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ENERGIA WODA ODPADY 

44 miast, w których Veolia zarządza 

sieciami ciepłowniczymi 

 

2,9 MLN mieszkańców objętych 

Usługami 

 

2,1 TYS. GWh sprzedana energia 

elektryczna 

 

58  TYS. TJ ciepło sprzedane do 

klientów 
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VEOLIA W POLSCE 

DANE LICZBOWE 2018 

8 obsługiwanych ujęć wody 

 

683 KM eksploatowanej sieci 

wodociągowej 

 

420 KM obsługiwanej sieci 

kanalizacyjnej  

 

49 obsługiwanych przepompowni 

 

4 stacje uzdatniania wody 

 

6 oczyszczalni ścieków przemysłowych 

 

1 laboratorium akredytowane 

2 MLN MG zagospodarowanych 

odpadów 

 

1 spalarnia odpadów niebezpiecznych 

i innych niż niebezpieczne 

 

4,4 mld pln obrotu  

4,3 tys. pracowników (energia, woda, odpady) 

dane z dnia 31.12.2018 r. 
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Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność  

w 86 miastach, w 44 zarządza sieciami ciepłowniczymi 

VEOLIA W POLSCE 

Ciepło i energia elektryczna 

NASZA MISJA 

ODNAWIAMY ZASOBY 

ŚWIATA 

WYKORZYSTUJEMY 

ZALETY GLOBALNEJ FIRMY 

NA RYNKACH LOKALNYCH 

WSPIERAMY 

LOKALNE SPOŁECZNOŚCI 

WSPIERAMY 

ROZWÓJ PRZEMYSŁU W 

POLSCE 

DBAMY  

O ŚRODOWISKO 
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FUNDACJA VEOLIA POLSKA 

współpraca w dobrym klimacie 

Długofalowe działania na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w lokalizacjach Veolii. Troska o 

środowisko naturalne i odnawianie jego zasobów. Wsparcie innowacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju miast. 

CIEPŁO DLA MIAST 

Angażujemy mieszkańców w działania na 

rzecz zrównoważonego rozwoju ich miast 

poprzez nowoczesne narzędzia 

edukacyjne (komputerowa gra Ecocraft) w 

tematach takich jak: jakość powietrza i 

efektywność energetyczna budynków. 

Partnerem programu jest Centrum 

UNEP/GRID-Warszawa. 

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI 

Angażujemy się w projekty służące 

zachowaniu różnorodności biologicznej, 

wspieramy ochronę zagrożonych 

gatunków i ułatwiamy lokalnym 

społecznościom działania na rzecz 

środowiska. 

MIEJSKIE KLIMATY 

Prowadzimy dialog społeczny  

i dostarczamy rozwiązań na rzecz adaptacji 

miast do zmian klimatu, współpracując z 

mieszkańcami, samorządami i lokalnymi 

ekspertami 

w dziedzinie ochrony środowiska. Partnerem 

programu jest Pracownia Miejska. 
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FUNDACJA VEOLIA POLSKA 

partnerstwo dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
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Veolia Energia Polska z inicjatywy Fundacji Veolia Polska podpisała deklarację o współpracy w 

ramach „Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju” – inicjatywę mającą na celu 

upowszechnienie celów zrównoważonego rozwoju  oraz zwiększenie świadomości wyzwań 

nakreślonych w agendzie 2030 przyjętej przez ONZ (czerwiec 2017r). 
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FUNDACJA VEOLIA POLSKA 

Strategiczne Obszary CSR dla Grupy Veolia  
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Bezpieczne ŚRODOWISKO 

PRACY 

 

zachęcanie do rozwoju 

zawodowego, różnorodność 

ODNAWIANIE ZASOBÓW NASI PRACOWNICY 

ZRÓWNOWAŻONA 

GOSPODARKA 

 

wspieranie gospodarki 

obiegu zamkniętego 

ODNAWIANIE REGIONÓW 

Wspieranie  ROZWOJU 

LOKALNEGO 

 

przez współpracę z 

samorządami 

Zobowiązania Grupy Veolia wobec zrównoważonego rozwoju 
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VEOLIA W POLSCE 

przykłady realizacji Gospodarki Obiegu Zamkniętego 
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HUTA CYNKU & 

MIASTECZKO ŚLĄSKIE 

HEIDELBERG CEMENT 

NORTHERN EUROPE 

VOLKSWAGEN 

POZNAŃ 

Dzięki współpracy Veolii, Huty Cynku  

i Gminy Miasteczko Śląskie 

wypracowano rozwiązanie, w którym 

ciepło dostarczane do mieszkańców 

produkowane jest z gazu odpadowego 

z produkcji cynku w hucie. Veolia 

dostarcza ponad 70 tys. GJ ciepła 

rocznie dla huty i mieszkańców 

Miasteczka Śląskiego. 

Spółka z grupy Veolia Polska podpisała 5-

letni kontrakt z Heidelberg Cement 

Northern Europe na sprzedaż Ubocznych 

Produktów Spalania odbieranych z jednej 

z polskich elektrowni. EKO-ZEC odbiera, 

a następnie za pomocą specjalistycznych 

wagonów transportuje na wybrzeże aby 

załadować na statki ponad 100 000 Mg 

popiołów lotnych rocznie. Dzięki tej 

współpracy Uboczne Produkty Spalania 

są wykorzystywane do produkcji cementu 

służącego do budowy dróg betonowych  

w Skandynawii. 

Veolia wraz z Volkswagen Poznań S.A. 

zrealizowała układ odzysku, do 

miejskiego systemu ciepłowniczego, 

ciepła odpadowego z układu sprężarek 

zlokalizowanych w Odlewni fabryki VW 

w Poznaniu. Dzięki temu rozwiązaniu 

zagospodarowano ciepło odpadowe 

oraz zmniejszono emisję dwutlenku 

węgla do atmosfery o ok. 3 000 Mg/rok. 
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VOLKSWAGEN CASE STUDY 

odzysk ciepła ze sprężarek i 

wykorzystanie w sieci  

ciepłowniczej - przykład  
Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

Odlewnia Volkswagen Poznań oraz 

Veolia Energia Poznań wpisując się w 

zasady Gospodarki Obiegu 

Zamkniętego uruchomiły instalację do 

odzysku ciepła pochodzącego z 

procesów technologicznych, które 

zamiast do atmosfery, trafia do 30 

położonych nieopodal budynków w 

tym do szpitala.  

Jest to jeden z pierwszych w Europie 

Środkowo-Wschodniej przypadków 

odzysku ciepła z procesów 

przemysłowych na potrzeby 

ogrzewania miejskiego.  

Innowacyjna koncepcja Odlewni 

Volkswagen Poznań oraz Veolii Energii 

Poznań pozwoliła przeprowadzić przez 

węzeł Veolii ciepło emitowane przez 

sprężarki w zakładzie bezpośrednio do 

sieci miejskiej.  
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VOLKSWAGEN CASE STUDY 
odzysk ciepła ze sprężarek i wykorzystanie w sieci ciepłowniczej - przykład 

Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

9 

W jaki sposób działa odzyskiwanie ciepła w 

sprężarce? 

Kompresor by wyprodukować sprężone 

powietrze generuje ogromne ilości ciepła. Z 

czego strata wynosi około 70-90% w 

przeliczeniu na energię jaka potrzebna byłaby do 

wyprodukowania takiego strumienia gorącego 

powietrza. Można by „złośliwie” powiedzieć, że 

sprężarka jest grzejnikiem, którego efektem 

ubocznym jest produkcja sprężonego powietrza  
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VOLKSWAGEN CASE STUDY 
odzysk ciepła ze sprężarek i wykorzystanie w sieci ciepłowniczej - przykład 

Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

10 

W sprężarce 70 - 90% energii elektrycznej jest 

zamieniane na ciepło sprężania. Bez odzyskiwania 

energii ciepło to ulatuje do atmosfery przez układ 

chłodzenia i promieniowanie. Gorącą wodę uzyskaną 

z systemu odzysku ciepła sprężarki można użyć do 

celów sanitarnych i ogrzewania. W szczególności 

nadaje się ona jednak do zastosowań procesowych. 

Doprowadzanie gorącej wody do kotłów grzewczych 

lub wykorzystanie jej w procesach wymagających 

temperatury od 70 do 90°C pozwala obniżyć koszty 

drogich źródeł energii, takich jak gaz ziemny czy olej 

opałowy. 
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VOLKSWAGEN CASE STUDY 
odzysk ciepła ze sprężarek i wykorzystanie w sieci ciepłowniczej - przykład 

Gospodarki Obiegu Zamkniętego 
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VOLKSWAGEN CASE STUDY 
odzysk ciepła ze sprężarek i wykorzystanie w sieci ciepłowniczej - EFEKTY 
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Dzięki odzyskowi ciepła ze sprężarek osiągnięto 

następujące efekty roczne: 

oszczędność 17 mln litrów wody  

oszczędność blisko 40 000 GJ energii 

ponad 2000 ton mniej spalonego węgla  

zmniejszenie lokalnej emisji CO2 o 

ponad 3000 ton 
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