
 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

Komunikat prasowy 
Warszawa, 17 maja 2016 r. 

 

 

Veolia partnerem VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego 

Grupa Veolia po raz kolejny jest partnerem jednego z najważniejszych wydarzeń 

gospodarczych w Polsce – Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W trakcie 

wydarzenia przedstawiciele firmy zabiorą głos w aż 7. panelach dyskusyjnych.  

W ciągu trzech dni trwania EKG 18-20 maja br, odbędzie ponad 100 paneli dyskusyjnych, w których weźmie 

udział ponad 7 tysięcy uczestników, w tym około 750 prelegentów z całego świata.  Wśród wielu nurtów 

tematycznych Kongresu znajdują się sesje dotyczące szerokiej pojętej energetyki, rozwoju przemysłu w Polsce, 

innowacji, w których przedstawiciele Veolii wezmą udział w siedmiu debatach: 

 

Środa, 18 maja 

 Godzina 17:00  - „Przemysł w Europie. Schyłek czy renesans?” – głos zabierze Dyrektor Generalny 

Grupy Veolia w Polsce, Gerard Bourland, a jego partnerami w dyskusji będą m.in. Minister Rozwoju 

Mateusz Morawiecki, Minister Nauki Jarosław Gowin, Dyskusja dotyczyć będzie europejskiej polityki 

ochrony klimatu dla energetyki, przemysłu, obywateli. 

 

Czwartek, 19 maja 

 Godzina 9:30 – „Nowa Polityka Energetyczna” – Prezes Gerard Bourland będzie debatował na temat 

przyszłego kształtu sektora energetycznego w Polsce i Europie m.in. z Ministrem Energii Krzysztofem 

Tchórzewskim.  

 Godzina 9:30 – „Technologie, innowacje, rynek” – uczestniczyć będzie Philippe Lanoizelee, Dyrektor 

Handlowy Grupy Veolia w Polsce. Temat przewodni to innowacyjność polskich przedsiębiorstw, na 

przykładzie realizowanych przez Veolię projektów inteligentnych sieci ciepłowniczych. 

 Godzina 15:30 – „Kogeneracja w Polsce” – Veolię reprezentować będzie Bogdan Świątek z Wiceprezes 

Veolii Energia Poznań. Panel będzie poruszał zagadnienia uwarunkowań rozwoju oraz paliwa dla 

kogeneracji. 

 

Piątek, 20 maja 

 Godzina 11:30 – „Niska emisja”. Reprezentujący Veolię Bogdan Świątek przedstawi rozwiązania, które 

mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce. 

 Godzina 13:30 – „Zarządzanie zasobami wodnymi i ich wpływem na rozwój gospodarczy”. Firmę w nim 

reprezentowała będzie Klara Ramm - Szatkiewicz – Business Development Manager w Veolii.  

 Godzina 13:30 – „Gospodarka odpadami” - Norbert Skibiński Dyrektor ds. projektów przemysłowych  

omówi  zagadnienia związane z wykorzystaniem odpadów w energetyce.   

 

Veolia, jako firma blisko współpracująca z jednostkami samorządu terytorialnego, będzie również partnerem gali 

„TOP Inwestycje Komunalne 2016”. Celem towarzyszącego Kongresowi wydarzenia, które odbędzie się 19 maja, 

jest prezentacja najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, 

dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.  



 

 

 

 

Warszawa, 17 maja 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

***** 
 

Grupa Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-

ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane 

do potrzeb swoich klientów. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. 

Prowadzi  działalność w 73 miastach, w 48 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolię Energię Polska 

(holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolię Energię Warszawa, Veolię Energię Łódź, Veolię Energię Poznań, Veolię 

Energię Poznań ZEC, Veolię term, Veolię Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich 

Górach oraz ich spółki zależne.  www.veolia.pl 

 

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 

174 000 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 2015 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 63 miliony objęła usługą uzdatniania wody. 

Wyprodukowała 63 mln MWh energii i odzyskała 42,9 mln ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego. 

W 2015 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 

25 mld euro. www.veolia.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT Z MEDIAMI: 

 

Magdalena Kempiński 

dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce 

e-mail: magdalena.kempinski@veolia.com 

tel.: (+48) 516 14 14 14 
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