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Dalkia & Veolia w Polsce



Zróżnicowanie sposobów wytwarzania energii i podnoszenie 
bezpieczeństwa energetycznego szpitali

Podnoszenie poziomu 
wykorzystania urządzeń, 

zwiększanie niezawodności pracy 
urządzeń

Przetwarzanie energii

Podnoszenie 
efektywności 
energetycznej

Utrzymanie 
techniczne obiektów

Produkcja energii

Profesjonalna eksploatacja 
budynku, podnoszenie 
efektywności energetycznej, 
redukcja kosztów

Elektryczna

Gas

Węgiel

Benzyna

Pozostałe

Odzyskiwanie 
energii

Odnawialne 
źródła energii

Odzyskiwanie energii i 
surówców wtórnych
Spalarnie odpadów 
biomedycznych

• Pierwszy w Polsce System 
zarządzania energią
zgodny z ISO 50001

• Efektywna eksploatacja 

Dalkia pokrywa cały zakres dostawy i 
zarządzania energią aby obiekty stawały 

się bardziej efektywne energetycznie

Dalkia – Partner w sektorze usług  dla obiektów służby zdrowia

Wykonastwo instalacji

Przykładowe referencje:

1.Szpital im. Mikołaja Kopernika, Łódź

2.ICZMP, Łódź

3.Szpital im. W. Biegańskiego, Łódź

4.Szpital im. W. Degi, Poznań



Media dla Służby Zdrowia i Zarządzanie

Techniczne

Środowisko procesu:

Media ogólne

• Ogrzewanie

• Klimatyzacja

• Ciepła woda użytkowa

Urządzenia techniczne:

• Oświetlenie

• Wentylacja

• Elektryczne

• Gazy medyczne

Budynki i infrastruktura:

Optymalizacja zamiany energii 

Nie używana energia  

odzysk

Integracja Energetyczna

Media energetyczne

• Woda chłodnicza, lodowa

• Para, wysoko parametrowa 

gorąca woda

• Sprężone powietrze, 

podciśnienie

• Atmosfera kontrolowana

• Energia elektryczna

Optymalizacja energii 

procesów

• Zaspokojenie potrzeb

• Obniżenie konsumpcji

• Obsługa
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EFEKTYWNOŚĆ: szp. Kliniczny w Poznaniu



Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny – ul. Polna
� podłączenie do msc

� likwidacja pary

� eksploatacja systemu ciepłowniczego

� usługi okołociepłownicze

EFEKT 

30,4% oszczędności

EFEKT 

30,4% oszczędności

Oszczędności w Szpitalach po modernizacji 

628/05/2014

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego ul. Przybyszewskiego
� podłączenie do msc

� lokalne wytwarzanie pary na potrzeby sterylizacji

� eksploatacja systemu ciepłowniczego

� usługi okołociepłownicze

EFEKT 

14,4% oszczędności

EFEKT 

14,4% oszczędności



ENERGIA: ICZMP w Łodzi

728/05/2014 Footer

ENERGIA

ENERGIA
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MULTITECHNIKA: Szp. Biegański w Łodzi



Co możemy osiągnąć …? 4



Technical maintenance: the actions taken

Innowacyjne usługi na rynku:

• Ciągła analiza opłacalności wprowadzenia efektywnych rozwiązań energetycznych

Synergia: połączenie rozwiązań w celu kompleksowego zarządzania 
wszystkimi mediami

Obsługa awarii z rejestracją i raportowaniem :

• Rejestracja i obsługa wezwań awaryjnych: e-helpdesk

• Zarzadzanie – CRM

• Raporty miesięczne 

• Raporty wypadków i awarii

Obsługa techniczna : podejmowane działania



Pierwszy w Polsce certyfikowany SYSTEM 
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ wdrożony w Dalkii

� Polityka Energetyczna Dalkii

� Pierwszy w Polsce system Zarządzania Energią zgodny z normą BS EN 16001 

� System Zarządzania Energią zgodny z ISO 500001:2011 



Trzy poziomy usług
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Dane kontaktowe

Roman Trześniowski

mob. +48 602 585 442

e-mail: rtrzesniowski@dalkia.pl

Łukasz Jusiński 

mob. +48 667 624 548

e-mail: ljusinski@dalkia.pl

www.dalkia.pl


