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Komunikat prasowy 
Warszawa, 1 września, 2016  
 

 

 

 

Veolia partnerem XVI Forum Ekonomicznego 

 

Przedstawiciele Grupy Veolia po raz kolejny wezmą udział w Forum Ekonomicznym, którego już 

dwudziesta szósta edycja odbędzie się w Krynicy. Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia  

w Polsce, weźmie udział w panelu „Rola globalnych firm w rozwoju państw  

i społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej” dotyczącym wpływu międzynarodowych przedsiębiorstw 

na lokalną gospodarkę oraz życie obywateli, kwestii zachęt inwestycyjnych, reindustrializacji  

w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz patriotyzmu gospodarczego.  

 
 

Źródło: Wewnętrzna Agencja Komunikacji Veolii 

 

Tegoroczna edycja, odbywająca się w dniach 6-8 września w Krynicy, zgromadzi premierów, przedstawicieli 

rządów państw europejskich, unijnych decydentów, prezesów międzynarodowych firm, ekspertów  

i ekonomistów. Wśród nich znajdzie się Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce,  

który weźmie udział w panelu zatytułowanym „Rola globalnych firm w rozwoju państw i społeczeństw Europy 

Środkowo-Wschodniej”. W jego trakcie uczestnicy będą rozmawiali o wpływie, jaki międzynarodowe 

przedsiębiorstwa wywierają na lokalną gospodarkę oraz życie obywateli w poszczególnych państwach. 

Poruszone zostaną także kwestie zachęt inwestycyjnych, reindustrializacji w kontekście zrównoważonego 

rozwoju oraz patriotyzmu gospodarczego. 

 

„Rozwój gospodarki lokalnej oraz wzrost komfortu życia obywateli państw, w których działamy, jest jedną  

z podstawowych wartości Grupy Veolia. Jesteśmy sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Europie Środkowo-

Wschodniej.  Wdrażane przez nas na całym świecie, w tym w Polsce, rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami i energią przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju przemysłu i miast  
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oraz wzrostu komfortu życia ich mieszkańców.” – mówi Gérard Bourland, dyrektor generalny grupy Veolia w 

Polsce. 

Oprócz prezesa Veolii, w debacie weźmie udział  Henryk Kowalczyk, Poseł na Sejm RP, Tomasz Bogus, prezes 

zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, Sylvia Gansser-Potts, dyrektor zarządzająca na Europę Centralną  

i Wschodnią w Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Anna Pawlak-Kuliga, prezes Ikea Retail, Panel poprowadzi  

Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. 

Forum Ekonomiczne w Krynicy to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych, w którym rokrocznie bierze 

udział kilka tysięcy uczestników nie tylko z Polski, ale także z Europy, Azji, czy USA. Podczas kilkudniowego 

wydarzenia poruszane są kwestie z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, współpracy gospodarczej,  

a także zagrożeń ekologicznych i przemian społeczno-kulturowych. 

 

 

*** 

 

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. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. 

Tworzone przez Grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki cyrkularnej i przyczyniają się do 

zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. 

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 40 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: 

 

 

Magdalena Kempiński, Dyrektor komunikacji Grupy Veolia w Polsce 

magdalena.kempinski@veolia.com , Tel.: +48 516 14 14 14 
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