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Veolia na Kongresie Nowego Przemysłu 

Przedstawiciele Grupy Veolia po raz kolejny wezmą udział w Kongresie Nowego Przemysłu, 

którego trzynasta edycja odbędzie się w Warszawie. Wśród panelistów znajdzie się Gérard 

Bourland, Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce. 

 
źródło: Wewnętrzna Agencja Komunikacji Veolii 

 

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się w dniach 19-20 października w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi 

przedstawicieli zarządów czołowych polskich i europejskich przedsiębiorstw, reprezentantów rządu, parlamentu, 

administracji publicznej, świata nauki i mediów. Wśród nich znajdzie się Gérard Bourland, Dyrektor Generalny 

Grupy Veolia w Polsce, który weźmie udział w panelu „Unia Europejska i wspólna polityka energetyczna. Polski 

miks energetyczny”. Uczestnicy panelu - przedstawiciele spółek energetycznych, m.in. Prezes Zarządu PGE - 

Henryk Baranowski, Prezes Zarządu ENEA - Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia - 

Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu PGNiG - Piotr Woźniak, będą rozmawiali także o miejscu energetyki 

jądrowej pośród innych źródeł energii oraz o światowych i europejskich tendencjach w kształtowaniu miksu 

energetycznego. Poruszone zostaną także kwestie przyszłości OZE w kontekście polityki ustawodawczej oraz 

zmian zachodzących wewnątrz sektora. 

– Polska energetyka stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z przyszłym kształtem tego sektora. Należy do 

nich zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnej ceny oraz 

ograniczeniu wpływu sektora na środowisko – mówi Gérard Bourland. – Sprostanie tym celom wymaga przejścia 

do gospodarki niskoemisyjnej i działającej w obiegu zamkniętym. W praktyce oznacza to maksymalizację 

efektywności wykorzystania dostępnych zasobów, polegające nie tylko na spalaniu węgla w wysokosprawnej 

kogeneracji, ale też o odzysk ciepła z procesów przemysłowych czy komunalnych – dodaje.  

W Kongresie weźmie udział także Bogdan Świątek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Veolii w 

Poznaniu. Zabierze głos w dyskusji „Przyszłość ciepłownictwa”. W jego trakcie paneliści poświęcą uwagę 

tematyce kogeneracji jako szansy dla rozwoju polskiego ciepłownictwa, dodatkowo pochylą się nad problemem 

rosnącego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Poruszona zostanie także kwestia odpadów na rynku energii i 

ciepła, przede wszystkim możliwości oraz konsekwencji jakie spalarnie odpadów i elektrociepłownie spalające 

odpady mogą mieć dla rynku energii. 
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- Sektor ciepłowniczy w Polsce wymaga głębokiej modernizacji i temu może służyć m.in. Fundusz 

Modernizacyjny przewidziany w nowej dyrektywie ETS – dodaje Bogdan Świątek. 

Kongres Nowego Przemysłu to dwudniowe wydarzenie, będące od dwunastu lat otwartym forum dyskusji  

o aktualnej sytuacji w polskiej gospodarce, w tym w sektorze energetycznym. Debaty i sesje mają na celu 

wspieranie inicjatyw i działań służących pozytywnym przemianom polskiej energetyki.  

 
*** 

 
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 milionów 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 

 

Grupa Veolia w Polsce jest 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. Zatrudnia około 4500 pracowników. Veolia 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: 

Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia 

Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. www.veolia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

 

Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com, Tel.: +48 516 141 414 
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