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Ruszyła pierwsza w Polsce sprzedaż chłodu do mleczarni   
 

 
Zródło: Veolia, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa 

 

 

Veolia rozpoczęła współpracę z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską (OSM) Włoszczowa  
w zakresie dostaw chłodu, co jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w polskim 
przemyśle mleczarskim.  
 
Chłód, niezbędny w codziennej produkcji nabiału, od lipca bieżącego roku jest dostarczany do  

OSM Włoszczowa, jednej z największych spółdzielni mleczarskich w Polsce przez jedną ze spółek w Grupie 

Veolia - Veolia Industry Polska. Tzw. outsourcing chłodu jest pierwszą w Polsce i pierwszą tak innowacyjną 

usługą skrojoną na potrzeby branży mleczarskiej. Zgodnie z podpisaną w lipcu dziesięcioletnią umową, Veolia 

Industry Polska dzierżawi znajdujące się na terenie mleczarni instalacje chłodzące, stając się ich operatorem, 

dbającym o ich sprawne funkcjonowanie.  

 

Wiosną tego roku Veolia zmodernizowała i wyremontowała instalacje chłodzące na terenie spółdzielni. Są one 

kluczowe dla spółdzielni mleczarskiej z punktu widzenia całego procesu produkcyjnego. To kolejny etap 

wieloletniej współpracy między Grupą Veolia z OSM Włoszczowa. 

 

W celu dostarczenia chłodu  produkowana jest woda lodowa, potrzebna między innymi dla działów przerobu 

mleka. Schładzany glikol wykorzystywany jest natomiast do wychłodzenia magazynów nabiałowych oraz chłodni 

serów. W ramach podpisanej umowy Grupa Veolia dostarczy OSM Włoszczowa wodę lodową oraz schładzany 

glikol, które wytwarzane będą w zmodernizowanych i obsługiwanych przez Veolię instalacjach. 

 

- Jesteśmy dumni z tego, że jako jedna z pierwszych firm w Polsce wprowadzamy tak innowacyjne rozwiązania 

dla branży spożywczej i tym samym wspieramy polski przemysł mleczarski. To znaczący krok w kierunku 

rozwoju Grupy Veolia.,Proces produkcji wymaga ściśle określonych warunków chłodniczych. Wiemy, że musimy 

być gotowi na 100 procent, by spełnić wysokie wymagania, jakie stawia przed nami ten projekt - mówi Andrzej 

Szymanek, prezes zarządu Veolia Industry Polska  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści dla klienta: 

 

 Gwarancja 10-letniej odpowiedzialności za wszystkie znajdujące się na terenie mleczarni instalacji 
chłodzących 

 Stała i dostępna bezpośrednio na miejscu dostawa chłodu do fabryki 

 Modernizacja istniejącej instalacji chłodniczej, a więc korzyści finansowe dla klienta 

 Dzierżawa i całościowa obsługa instalacji chłodniczych 

 Redukcja kosztów produkcji  

 

Rozwiązania: Outsourcing dostaw chłodu poprzez: 

 
 Modernizację oraz dzierżawę instalacji chłodniczych 

 Bezpośrednią i odbywającą się na miejscu obsługę instalacji  
 

*** 

 
Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 

163 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy 
uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.  W 2016 roku, Veolia 
zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 61 miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 54 mln 
MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku materiałowego  i energetycznego. W 2016 roku Veolia 
Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 24,39 mld euro. 
www.veolia.com 
 
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 Industry Polska świadczy kompleksowe usługi energetyczne i multitechniczne dla obiektów przemysłowych, 

biurowych, handlowych i logistyczno-magazynowych. Spółka oferuje klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie energii, 
gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Spółka, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju 
grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie i optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Zarządza 
3 mln m2 powierzchni na terenie całej Polski.  
 

OSM Włoszczowa jest jednym z czołowych producentów mleczarskich w Polsce, działającym nieprzerwanie od 1936 roku. 

W prestiżowym rankingu ogłoszonym na targach MLEKOEXPO'2014 firma zajęła piąte miejsce spośród największych 

polskich mleczarni. OSM Włoszczowa znana  jest przede wszystkim z wysokiej jakości serów żółtych typu szwajcarskiego 

oraz znakomitych wyrobów galanteryjnych takich jak serek wiejski, serki do chleba, śmietany, czy twarogi.  

http://www.osmwloszczowa.com.pl/ 

  

 

Kontakt 

 

 

Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji,  Grupa Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com, Tel.: +48 516 141 414 

 

http://www.veolia.com/
http://www.veolia.pl/
http://www.osmwloszczowa.com.pl/
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