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Veolia partnerem IV Konferencji Kogeneracja – technologie, 
realizacja inwestycji, finansowanie 
 

O przyszłości kogeneracji w Polsce oraz działaniach realizowanych przez wytwórców energii we 

współpracy z samorządami rozmawiać będą przedstawiciele Veolii na odbywającej się w dniach  

11 – 12  kwietnia 2017 r. IV Konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” 

w Łodzi. 

 

 
źródło: Veolia 

 

Podczas tegorocznej edycji Konferencji jej uczestnicy spotkają się na panelach prezentacyjnych i dyskusyjnych 
podzielonych na bloki tematyczne związane z zagadnieniami kogeneracyjnymi: Nowoczesne technologie - 
finansowanie inwestycji, Nowoczesne technologie – rozwiązania przemysłowe, Aspekty prawne i modele 
wsparcia dla kogeneracji. Panel  dyskusyjny będzie na temat przyszłości kogeneracji i w tym kontekście m.in. 
długoterminowej strategii energetycznej Europy i Polski, innowacyjnych rozwiązań w energetyce, zmian w 
podejściu do paliw stosowanych w elektrociepłowniach. W ramach wystąpień  
i dyskusji zaprezentowane zostaną przykłady technologii stosowanych w instalacjach kogeneracyjnych,  
a praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami z ich eksploatacji.  
 
Sławomir Burmann, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Członek 
Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Veolii Energii Łódź, wygłosi referat na temat „Czyste powietrze, zdrowsze 
miasto – jak wygrać walkę ze smogiem”. Wspólnie ze Sławomirem Jankowskim, Członkiem Zarządu Dyrektorem 
ds. Rozwoju Veolii Energii Łódź przedstawi kierunki rozwoju łódzkiego systemu ciepłowniczego oraz współpracę 
z Miastem Łódź w zakresie projektów rewitalizacyjnych.   
 
– Ciepło systemowe wytwarzane w kogeneracji, tak jak w łódzkich elektrociepłowniach, to w mojej ocenie 
najlepszy sposób zaopatrzenia polskich miast w ciepło. Jest to również sposób przeciwdziałania tzw. niskiej 
emisji, która bardzo szkodzi zdrowiu i środowisku. Veolia Energia Łódź od 2012 r. współpracuje z Urzędem 
Miasta Łodzi w programie rewitalizacji. Efektem jest podłączenie do sieci ciepłowniczej kilkudziesięciu 
zrewitalizowanych kamienic. Plany na przyszłość zakładają uciepłownienie całych kwartałów miasta. Szacujemy, 
że może to wygenerować dla naszej firmy ok. 80 MW nowych mocy przyłączonych do łódzkiego systemu. 
Natomiast dla mieszkańców miasta przełoży się to na poprawę jakości życia i czystsze powietrze - mówi 
Sławomir Burmann, Dyrektor ds. Operacyjnych Veolii Energii Łódź, Członek Zarządu. 
 
Konferencja skierowana jest do przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, samorządów, firm 
współpracujących z branżą energetyczną, naukowców zajmujących się problematyką wytwarzania energii w 
kogeneracji. Jest doskonałą okazją do przyjrzenia się zagadnieniom związanym z działalnością polsk ich 
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przedsiębiorstw energetycznych w kontekście zmian rynkowych, unijnych uregulowań środowiskowych i polityki  
energetycznej Europy i Polski.  
 
Jest także okazją do dyskusji przedstawicieli urzędów centralnych, branży, samorządów nad kierunkami zmian 
w zakresie zaopatrzenia polskich miast w energię, możliwościami generowania oszczędności poprzez poprawę 
efektywności energetycznej oraz sposobami ograniczania tzw. niskiej emisji przy coraz szerszym zastosowaniu 
ciepła systemowego. 
 
Drugiego dnia uczestnicy zwiedzą instalację trigeneracyjną w Szpitalu im. Wł. Biegańskiego przy  
ul. Kniaziewicza 1 w Łodzi. Szpital jest wieloletnim partnerem biznesowym łódzkiej Veolii, głównie w zakresie 
zaopatrzenia obiektów placówki w ciepło systemowe ale również w zakresie zarządzania instalacjami 
ciepłowniczymi. Tego dnia uczestnicy będą mieli również możliwość odwiedzić elektrociepłownię EC4 Veolii 
Energii Łódź, największy tego typu obiekt w grupie Veolia w Polsce. 

 
IV Konferencja „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” odbędzie się w dniach  
11-12  kwietnia 2017 r. w Hotelu Ambasador Centrum, al. Piłsudskiego 29  w Łodzi. Organizatorem wydarzenia 
jest Redakcja dwumiesięcznika „Nowa Energia”. 
 
 

*** 
Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym usługi dostosowane do potrzeb 
klientów , stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, 
Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej.  Jest jednym z 
czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.  Zatrudnia około 4500 pracowników. 
Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe 
odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Grupa Veolia w 
Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 
7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, 
Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. 
www.veolia.pl 

 
Veolia Energia Łódź jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, którego podstawową działalnością jest 
wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie, drugą co do wielkości, siecią ciepłowniczą w Polsce. 
Veolia Energia Łódź kontynuuje 110-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego 
infrastruktury. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, 
optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Veolia dostarcza ciepło systemowe dla około 60 proc. łódzkich klientów. Zaopatruje  w 
ciepło największe inwestycje w mieście, w tym zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. 
www.energiadlalodzi.pl 

 

 

Kontakt: 

 

 

Robert Warchoł, dyrektor komunikacji Veolia Energia Łódź 
robert.warchol@veolia.com , tel.: +48 667 620 622 
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