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Veolia wśród uczestników XII Międzynarodowej  

Konferencji Power Ring 

Gérard Bourland, dyrektor generalny oraz Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji  

i relacji publicznych będą reprezentować Grupę Veolia na nadchodzącej Międzynarodowej 

Konferencji Power Ring. Dwunasta edycja wydarzenia odbędzie się 15 grudnia 2016 roku  

w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju.  

Międzynarodowa Konferencja Power Ring jest jednym z największych spotkań branży energetycznej  

w Polsce, poruszających tematykę zrównoważonego rozwoju i niskoemisyjności polskiej gospodarki oraz 

prognoz dotyczących przyszłego kształtu krajowego sektora energetycznego. To także możliwość wymiany 

poglądów między członkami rządu i politykami, a przedstawicielami największych polskich  

i europejskich przedsiębiorstw sektora publicznego oraz prywatnego.  

Wśród panelistów występujących podczas konferencji znajdzie się Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy 

Veolia w Polsce, który będzie uczestniczył w sesji „Rola i miejsce energii w zrównoważonym rozwoju”. Gościem 

specjalnym tego bloku tematycznego będzie Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki 

Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska. Dodatkowo w panelu wystąpią: Samuele Furfari – Policy Coordinator 

for Director General, DG Energy, Komisja Europejska, Ireneusz Zyska – Przewodniczący Parlamentarnego 

Zespołu ds. Górnictwa i Energii, Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu PSE SA, Bolesław Jankowski – Wiceprezes 

Zarządu PGE SA, Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator Sp. z o.o., Prezes  PTPiREE, 

a także Waldemar Szulc, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Uczestnicy debaty będą się 

zastanawiali nad konsekwencjami wiążącymi się z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu paryskiego COP21, 

a także głównymi kierunkami zmiany modelu gospodarki na niskoemisyjny.  

– Polska stoi przed strategicznym wyzwaniem wynikającym z unijnego obowiązku przyjęcia planu klimatyczno-

energetycznego. Jednocześnie tę sytuację można postrzegać jako szansę na wyznaczenie stabilnych ram dla 

rozwoju sektora energetycznego, w których zostaną pogodzone bezpieczeństwo, konkurencyjność troska  

o środowisko – mówi Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. – Te cele wymagają 

sięgnięcia po efektywne rozwiązania, takie jak kogeneracja, inteligentne sieci czy energetyczne wykorzystanie 

odpadów. Część z nich jest już w Polsce stosowana, ale jestem przekonany, że odpowiednie regulacje pozwolą 

na ich szybszy wdrażanie, co w dalszej kolejności przyczyni się do rozwoju gospodarki i podniesienia jakości 

życia mieszkańców w Polsce – dodaje.  

W XII Międzynarodowej Konferencji Power Ring weźmie udział także Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor  

ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska. Będzie ona uczestnikiem sesji tematycznej 

„Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązanie co do zasady pozbawione wad ale trudne do pełnego 

wdrożenia”. Specjalne wystąpienie w tej części przygotuje Sławomir Grzegorz Mazurek, Dyrektor Departamentu 

Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska. Pozostałymi uczestnikami panelu są: Tomasz 

Szczygielski – Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania, Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury UM 

Warszawa, Bogdan Ślęk – Przewodniczącego Komitetu Rozwoju, Związek Producentów Sprzętu 

Oświetleniowego „Pol-lighting” oraz Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu KIGEiT. W dyskusji poruszone 
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zostaną kwestie optymalizacji wykorzystania odpadów, a także zmian społecznych niezbędnych do przejścia do 

gospodarki o obiegu zamkniętym.  

 
*** 

 
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 o obiegu zamkniętym 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 
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Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce 

magdalena.kempinski@veolia.com, Tel.: +48 516 141 414 
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