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Nasza historia sięga połowy ostatniej dekady XX w. We wrześniu 1995 roku dwaj wówczas czołowi 

gracze na rynku dystrybucji czynników chłodniczych w Polsce: Liquid Carbonic Polska Sp. z o.o. (LCP) 

oraz Termo Products Ltd. postanowili założyć Fundację Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON . Taki 

krok świadczył o ekologicznej świadomości oraz potrzebie prowadzenia odpowiedzialnej działalności 

gospodarczej w branży chłodniczej. 14 marca 1996 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa dokonał wpisu 

Fundacji PROZON do Rejestru Fundacji i to  właśnie tę datę uznajemy za "narodziny" PROZON. 

 

Zdjęcie 1 Założyciele Fundacji PROZON podczas gali 20-lecia    Źródło: Fundacja PROZON 

Pierwsza nazwa „Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej”  nawiązywała do ówczesnej misji czyli 

ochrony stratosferycznej warstwy ozonowej, osłaniającej Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem 

słonecznym typu UV-B. W 1974 r. Sh. Rowland i M. Molina (USA) wysnuli przypuszczenie, że czynniki 

chlorofluorowęglowodorowe mogą niszczyć ozon atmosferyczny. Następnie w  1983 r. hipoteza ta 

została eksperymentalnie  potwierdzona  przez  J. Farmana, G. Gardinera i J. Shanklina (UK), którzy 

podczas badań antarktycznych odkryli tzw. dziurę ozonową. Stwierdzono, że w miarę upływu czasu 

degradacja warstwy ozonu w atmosferze pogłębia się, a rozmiary dziury ozonowej powiększają się. 

Zjawisko to powstaje na skutek przenikania freonu do wyższych warstw atmosfery, gdzie ulega on 

rozkładowi pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, a produkty tego rozkładu (chlor) niszczą 

ozon. Dziura ozonowa pojawia się szczególnie nad Antarktydą, gdzie są ku temu szczególnie sprzyjające   

warunki   atmosferyczne   („wir   polarny",   który   utrzymuje   temperaturę powietrza  na  poziomie –

80°C,  co  wzmacnia  niszczące  działania  chloru). W związku z tym Fundacja PROZON powzięła działania 

ograniczające emisję substancji zubażających warstwę ozonową, a co za tym idzie produkcję 

pierwotnych substancji.  
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Utworzenie Fundacji PROZON stanowiło ważny element realizacji międzynarodowych zobowiązań 

Polski związanych z ochroną środowiska w zakresie Substancji Zubażających Warstwę Ozonową.  

Zorganizowanie systemu odzysku i regeneracji tzw. freonów to jeden z priorytetów wdrażania 

Protokołu Montrealskiego podejmującego problem substancji zubożających warstwę ozonową, który 

realizowała Fundacja PROZON. Dokument ten podpisano w 1987 roku, jako następstwo uchwalonej 

dwa lata wcześniej Konwencji Wiedeńskiej, której sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia działań 

zmierzających do ratowania warstwy ozonowej. Polska ratyfikowała Protokół w 1990 roku, a do dziś 

uczyniło to w sumie ponad 180 krajów.  

Rysunek 1 Grubość warstwy ozonowej nad Antarktydą  [Źródło: https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov] 

W kolejnych latach skład Fundatorów Fundacji PROZON uległ zmianie. W wyniku globalnych zmian 

własnościowych, spółka LCP została przejęta przez Praxair Polska Sp. z o.o. W 2002 r. biznes czynników 

chłodniczych firmy Praxair w Polsce został wchłonięty przez BOC Gazy Sp. z o.o., zaś w 2007 r. po 

sfinalizowaniu kolejnego procesu przejęcia w skali międzynarodowej, firma ta zmieniła nazwę na Air 

Products Sp. z o.o. Ponadto, w 1997 r. z połączenia spółki Termo Products i Robert Schiessl GmbH, 

powstała firma Termo Schiessl Sp. z o.o, która ostatecznie funkcjonuje jako Schiessl Polska . Pod koniec 

2003 r. do Fundacji przystąpił trzeci z kluczowych graczy na rynku czynników chłodniczych - Linde Gaz 

Polska Sp. z o.o. To pełen zestaw trzech firm obecnie wchodzących w skład Zgromadzenia Fundatorów. 

Z końcem 2014 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 

SZWO zostało w zasadzie całkowicie zakazane. W związku z tym działania Fundacji PROZON skierowały 

się na czynniki chłodnicze z grupy F-gazów czyli fluorowanych gazów cieplarnianych, które są 

powszechnie stosowane w branży chłodniczej i znacząco wpływają na postępujące ocieplanie się 

klimatu. Dlatego od dnia 27.06.2014r. Fundacja zmieniła swoją nazwę. Nowa nazwa to PROZON 

Fundacja Ochrony Klimatu. W 2015r. zaczęliśmy także regenerować heksafluorek siarki tzw. SF6.  

Współczynnik ocieplenia globalnego (tzw. GWP - ang. Global Warming Potential) dla SF6 wynosi 22 800, 

co czyni go najmocniejszym dotychczas znanym gazem cieplarnianym. Ten współczynnik oznacza, 

że kilogram tego związku w ciągu 100 lat ma takie samo działanie, jak 22 800 kg dwutlenku węgla 

(CO2). Gaz ten rozkłada się w atmosferze dopiero po upływie 3200 lat. Dlatego tak ważne jest 

niedopuszczenie do jego emisji, która bezpośrednio przyczynia się do globalnego ocieplenia. 

Nowe dane z Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018 (ang. naukowa ocena ubytku ozonu: 

2018) prezentujące aktualny stan dziury ozonowej dowodzą, że porozumienie Państw wyrażone 

Protokołem Montrealskim przyniosło efekt. Publikowany co cztery lata raport wskazuje, że stężenie 

substancji zubożających warstwę ozonową spada, co prowadzi do poprawy stanu warstwy ozonowej. 

https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/
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Zdjęcie 2 Stacja do odzysku zakupiona 23 lata temu, która nadal funkcjonuje          Źródło: Fundacja PROZON 

Fakt ocieplania się klimatu potwierdzony został badaniami przeprowadzonymi przez Międzyrządowy 

Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change).  

Stanowisko IPPC potwierdza również Polska Akademia Nauk. W wydanym 10 grudnia 2018 roku  

oświadczeniu podaje, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego  ocieplenia 

klimatu. 

Równolegle badania nad zmianami klimatycznymi  prowadzi NASA - Narodowa Agencja Aeronautyki i 

Przestrzeni Kosmicznej rządu Stanów Zjednoczonych. NASA w ostatnich badaniach opublikowanych w 

Geophysical Research Letters nie pozostawia wątpliwości: działalność człowieka zaburza bilans 

energetyczny Ziemi i powoduje, że więcej energii jest absorbowane przez planetę, zamiast wracać w 

otaczającą przestrzeń kosmiczną. Powodowane przez nas zaburzenia wynikają z uwalniania gazów 

cieplarnianych i aerozoli i wpływają na zmiany klimatyczne. 

IPCC to organ  zrzeszający naukowców z całego świata. Powstał w celu zapewnienia decydentom 

niezbędnej wiedzy naukowej z zakresu zmian klimatu. IPCC utworzono w 1988 r. pod auspicjami 

Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Światowej Organizacji 

Meteorologicznej (WMO). Zespół opublikował dotąd pięć raportów podsumowujących oraz 10 

raportów specjalnych, z których ostatni ukazał się w 2018 r. IPCC i Al Gore w 2007 otrzymali 

Pokojową Nagrodę Nobla. Nagroda została przyznana „za ich wysiłki na rzecz budowy i 

upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wywołanych przez człowieka oraz do stworzenia 

podstaw dla opracowania planów działań, które są niezbędne, aby przeciwdziałać takim zmianom”. 
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Popularyzatorami naukowej wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych w Polsce jest portal „Nauka o 

klimacie” którego przedstawicielami są: prof. dr hab. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, specjalista 

z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych; dr 

Aleksandra Kardaś, fizyczka atmosfery, popularyzatorka nauki; Marcin Popkiewicz,  fizyk jądrowy, 

przedsiębiorca, dziennikarz. Misją portalu jest dostarczenie w sposób przystępny i przejrzysty 

wiarygodnej, dobrze udokumentowanej wiedzy o systemie klimatycznym naszej planety. 

Przedstawiane są informacje na temat najnowszych wyników badań dotyczących mechanizmów, 

tempa i charakteru zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. 

Podstawowym mechanizmem, który warunkuje temperaturę powierzchni Ziemi, i w konsekwencji stan 

jej klimatu, jest równowaga między energią promieniowania słonecznego uzyskiwaną i oddawaną 

przez Ziemię ( rys.2). Zwiększona koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze ziemskiej powoduje 

zatrzymywanie znacznych ilości energii, która powinna zostać usunięta, przez co temperatura na 

powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach atmosfery jest wyższa niż to wynika z równowagi 

energetycznej. 

 

 

Rysunek 2 Różnica między strumieniem energii słonecznej zabsorbowanej przez Ziemię, a strumieniem energii promieniowania 
termicznego Ziemi emitowanego w kosmos                                           Żródło: Fundacja PROZON 

  

Tempo, w jakim rośnie ostatnio stężenie CO2 w atmosferze jest absolutnie rekordowe i 

bezprecedensowe nie tylko w skali ostatnich dekad, ale wielu tysiącleci. Gdy Ziemia wychodziła z epoki 

lodowej, stężenie CO2 w ciągu 10 000 lat wzrosło o niecałe 100 ppm, z ok.180 do 270 ppm- rosnąc w 

tempie poniżej 1 ppm na stulecie. W ostatniej dekadzie rosło w średnim tempie ponad 2 ppm rocznie- 

200 razy szybciej ( rys.3).  

 

 

 

Globalne ocieplenie nie budzi wątpliwości i jest widoczne w obserwowanym wzroście średniej 

temperatury powierzchni Ziemi. Główną przyczyną globalnego ocieplenia jest  ingerencja 

człowieka w układ klimatyczny. To właśnie działalność człowieka przyczynia się do zwiększenia 

koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. 
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To nie tylko dwutlenek węgla jako gaz cieplarniany przyczynia się do globalnego ocieplenia. Najczęściej 

stosowane obecnie czynniki chłodnicze należą do grupy wodorofluorowęglowodorów (HFC) , które są 

fluorowanymi gazami cieplarnianymi (F-gazami) o wysokim potencjale ocieplenia  klimatu (tzw. GWP). 

Oprócz substancji HFC do F-gazów zalicza się  perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6). 

Negatywny wpływ na środowisko tych  substancji nakazuje ich odzysk z urządzeń i prowadzenie 

gospodarki w obiegu zamkniętym. Są to zarazem jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, 

które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka. 

Emisja jednego kilograma popularnie stosowanych w chłodnictwie czynników tj. R-404A czy R-507-A 

ma ponad 3900 razy większy wpływ na klimat niż emisja równoważnej ilości dwutlenku węgla. Dlatego 

tak  istotne jest odpowiedzialne postępowanie z fluorowanymi gazami (F-gazami), stosowanie tych  

gazów jedynie przez wykwalifikowany personel, zapobieganie wyciekom oraz prawidłowe 

zagospodarowanie odzyskanych czynników chłodniczych. 

Poprawka z Kigali z 15 października 2016 r., która jest uzupełnieniem Protokołu Montrealskiego, służy 

globalnemu zmniejszeniu produkcji i zużycia gazów HFC. Gazy cieplarniane nie uszkadzają warstwy 

ozonowej, niemniej jeśli dostają się do atmosfery to powodują kumulację energii i poważnie 

przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Zgodnie z Decyzją Rady (UE) 2017/1541 z dnia 17 lipca 2017r. 

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, poprawki z Kigali do Protokołu Montrealskiego w 

sprawie substancji zubożających warstwę ozonową „Poprawka z Kigali stanowi niezbędny wkład w 

realizację celu porozumienia paryskiego, zatwierdzonego decyzją Rady (UE) 2016/1841, który to cel 

polega na utrzymaniu światowego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 °C w stosunku do poziomu 

sprzed epoki przemysłowej oraz do kontynuowania wysiłków na rzecz utrzymania tego wzrostu na 

poziomie 1,5 °C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.” 

 

Szybkie działania redukujące emisje HFC mają kolosalne znaczenie w osiągnięciu celu 

porozumienia paryskiego.  Szacuje się, że dzięki wdrożeniu poprawki z Kigali ocieplenie może być 

na koniec stulecia mniejsze nawet o 0,5°C.  

 

Rysunek 3 Zmiany stężenia CO2 w ostatnich 800 000 lat. „0” oznacza 1 rok n.e. Źródło EPA. 
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 Poprawki z Kigali wprowadziły następujące uzupełnienia do Protokołu: 

• Rozszerzono listę substancji kontrolowanych o 19 substancji (z grupy 

wodorofluorowęglowodorów, ang. HFC – hydrofluorocarbons) wykorzystywanych 

powszechnie jako zamienniki substancji zubożających warstwę ozonową, ale będących gazami 

cieplarnianymi o bardzo wysokich wartościach GWP (Global Warming Potential), czyli bardzo 

silnie wpływających na zmiany klimatu. 

• Wprowadzono harmonogramy redukcji substancji HFC, odrębne dla krajów rozwiniętych i 
krajów rozwijających się. 

• Rozszerzono obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań do Sekretariatu Ozonowego o 
sprawozdania dotyczące produkcji, importu i eksportu substancji HFC. 

• Rozszerzono obowiązek licencjonowania importu i eksportu substancji kontrolowanych o 
substancje HFC. 

• Objęto wycofywanie substancji HFC w krajach rozwijających się systemem dofinansowywania 
w ramach Funduszu Wielostronnego Protokołu. 

Poniższe wykresy wskazują jak Poprawki z Kigali wpływają na zmniejszenie emisji F-gazów, a w związku 

z tym na obniżanie temperatury Ziemi w kontekście globalnego ocieplenia ( rys. 4). 

 

Rysunek 4 Korzyści płynące z  Poprawek z Kigali    Źródło: https://www.ccacoalition.org/en/blog/global-agreement-
addressing-ozone-depletion-will-also-bring-large-climate-benefits  

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty wynikające z badań naukowych na temat wpływu F-gazów na 

zmiany klimatu Fundacja PROZON poprzez swoją działalność ogranicza zużycie i emisję tych substancji 

do atmosfery. Wspieramy wszelkie działania przyczyniające się do rozważnego wykorzystywania 

fluorowanych gazów cieplarnianych oraz podejmujemy inicjatywy służące kształtowaniu świadomości 

ekologicznej wśród ich użytkowników. 

 Od 2014r.firmy serwisowe przekazały do Fundacji PROZON setki tysięcy ton odzyskanego czynnika 

chłodniczego, który poddaliśmy regeneracji. W związku z negatywnym wpływem na środowisko tych 

substancji prowadzimy ich gospodarkę w obiegu zamkniętym co prezentuje rys.5. 

 

 

 

 

https://www.ccacoalition.org/en/blog/global-agreement-addressing-ozone-depletion-will-also-bring-large-climate-benefits
https://www.ccacoalition.org/en/blog/global-agreement-addressing-ozone-depletion-will-also-bring-large-climate-benefits
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Rysunek 5 Cykl życia czynników chłodniczych- gospodarowanie w obiegu zamkniętym       Źródło: Fundacja PROZON 

Zdjęcie 3 Urządzenie do regeneracji         Źródło: Fundacja  PROZON 
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Fundacja zorganizowała i administruje "krajową siecią odzysku oraz regeneracji czynników  

chłodniczych i sześciofluorku siarki" (tzw. Sieć 3R). Obecnie Sieć 3R zrzesza blisko 1000 firm 

zajmujących się głównie serwisowaniem i montażem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i 

energetycznych. Współpraca tych przedsiębiorstw z Fundacją jest kluczowa dla osiągnięcia 

oczekiwanego efektu ekologicznego.  

Propagujemy także wykorzystywanie w branży alternatywnych czynników chłodniczych 

charakteryzujących się niskim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – z ang. Global 

Warming Potential). W związku z tym realizujemy w Polsce projekt REAL Alternatives. Jest to europejski 

projekt szkoleniowy, którego celem jest zapewnienie technikom chłodnictwa kompleksowej wiedzy 

niezbędnej do pracy z urządzeniami funkcjonującymi w oparciu o alternatywne wobec HFC czynniki 

chłodnicze. 

Swoje działania Fundacja PROZON rokrocznie raportuje do  Ministra Klimatu i Środowiska. 

 

 

Autor: 

Marlena Ziółkowska  

Kierownik działu ds. ochrony środowiska 

 

 

 

 

Zdjęcie 4 Zespół PROZON A.D. 2021    Źródło: Fundacja PROZON 



Fundacja PROZON 25 lat w służbie środowisku! 

9 
 

 

Bibliografia: 

1. https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-05/SAP-2018-Assessment-report.pdf (dostęp 26.06.2021) 

2. https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/miedzyrzadowy-zespol-ds-zmian-

klimatu.html (dostęp 26.06.2021) 

3. https://www.ipcc.ch/ (dostęp 26.06.2021) 

4. „Observational Evidence of Increasing Global Radiative Forcing” 

Ryan J. Kramer, Haozhe He, Brian J. Soden, Lazaros Oreopoulos, Gunnar Myhre, Piers M. Forster, Christopher J. 

Smith; 25 marca 2021; Geophysical Research Letters; 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091585 (dostęp 26.06.2021) 

5. https://informacje.pan.pl/images/cop24media/Memorandum_katowickie-polDS.pdf (dostęp 26.06.2021) 

6. DECYZJA RADY (UE) 2017/1541 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, poprawki z 

Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1541&from=IT ;(dostęp 26.06.2021) 

7. „Nauka o klimacie” M. Popkiewicz, A.Kardaś, S.Malinowski; Warszawa 2019; (dostęp 26.06.2021) 

https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-05/SAP-2018-Assessment-report.pdf
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/miedzyrzadowy-zespol-ds-zmian-klimatu.html
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/definicja/miedzyrzadowy-zespol-ds-zmian-klimatu.html
https://www.ipcc.ch/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091585
https://informacje.pan.pl/images/cop24media/Memorandum_katowickie-polDS.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1541&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1541&from=IT

