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RAPORT ŚRÓDOKRESOWY MONITOROWANIA WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNO - 

EKONOMICZNYCH – PODSUMOWANIE 

 

Tytuł projektu: “The demonstrative installation for the separation of refrigerant waste 

mixtures” 

Akronim: Refrigerants LIFE Cycle 

Nr. administracyjny: LIFE18 CCM/PL/001100 

 

Niniejszy Raport jest drugim z kolei w trakcie trwania projektu. Pierwszy Raport wskazywał wartości 

bazowe, po pół roku trwania projektu i został stworzony pod koniec roku 2019.   

Raport monitorowania wskaźników społeczno-ekonomicznych opisuje niniejsze wskaźniki: 

 Ilość podmiotów krajowych przekazujących odpadowe czynniki chłodnicze do 

zagospodarowania do PROZON Fundacji Ochrony Klimatu. Wskaźnik ten na koniec roku 

2019 wynosił 350 podmiotów, natomiast pod koniec roku 2020 wzrósł do liczby 561 

podmiotów; 

 Ilość podmiotów zagranicznych współpracujących z PROZON Fundacja Ochrony Klimatu  

w zakresie gospodarki odzyskanymi czynnikami chłodniczymi. W roku 2019 w tym zakresie 

nie współpracowały z Beneficjentem żadne podmioty zagraniczne, natomiast na koniec roku 

2020 liczba ta wzrosła do 6 podmiotów. 

Dane te pochodzą z wewnętrznego systemu Beneficjenta. 
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Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe mające na celu uzyskanie informacji  

o świadomości w zakresie postępowania z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi wśród grup 

docelowych tj. serwisanci instalacji, operatorzy, firmy zbierające i przetwarzające odpady, firmy 

przetwarzające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wśród ankietowanych największą grupę 

stanowili serwisanci urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

 Dzięki ankietom uzyskano następujące informacje: 

 Poziom świadomości grup podmiotów w zakresie zagospodarowania odpadów czynników 

chłodniczych; 

 Opinie dotyczącą obecnego systemu zagospodarowania odpadów czynników chłodniczych; 

 Opinie na temat jakości czynnika zregenerowanego; 

 Wskazanie barier rynkowych w zagospodarowaniu czynników chłodniczych; 

 Wiedza o innowacyjnej technologii do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych. 

W 2020 r. udało się zebrać ponad 150 wypełnionych ankiet, część w formie papierowej, część 

elektronicznych, natomiast w roku poprzednim wypełnionych ankiet było ok. 100 sztuk. 

Na poniższych wykresach uwzględniono odpowiedzi ankietowanych z poprzednich lat. Wybrano 

pytania o sposób postępowania z odzyskanym czynnikiem chłodniczym, a także wskazanie 

głównych barier rynkowych w zagospodarowaniu czynników chłodniczych, oraz pytania o opinię 

odnośnie zregenerowanych czynników chłodniczych. Dzięki tym odpowiedziom, Beneficjent 

pozyskał dane w celu prawidłowego ukierunkowania działań marketingowych, a także 

zminimalizowania barier rynkowych.  
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Wykres 1 – porównanie wyników ankiet z 2019 i 2020 r.. 

 

Wykres 2 – postępowanie z odzyskanym czynnikiem chłodniczym w 2019 i 2020 r.. 
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Wykres 3 – bariery rynkowe w zagospodarowaniu odzyskanych czynników chłodniczych. 

 

Z powyższego wykresu wynika, że opinia na temat barier rynkowych jest bardzo podobna, zarówno 

w roku 2019 jak i 2020. Likwidacja tych barier to przede wszystkim umożliwienie oddawania 

czynników w większej ilości miejsc, a także ułatwienie transportu czynników. Beneficjent w swoich 

działaniach będzie upowszechniał innowacyjną technologię do rozdziału mieszanin czynników 

chłodniczych, a także skieruje swoje działania na ograniczenie barier rynkowych.  

Kolejny Raport wskaźników społeczno-ekonomicznych zostanie opracowany na koniec roku 2021. 
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