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Niższe rachunki dla mieszkańców Krotoszyna 
 

Obniżenie zużycia energii przy zachowaniu wysokiej jakości i pewności dostaw ciepła, wymierne 

oszczędności finansowe i redukcja emisji CO2 w Krotoszynie - to podstawowe korzyści, wynikające z 

zastosowania przez spółkę Veolia w Poznaniu inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu lokalnym 

systemem ciepłowniczym. 

Veolia w Poznaniu od 2011 roku zarządza lokalnym systemem ciepłowniczym w Krotoszynie. Najważniejszymi 
klientami Veolii w mieście są Krotoszyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa i lokalny samorząd.  
 
We wrześniu 2016 roku Veolia podpisała ze swoimi partnerami 5-letnią umowę na zarządzanie energią. Kontrakt 
zakłada zmniejszenie zużycia energii w budynkach należących do Urzędu Miasta w Krotoszynie i spółdzielni 
oraz gwarancję oszczędności w zakresie zużycia ciepła przy zachowaniu komfortu dostaw ciepła. Wszystko to 
jest możliwe dzięki zastosowaniu przez Veolię inteligentnych rozwiązań. Polegają one między innymi na: 
optymalizacji i regulacji parametrów pracy regulatorów w węzłach, aby możliwe było dostosowanie ich do 
działalności w budynkach, kontroli parametrów komfortu cieplnego oraz monitoringu zużycia energii w taki 
sposób, by mieszkańcy otrzymywali dokładnie taką ilość ciepła, na jaką jest zapotrzebowanie. Dodatkowo, w 
ramach zastosowania inteligentnych narzędzi przeprowadzono optymalizację i regulację parametrów pracy 
pozostałych urządzeń, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie dużych oszczędności. Pracownicy Veolii w 
Krotoszynie i Poznaniu wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne 24 godziny na dobę przez cały rok 
optymalizują wykorzystanie energii u Klientów. 

W wyniku tych optymalizacji tylko podczas jednego sezonu grzewczego, trwającego od października 2016 roku 

do maja 2017 roku udało się wygenerować oszczędności wynoszące 9,1 proc. dla spółdzielni i 3,2 proc. dla 

miasta, czyli łącznie 4055 GJ. Zredukowano też, o 323 tony emisję CO2 w mieście. 

- Wprowadzone przez nas w Krotoszynie rozwiązania przyniosły realne zyski dla naszych klientów. Klient 
otrzymuje konkretne korzyści w postaci oszczędności energii, co ma ogromny wpływ na jakość środowiska 
naturalnego oraz oszczędności w pieniądzu. My dodatkowo bierzemy na siebie koszty całej inwestycji. Bardzo 
się cieszymy z zaufania, jakie zdobyliśmy w Krotoszynie. Wspólna, efektywna praca przy takich projektach 
zawsze kończy się sukcesem, mówi Sławomir Jurczyński, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju  
i Regionu w Veolii w Poznaniu 
 
- Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, mieszkańcy i pracownicy magistratu dostrzegają konkretne, wymierne 
korzyści. Właśnie takie projekty chcemy realizować, by Krotoszyn był nadal postrzegany jako miasto przyjazne 
mieszkańcom i przyjazne dla środowiska –mówi Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna 
 

*** 
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 
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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 Energia w Poznaniu  jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji (Veolia Energia 
Poznań ZEC) oraz zarządza siecią ciepłowniczą (Veolia Energia Poznań). Zaopatruje w ciepło około 60% mieszkańców 
miasta a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe. Veolia Energia 
Poznań kontynuuje 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój 
jego infrastruktury. Poza Poznaniem zarządza także systemami ciepłowniczymi w 34 miejscowościach w województwach: 
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i 
wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.  
www.energiadlapoznania.pl 
 
 
 
Kontakt: 
 
 
Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji, Grupa Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com  Tel.: +48 516 141 414 
 
Bartłomiej Pawluk, dyrektor komunikacji i marketingu, Veolia w Poznaniu 
Bartłomiej.pawluk@veolia.com  Tel.: +48 667 624 476 

 


