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Informacja prasowa 

Poznań, 16 września 2022 

 

 

„Stopień mniej znaczy więcej” – wspólna kampania Veolii i Władz Poznania 
 
W Poznaniu startuje kampania edukacyjna, której celem jest uświadomienie 

mieszkańców, że już prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na 

ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie wydatków i poprawę jakości powietrza. 

Kampanię wspiera Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, który objął tę 

inicjatywę Patronatem Honorowym. 

 

Obecny kryzys paliwowy stawia przed wszystkimi krajami Europy, w tym także Polską, 

poważne wyzwania. Nadchodzący okres zimowy oznacza dodatkowo zwiększone 

zapotrzebowanie na surowce energetyczne, niezbędne do produkcji ciepła. Dlatego już teraz 

tak ważne jest ich racjonalne wykorzystanie i budowanie nowych postaw społecznych. 

Oszczędność zasobów, podnoszenie efektywności energetycznej produkcji i dystrybucji 

energii, a także edukacja oraz zmiana zachowań konsumentów to obecnie odpowiedzialność 

przedstawicieli całego sektora energetycznego. 

 

Rozsądne i odpowiednie korzystanie z ogrzewania jest najprostszym działaniem, które ma 

realny wpływ na podniesienie wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego w 

kampanię bezpośrednio zaangażował się Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania. 

 

Od dawna dążymy do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach urzędu 

miasta - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Funkcjonuje między innymi automatyka 

zarządzania budynkiem oraz system monitorowania pracy urządzeń i zużycia ciepła, dzięki 

którym temperatura w pomieszczeniach urzędu dostosowywana jest do cyklu dobowego i 

dniowego. Będziemy kontynuować te działania i zachęcać do nich mieszkańców. Zaczniemy 

oczywiście od siebie, obniżając w najbliższym sezonie grzewczym temperaturę w budynkach 

urzędu o jeden stopień. 

 

Badanie przeprowadzone w 2020 roku przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie 

wykazało, że ponad połowa Polaków przegrzewa swoje mieszkania, utrzymując średnią 

temperaturę na poziomie 22°C i więcej. Dlatego niezbędna jest zmiana postaw mieszkańców 

i zrozumienie, że kontrola oraz redukcja konsumpcji energii w obecnych czasach jest 
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konieczna. Potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w Poznaniu jest ogromny więc 

Veolia Energia Poznań S.A., która produkuje i dostarcza ciepło do ok. 60% mieszkańców 

miasta, podjęła wyzwanie czynnej promocji właściwych nawyków w zakresie użytkowania 

ciepła w ramach kampanii edukacyjnej „Stopień mniej znaczy więcej”.  Kampania oparta jest 

na przekazie, że zmniejszenie temperatury ogrzewania mieszkania nawet o jeden stopień 

pozwala ograniczyć zużycie ciepła od 5 do 8%, jest korzystne dla zdrowia i środowiska. Ta 

niewielka zmiana nie wpływa na zmniejszenie poczucia komfortu cieplnego osób 

przebywających w lokalu.  

 

„Veolia Energia Poznań posiada obecnie zapasy węgla gwarantujące stabilną produkcję ciepła 

systemowego. Nie zwalnia nas to jednak z podejmowania wysiłków, które mogą dodatkowo 

umocnić bezpieczeństwo produkcji i dostaw ciepła. Jest to doskonały moment, abyśmy nauczyli 

się, jak odpowiedzialnie korzystać z energii. Mam nadzieję, że tą kampanią zapoczątkujemy 

zmiany wśród poznaniaków w podejściu do racjonalnego korzystania z ciepła, a tym samym z 

zasobów. Bo wszyscy żyjemy przecież na planecie skończonych zasobów.” – powiedział Jan 

Pic prezes Veolii Energii Poznań S.A.  

 

Porady dla mieszkańców, jak efektywnie korzystać z energii cieplnej w lokalach, znajdują się 

na www.wielkopolskaenergia.pl  

*** 

Veolia Energia Poznań, realizując strategię Grupy Veolia, dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze 

transformacji ekologicznej. Spółka jest wytwórcą i dystrybutorem ciepła systemowego i energii elektrycznej w 

kogeneracji oraz zarządza siecią ciepłowniczą. Zaopatruje w ciepło blisko 60% mieszkańców miasta, a także 

zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe.  Kontynuuje niemal 

120-letnią tradycję energetyki w Poznaniu oraz 50-letnią historię miejskiej sieci ciepłowniczej, oferując swoim 

klientom usługi energetyczne. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Veolia, Spółka tworzy 

i wdraża innowacyjne rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnej. 

www.energiadlapoznania.pl 

Grupa Veolia w Polsce w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. 

Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Opierając się na wiedzy i 

doświadczeniu oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb Klientów. Inwestując w rozbudowę i 

modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działalność w zakresie 

efektywnego zarządzania energią,  gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zapewnia najwyższą jakość usług. 

Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i 

przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.  

Kontakt dla mediów: 

Biuro Komunikacji, Veolia Energia Poznań 

Olga Fasiecka: olga.fasiecka@veolia.com, tel. 725 755 618 

Donata Kałużna: donata.kaluzna@veolia.com, tel. 725 755 619 

http://www.wielkopolskaenergia.pl/
http://www.energiadlapoznania.pl/

