Czysta energia
dla biznesu

Miasta i przemysł

Na

Ziemi żyje jużponad siedem
miliardów ludzi.
Świat rozwija się i potrzebuje nowych
zasobów. To wymaga odpowiedzialnych,
kreatywnych i efektywnych działań.

Przemysł
Miasta

Wyzwania
Firmy poszukują zrównoważonych rozwiązań

Wyzwania

zapewniających długotrwałą stabilność działania,

W coraz bardziej zaludnionym i zurbanizowanym
świecie, miasta stoją przed koniecznością

Potrafimy już odzyskiwać wodę,
odpady i energię. To, co jedni wyrzucają,
dla innych staje się cennym surowcem.

inteligentnego zarządzania zasobami wody,

Korzystając z synergii doświadczeń
w trzech uzupełniających się sektorach
działalności biznesowej, Veolia tworzy
i wdraża rozwiązania dostosowanedo
potrzeb swoich klientów.

widzenia rozwiązań i kosztów, stanowi klucz

Jako wieloletni partner miasti przemysłu,
oferuje działania pomagające rozwijać
dostęp do zasobów, chronić je i odnawiać.

w zakresie kompleksowych usług na rzecz miast

energią i odpadami.
Zdolność do wprowadzania nowych modeli
gospodarki cyrkularnej, optymalnych z punktu
do ich dynamicznego rozwoju i atrakcyjności.

utrzymanie wzrostu oraz akceptację społeczną.
Niedobór zasobów zmusza je do zmiany
dotychczasowego sposobu funkcjonowania.
Veolia, będąc ich partnerem, wspiera je, stosując
nowatorskie rozwiązania, pozwalające
z wyzwań uczynić szanse rozwoju.

Odpowiedź Veolii
Zarządzanie energią, recykling wody, odzysk

Odpowiedź Veolii

odpadów to tylko niektóre z przykładów
działalności Veolii na rzecz rozwoju sektora

Veolia - partner miast od ponad 160 lat
nieustannie dostosowuje swoje rozwiązania
i ich mieszkańców. Służą one poprawie jakości

przemysłowego. Veolia oferuje rozwiązania
dostosowane do potrzeb firm we wszystkich
obszarach biznesowych.

życia ludzi, oszczędzaniu i odnawianiu zasobów
oraz ograniczaniu wpływu działalności człowieka
na środowisko.
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Veolia w liczbach

Referencje
Veolii na świecie

Energia
52 mln

1802

2,4 mln

529

wyprodukowanych MWh

Dostarcza wodę pitną dla 1,3 miliona
mieszkańców. Poprzez inteligentną
sieć zarządza danymi 6 tys. ujęć.
Oszczędza 33 tys. m3 wody dziennie
z wytwarzanych 260 tys. m3.

Produkuje ciepło i gorącą wodę dzięki odzyskowi
energetycznemu 120 tys. ton odpadów komunalnych
rocznie.

obsługiwanych obiektów
przemysłowych

obsługiwanych budynków
wielorodzinnych

LE GRAND LYON / FRANCJA:

SOUTHWARK, LONDYN / WIELKA BRYTANIA:

DANONE / FRANCJA:

MERITT / KANADA:

obsługiwanych sieci
ciepłowniczych
i chłodniczych

Tworzy dodatkową wartość
poprzez optymalizację
gospodarki zasobami:
woda-energia-odpady
w zakładzie Saint-Just.

Wykorzystuje 307 tys. ton
biomasy rocznie, z której
wytwarza zieloną energię
dla 40 tys. gospodarstw
domowych.

Woda
96 mln

HONGWON PAPER / KOREA:

Wytwarza 330 tys. ton pary rocznie
dla czwartych co do wielkości zakładów
papierniczych w kraju.

osób zaopatrywanych
w wodę pitną

59,6 mln

osób objętych usługą
odprowadzania nieczystości

4455

zarządzanych zakładów
uzdatniania wody pitnej

Odpady

3338

zarządzanych
oczyszczalni ścieków

42,8 mln

730 tys.

osób, którym zapewniamy
odbiór odpadów
na zlecenie władz lokalnych

klientów
przemysłowych

Zarządza największą siecią
ciepłowniczą w Unii Europejskiej.
Ponad 1700 km sieci dostarcza
ciepło do 19 tys. obiektów na
terenie stolicy, pokrywając 80%
jej zapotrzebowania.

NESTLE / MEKSYK:

Dziennie odzyskuje
i ponownie wykorzystuje,
1,6 tys. m3 wody zawartej
w mleku, ilość odpowiadającą
dziennemu zużyciu przez
6,4 tys. osób.

HUNTER WATER / AUSTRALIA:

31,3 mln

655

ton odpadów
odzyskiwanych
w postaci surowców
lub energii

zarządzanych
zakładów
przekształcania
odpadów
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WARSZAWA / POLSKA:

ECOPETROL AMERICA / KOLUMBIA:

Produkuje wodę technologiczną
uzyskaną z oczyszczonej wody
wykorzystywanej w procesie wydobycia
ropy naftowej, ograniczając jej wpływ
na środowisko.

WODA

Zarządza 6 zakładami uzdatniania
wody, 1 zakładem odzyskiwania
i 19 oczyszczalniami ścieków
na rzecz 500 tys. mieszkańców.

ODPADY
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Veolia na świecie

Veolia w Polsce
Od ponad 160 lat Veolia wspiera rozwój miast
i przemysłu. Łączy doświadczenie i wiedzę
eksperta w 3 sektorach działałości: zarządzaniu

48

miast, w których Veolia
zarządza sieciami
ciepłowniczymi

64

zarządzane obiekty
przemysłowe, usługowe
i użyteczności publicznej

3,4 tys. km
sieci ciepłowniczych

1045 km

sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych

3,16 mln

mieszkańców objętych
usługami

energią, gospodarce wodnej i gospodarce
odpadami. Dostarcza klientom rozwiązania
zrównoważone i dostosowane do ich potrzeb.
Zatrudniając 179 tys. pracowników
na 5 kontynentach, odnotowała obrót
w wysokości 23,8 mld euro.*
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eksploatowane
stacje uzdatniania
wody

3,554 mld zł
obrotu

14,8 mln MWh
sprzedanego ciepła

ENERGIA
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* dane za 2014 rok

WODA

1,9 mln MWh
sprzedanej energii

4763

pracowników
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eksploatowanych
oczyszczalni ścieków

ODPADY
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Zakres naszych usług
ENERGIA

WODA

ODPADY

Sieci ciepłownicze

Produkcja i dystrybucja wody pitnej

Zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w 48 polskich
miastach;

Obsługa stacji uzdatniania wody,
ich modernizacja i pozyskiwanie źródeł wody;

Rozwój inteligentnych sieci wg standardów
europejskich;

Redukcja strat wody, monitoring;

Efektywna dostawa ciepła systemowego, bezpiecznego
i przyjaznego środowisku.

Usługi dla przemysłu
Dostarczanie energii, z wykorzystaniem odnawialnych
i alternatywnych źródeł;
Zarządzanie mediami przemysłowymi, takimi jak:
para, chłód, sprężone powietrze;
Ograniczanie emisji CO2;

Kontrola jakości wody poprzez akredytowane
laboratorium.

Zarządzanie oczyszczalniami ścieków
i ich modernizacja w celu dostosowania
do obowiązujących przepisów i posiadanych
zezwoleń;

„Współpraca z firmą Veolia jest realizowana zgodnie
z zachowaniem wysokich standardów i zawartymi umowami.
Zarówno zakres, jak i terminowość oraz profesjonalizm
wykonywanych prac spełniają nasze oczekiwania.
Postrzegamy Veolię jako solidną i rzetelną firmę oraz wiarygodnego
partnera w biznesie”.

Zagospodarowanie osadów ściekowych.

optymalizacja pracy instalacji energetycznych;

Zarządzanie sieciami, czyszczenie sieci,

zarządzanie ogrzewaniem, wentylacją
i klimatyzacją;

obsługa separatorów.

Dr Przemysław Wielowiejski, zastępca dyrektora Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.

multitechniczne utrzymanie budynków.

„W ramach podpisanego z OSM Włoszczowa kontraktu
operatorskiego, Veolia kompleksowo zajmuje się produkcją
pary technologicznej dla naszego zakładu, co pozwala nam
na skoncentrowanie się na naszej podstawowej działalności
– produkcji spożywczej. Przez te prawie pół roku współpracy Veolia
dała się poznać jako bardzo rzetelny kontrahent”.

Usługi energetyczne dla budynków
Usługi multitechniczne związane z eksploatacją,
konserwacjami oraz usuwaniem awarii;

Artur Sakwa, wiceprezes zarządu OSM Włoszczowa

Usługi efektywności energetycznej polegające
na zmniejszeniu zużycia ciepła u klienta
i wspólnym partycypowaniu w generowanych
oszczędnościach;

„Współpracujemy z Veolią od początku jej istnienia na polskim
rynku. Wysoki poziom świadczonych usług, wdrażane nowe
technologie i profesjonalizm służb technicznych pozwoliły
wymiernie ograniczyć koszty przy jednoczesnym utrzymaniu
komfortu cieplnego administrowanych przez naszych członków
spółdzielczych zasobów mieszkaniowych”.

Usługi związane z bezpieczeństwem energetycznym
w tym produkcja i dostawy ciepła do małych systemów
poprzez pompy ciepła lub kotłownie biomasowe.

ENERGIA
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Tadeusz Stachowski, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Osiedle Młodych” w Poznaniu

Arkadiusz Czech, burmistrz miasta Tarnowskie Góry

Zarządzanie sieciami i przepompowniami;

Odbiór i odprowadzanie ścieków
deszczowych

Partnerstwo dla miast w projektach
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych.

„Współpraca z Veolią pozwala nam odnotować wymierny efekt
ekonomiczny związany ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania
i utrzymaniem należytego komfortu cieplnego dla naszych
lokatorów”.

„W Tarnowskich Górach przywiązujemy dużą wagę
do bezpieczeństwa mieszkańców. W naszym imieniu zadanie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków wykonuje
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z grupy Veolia.
Profesjonalizm załogi, zarządu spółki, wzbogacony wysokiej
klasy know-how i akredytowanym laboratorium powoduje,
że te usługi świadczone są na najwyższym poziomie”.

Odbiór i oczyszczanie ścieków

Usługi energetyczne dla infrastruktury przemysłowej,
w tym:

Rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami
dla obiektów przemysłowych, biurowych,
handlowych i logistyczno-magazynowych;

Nasi klienci o nas

Sylwester Pokorski, prezes Forum Zarządców Nieruchomości
Spółdzielczych
Forum jest Stowarzyszeniem przedstawicieli spółdzielni
mieszkaniowych z całego województwa łódzkiego. Członkowie
Stowarzyszenia zarządzają ponad 4 tysiącami budynków, w których
mieszka 430 tysięcy ludzi.

WODA

ODPADY
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Społeczna odpowiedzialność Veolii
Polityka odpowiedzialności społecznej,
prowadzona przez grupę Veolia, opiera się
na wartościach i zasadach firmy,
uwzględniających aspekty ekonomiczne,

Środowisko
Spółki grupy Veolia w Polsce przykładają wielką
wagę do bezpieczeństwa środowiskowego.
Wynikiem tego jest zobowiązanie do:

środowiskowe i etyczne funkcjonowania

wdrażania nowoczesnych rozwiązań
ograniczających emisje,

współczesnych społeczeństw. Swoją politykę

zmniejszania zużycia surowców i energii,

w tym zakresie Veolia zawarła w dokumencie
„Nasze zobowiązania na rzecz
zrównoważonego rozwoju”.

produkcji energii ze źródeł odnawialnych
oraz w procesie kogeneracji,
rozwoju sieci ciepłowniczych i działania
na rzecz ograniczania niskiej emisji.

Edukacja
Współpraca ze społecznościami lokalnymi na rzecz poprawy
stanu środowiska i warunków życia w miastach;
Współpraca z uczelniami wyższymi i merytoryczny wkład w kształtowanie
programów kształcenia uwzględniających kierunki rozwoju energetyki;
Wspieranie szkolnictwa zawodowego poprzez tworzenie klas patronackich
dla zawodu technika energetyka;
Edukacja na temat wytwarzania i dostaw ciepła
(m.in. Drzwi Otwarte w elektrociepłowniach);
Kampanie promujące proekologiczne zachowania w życiu codziennym:
ograniczanie tzw. niskiej emisji, segregację odpadów,
efektywne korzystanie z energii i wody.

Gwarancją rzetelności i profesjonalizmu Veolii
w obszarach funkcjonowania spółek jest system
zarządzania certyfikowany na zgodność z normami:
zarządzania jakością PN-EN ISO 9001,
zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001,
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
PN-N 18001,

Fundacja Veolia Polska

zarządzania energią PN-EN ISO 50001.

Fundacja Veolia Polska jest jednym
z elementów strategii społecznej
odpowiedzialności Veolii.
Poprzez realizację celów statutowych
związanych z rynkiem pracy, ochroną
środowiska, a także wolontariatem
pracowniczym, łączy działanie na rzecz
pracowników i społeczności lokalnych.
www.fundacjaveolia.pl

Pracownicy
Szeroka oferta szkoleń i programów rozwojowych;
Bogaty pakiet świadczeń socjalnych;
Wewnętrzny rynek pracy dla wsparcia mobilności
pracowników;

Sport i Zdrowie
Promocja aktywnego trybu życia;
Kształtowanie postaw sprzyjających uzyskaniu równowagi praca-życie;

Roczne Podsumowanie Pracy każdego pracownika;

Implementowanie pozytywnych wartości sportowych do życia zawodowego i prywatnego;

Badania klimatu społecznego w firmach Grupy;

Rozwój aktywności sportowej pracowników;

Aktywne kształtowanie kultury bezpiecznejpracy;

Sportowa Akademia Veolii – program edukacyjny adresowany do młodych, utalentowanych polskich sportowców,
którego celem jest wsparcie ich kariery, poprzez wprowadzenie w tajniki świata marketingu sportowego,
psychologii sportu, public relations i innych pokrewnych dziedzin.
www.sportowaakademiaveolii.pl
www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolii

Kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

BEZPIECZEŃSTWO

ROZWÓJ

WSPÓŁPRACA
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Folder wyprodukowany na papierze MaxiSilk (bezdrzewnym papierze kredowanym).

centrala – ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
tel: +48 22 568 81 00

Grupa Veolia w Polsce

www.veolia.pl
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Odnawiamy zasoby świata

