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Veolia na konferencji poświęconej ochronie środowiska 

Czy wdrażane rozwiązania, nowoczesne inwestycje i przestrzeganie europejskich norm 

prawnych przyczynią się do ochrony środowiska i powstrzymania zmian klimatycznych? Tę  

i wiele innych kwestii poruszą uczestniczy XII Konferencji Ochrony Środowiska w Energetyce  

i Ciepłownictwie. Wydarzenie, na którym Veolię reprezentować będzie Małgorzata Mika-Bryska, 

dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, odbywa się 20 lutego w Katowicach. 
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Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie od lat przyciąga przedstawicieli rządu, firm  

i przedsiębiorstw działających na polskim i europejskim rynku, a także specjalistów i analityków. Podczas dwóch 

dni debat uczestnicy poruszą kwestie związane z nowymi inwestycjami, modernizacją rozwiązań już istniejących, 

zmianami legislacyjnymi i ochroną środowiska w kontekście rynku energii elektrycznej i ciepłownictwa.  

W trakcie debaty „Czas na… pomysły na węgiel” prelegenci porozmawiają na temat przyszłości polskiego 

przemysłu wydobywczego i ekologii, alternatywy dla węgla, nowych technologii – w tym dla elektrowni  

i elektrociepłowni – oraz bezodpadowej energetyki węglowej. Veolię, która jest partnerem konferencji, 

reprezentować będzie Małgorzata Mika-Bryska - dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych. Pozostałymi 

uczestnikami debaty będą: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Jarosław Broda – 

wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia,  Bogusław Regulski – wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej 

Ciepłownictwo Polskie, Wiesław Różacki – dyrektor wykonawczy Mitsubishi Hitachi Power Systems oraz 

Agnieszka Wasilewska-Semail – prezes zarządu RAFAKO. 

– Veolia od wielu lat wdraża nowoczesne, przyjazne środowisku technologie związane z węglem. Nasze sieci są 

zasilane z opalanych węglem źródeł kogeneracyjnych, które są w stanie efektywnie produkować ciepło i energię 

elektryczną. To pokazuje, że węgiel dalej ma przyszłość, chociaż wymaga zastosowania nowoczesnych 

rozwiązań – mówi Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska. – 



 

 

Komunikat prasowy 

Warszawa, 20 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona i odnawianie zasobów świata należą do najważniejszych wartości grupy Veolia. Dzięki naszym 

technologiom jesteśmy w stanie zagospodarować uboczne produkty spalania węgla, które w Poznaniu 

przetwarzamy na dodatki do betonu, cementu czy materiał do ziemnych prac budowalnych. To maksymalnie 

pełne wykorzystanie paliwa i praktyczna realizacja idei gospodarki o obiegu zamkniętym, odbywające się  

z pożytkiem dla środowiska – dodaje.  

XII Konferencja Ochrony Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie odbywa się w Katowicach od 20 do 21 

lutego 2017r. Organizatorem wydarzenia jest BMP, wydawca magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i 

portalu kierunekenergetyka.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 milionów ton odpadów na drodze odzysku 

materiałowego i energetycznego. W 2015 roku Veolia Environment (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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