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Veolia w Polsce

Veolia wiarygodnym  
partnerem miast
Veolia jest nawiększym prywatnym dostawcą usług 
komunalnych na polskim rynku. Naszą misją jest 
odnawianie zasobów świata. W miastach szczególny 
nacisk kładziemy na efektywne zarządzanie  energią, 
wodą i odpadami. 

Veolia zapewnia kompleksowe rozwiązania, wspie-
rające rozwój inteligentnych miast przyszłości.  
Globalne doświadczenia Grupy potrafimy prze-
łożyć na lokalne realia. Uczestniczymy w życiu 
społecznym miast, wspierając inicjatywy na rzecz 
mieszkańców.

Walczymy z niską emisją
Veolia Energia Łódź uczestniczy 
w programie rewitalizacji centrum 
miasta: buduje sieci ciepłownicze, 
umożliwiając dostawy ciepła sy-
stemowego do modernizowanych 
budynków. Łączny potencjał pro-
jektu sięga 280 kamienic. Projekt 
docelowo pozwoli ograniczyć emisję 
CO2 o ok. 30 tys. ton rocznie.

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna „Niska 
emisja wielka sprawa” zwraca uwagę mieszkańców pol-
skich miast na problem tzw. niskiej emisji, skutki jej wystę-
powania oraz sposoby ograniczania tego niebezpiecznego 
zjawiska. 

Włączamy się w akcje dla mieszkańców
Veolia Energia Poznań uczestniczy od 7 lat 
w projekcie „Trzymaj ciepło”, dzięki któremu 
ponad 3 tysiące domów jednorodzinnych 
i kamienic zostało bezpłatnie przebada-
nych kamerą termowizyjną. Dzięki tym ba-
daniom właściciele budynków mogli wdro-
żyć działania zapobiegające utracie ciepła. 

Veolia Energia Warszawa w ramach Part-
nerstwa dla Klimatu angażuje się w wyda-
rzenia miejskie o tematyce związanej z 
ochroną środowiska czy energetyką, wspiera 
także inicjatywy lokalne w dzielnicach War-
szawy. 

W miastach, w których Veolia zarządza 
elektrociepłowniami i ciepłowniami, co roku 
organizowane są „Ciepłe Soboty z Veolią” 
– festyny dla mieszkańców połączone ze 
zwiedzaniem zakładów.

Smart City
Inteligentna Sieć ciepłownicza Veolii Energii Warszawa umożliwia ograniczanie 
strat na przesyle, poprawia jakość dostaw ciepła systemowego oraz zapewnia 
optymalizację zużycia energii.  

W Veolii term wprowadzono System Zbierania, Archiwizacji i Prezentacji 
Danych (SZARP), który zapewnia kontrolę nad procesem wytwarzania ciepła i 
energii elektrycznej. 

Zarządzanie energią w budynkach, 
proponowane przez Veolię Energię 
Poznań, pozwala na oszczędzanie 
ciepła przy zachowaniu komfortu. 
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48 obsługiwanych miast

3,16 miliona osób objętych usługami Veolii

3375 km sieci ciepłowniczych 

1045 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych



Partnerstwo z miastami 
Marta Bis, prezes zarządu PWiK Sp. z o.o.  
w Tarnowskich Górach
Veolia odpowiedzialnie wykonuje zadania własne 
gminy w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz 
odbioru i oczyszczania ścieków. Budujemy trwałe 
relacje z mieszkańcami i władzami gmin, włączając się 
w rozwój miast. Naszą troską jest nie tylko ciągłe i bez-
awaryjne świadczenie usług, ale także doskonalenie 
istniejących systemów i zastosowanie najnowocześ-
niejszych technologii.
By osiągnąć te cele, korzystamy z wiedzy wyszkolonej 
kadry, specjalistycznego sprzętu oraz doświadczenia 
Veolii zdobywanego w codziennej obsłudze  klientów 
na całym świecie.

Rozwój w regionie – oferta  
dla gmin 
Sławomir Jurczyński, dyrektor ds. strategii 
i regionu Veolia Energia Poznań, Veolia Energia 
Poznań ZEC
Dla naszych miejskich partnerów jesteśmy przede 
wszystkim firmą, która zapewnia jedną  z kluczowych 
potrzeb społecznych – dostawy ciepła. To doskonała 
baza do budowania partnerskich relacji. Wsłuchuje-

my się bardzo uważnie w głosy zarówno władz miej-
skich, jak i mieszkańców, tak aby proponować rozwiązania korzystne dla nich 
w całym zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Pomagamy 
burmistrzom pozyskiwać nowych inwestorów, zapewniając im dostęp do cie-
pła systemowego. Zmniejszamy również własne emisje i realizujemy zadania 
pozwalające zredukować niską emisję, co wpływa na poprawę jakości powie-
trza w miastach. Zawsze służymy wsparciem i naszym know-how, sami też 
inicjujemy działania pozwalające na rozwijanie idei smart city. To, co nas 
łączy, to wspólne działania na rzecz poprawy jakości życia w miastach.

Veolia w miastach 
Adrian Studniczek, dyrektor ds. Rozwoju Grupy 
Kapitałowej, Veolia term S.A.
Veolia jest największym prywatnym operatorem systemów 
ciepłowniczych w Polsce. Strategią rozwoju Grupy w per-
spektywie najbliższych lat jest rozszerzenie działalności 
energetycznej o pozostałe usługi komunalne. Obejmują one 
dostawy wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, a także ener-
getyczne wykorzystanie osadów pościekowych.
Naszymi partnerami są samorządy, przemysł i odbiorcy 

indywidualni. Świadczymy usługi na rzecz ponad 2,3 miliona mieszkańców w po-
nad 40 miastach. Odpowiadamy na potrzeby klientów, poprawiając ich komfort 
życia oraz efektywnie uczestniczymy w rozwoju miast, na terenie których prowa-
dzimy działalność.

24 h na posterunku  
Piotr Ulicki, kierownik Działu Ruchu Veolii 
Energia Warszawa
Do zadań Działu Ruchu należy nadzór nad zakupem, 
dystrybucją i ograniczeniem strat ciepła. Istotny jest 
również stały monitoring programu działań prewen-
cyjnych i naprawczych, mający na celu zachowanie 
ciągłości pracy Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej. 
Pracujemy na dwie zmiany, non stop, 365 dni w roku – 
dzięki takiej organizacji pracy możliwa jest skuteczna 
koordynacja prowadzenia ruchu sieci ciepłowniczej 
i współpraca z dostawcami ciepła. Do naszych klu-
czowych zadań należy również koordynacja procesu 
usuwania awarii sieci ciepłowniczych oraz organiza-
cja działań awaryjnych ze służbami kryzysowymi. 
Jesteśmy w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami 
miejskimi, dzięki czemu nasi klienci mają zapewniony 
pełen komfort i bezpieczeństwo dostaw ciepła. 

Partnerstwo z miastami

Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór
Współpraca samorządu miejskiego Tarnowskich Gór 
i spółek Veolia ma już wieloletnią historię. Wszystkie 
strony mają z tego korzyści, zyskują jednak przede 
wszystkim mieszkańcy i środowisko naturalne.
Zasady kooperacji z firmą PWiK sp. z o.o. z grupy 
Veolia zostały określone tzw. umową wdrożeniową 
z 2001 r. Na jej podstawie spółka jest operatorem 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z istniejącą 
infrastrukturą oraz nowo wybudowaną Centralną 
Oczyszczalnią Ścieków.

Wiedza i doświadczenie pracowników PWiK umożliwiają efektywne zarzą-
dzanie sieciami, dzięki czemu mieszkańcy praktycznie zapomnieli o prze-
rwach w dostawach wody, zaś zdarzające się awarie są usuwane bez zbędnej 
zwłoki.
Veolia w Tarnowskich Górach to także ciepło systemowe. Od sprywatyzo-
wania MPEC w grudniu 2003 r., Veolia Południe Sp. z o.o. zainwestowała 
w mieście 70 mln zł. Efektem tych inwestycji jest przede wszystkim zna-
czące ograniczenie tzw. niskiej emisji. Oszczędności w kosztach ogrzewania 
miejskich budynków użyteczności publicznej przekraczają 15% ponoszo-
nych kosztów.

Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna
Decydując się na prywatyzację systemu ciepłowniczego 
w Krotoszynie, chcieliśmy mieć zapewnione utrzymanie 
infrastruktury i bezpieczeństwo dostaw dla mieszkańców 
miasta. Wybraliśmy zatem firmę, której profesjonalizm 
gwarantował osiągnięcie naszych celów. Nasza współpra-
ca wykroczyła jednak poza ramy prostego zarządzania 
dostawami ciepła w mieście i stała się wieloaspektowym 
partnerstwem w zakresie gospodarki energetycznej Kro-
toszyna. Veolia dzięki swoim inwestycjom, jak zamonoto-

wanie nowoczesnych układów odpylania, przyczyniła się 
do poprawy jakości powietrza w mieście oraz zintensyfikowała rozwój sieci, który 
pozwala na utrzymanie polityki cenowej na racjonalnym poziomie. Inteligentne 
rozwiązania w zakresie zarządzania siecią ciepłowniczą wdrażane przez Veolię 
w Krotoszynie stały się dla nas podstawą do wspólnego rozwijania idei smart city. 
Jestem przekonany, że dzięki takiej współpracy nasze miasto będzie miało coraz 
czystsze powietrze, będzie w stanie optymalizować zużycie energii i zagwaranto-
wać mieszkańcom lepsze warunki życia i zmniejszanie kosztów. 

Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Veolią. 
Wspólnie realizujemy plany rozwoju sieci cieplnej, 
przyczyniając się do ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych, co wpływa na poprawę komfortu życia 
mieszkańców i umożliwia realizację pozostałych ce-
lów środowiskowych i społecznych. Nasza pozytywna 
opinia stanowi rekomendację dla Veolii jako najlep-
szego partnera w zakresie energetyki cieplnej.

Tomasz Trela,  
pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi
Veolia Energia Łódź jest kluczową firmą w infra-
strukturze miasta. Nie tylko dba o bezpieczeństwo 
zaopatrzenia miasta w ciepło, ale również realizuje 
inwestycje środowiskowe poprawiające warunki 
życia w Łodzi. Veolia współpracuje z samorządem 
w ramach programu „Miasto kamienic”, przyłączając 
większość zmodernizowanych w programie nieru-
chomości do sieci ciepła systemowego, eliminując 

tym samym zjawisko tzw. niskiej emisji. Dodatkowo 
w 2015 r. firma zadeklarowała chęć współpracy przy uciepłownieniu Strefy 
Wielkomiejskiej Miasta Łodzi w zakresie dostaw ciepła do obiektów prze-
znaczonych do remontu w ramach projektów Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi. 
Dzięki profesjonalnemu podejściu do zarządzania energią, Veolia Energia 
Łódź oferuje inwestorom w naszym mieście efektywne ekonomicznie 
i środowiskowo ogrzewanie oraz kompleksowe usługi ciepłownicze. Veolia 
jest również partnerem wielu inicjatyw kulturalnych, naukowych, edukacyj-
nych i sportowych na rzecz społeczności lokalnej. 
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Grupa Veolia w Polsce
centrala – ul. Puławska 2 • 02-566 Warszawa

tel. +48 22 568 81 00
www.veolia.pl


