edukacji 

ekologicznej prowadzonej w 

wyższych szkołach woj. śląskiego 

Polityka ekologiczna państwa 

2030 - strategia rozwoju w 

obszarze środowiska i 

gospodarki wodnej, 

Strategia Rozwoju 
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Liczba zawartych umów w zakresie 

udostępniania społeczeństwu 

informacji o ochronie środowiska 

(szt.)  

35 

3. Edukacja ludzi dorosłych 

4. Propagowanie działań 

proekologicznych , podnoszenie 

powszechnej świadomości 

ekologicznej 

5. Udostępnianie społeczeństwu 

informacji o ochronie 

środowiska 

6. Utworzenie pracowni na 

potrzeby nauk przyrodniczych, 

biologicznych, ekologicznych, 

geograficznych 

Województwa Śląskiego „Śląskie 

2030”, 

Strategia działania WFOŚiGW 

w Katowicach na lata 2021-

2024. 

Liczba utworzonych pracowni (szt.) 61 

Tomasz Bednarek 

Prezes Zarządu 

WFOŚiGW w Katowicach 

                      15.11.2021 r.         /podpis elektroniczny / 

 ………………………         …………………………………………………… 

  (data)             (podpis kierownika jednostki) 

 

 

_______________ 
1)

 Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, 

a w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki – nazwę jednostki. 
2)

 Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej 

przez niego kierowanych. 
3)

 Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać 

przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 
4)

 W przypadku, gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie 

podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu. 
5)

 Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę. 
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