
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Komunikat prasowy 
 Warszawa, 6 luty 2017 r. 

 

 

Veolia uczestnikiem Forum „Zmieniamy Polski Przemysł 2017” 

6 lutego br. w Warszawie odbywa się Forum „Zmieniamy Polski Przemysł 2017”, jedna z 

najważniejszych konferencji poświęconych kondycji krajowej gospodarki i jej rozwojowi. 

Veolia należy do partnerów wydarzenia, a Gérard Bourland, dyrektor generalny grupy w Polsce, 

wystąpi w dwóch panelach dyskusyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Veolia 

 
Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” organizowane jest po raz siedemnasty i od lat stwarza możliwość 

merytorycznej debaty między członkami rządu i politykami, a ekspertami i przedstawicielami największych 

krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw. Jego ideą jest promowanie  inicjatyw, które wpływają na rozwój, 

konkurencyjność i unowocześnianie polskiej gospodarki.  

Wśród uczestników XVII Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” pojawi się także Gérard Bourland, dyrektor 

generalny grupy Veolia w Polsce, który weźmie udział w dwóch debatach. Pierwsza z nich „Polska Gospodarka. 

Śmiałe plany i weryfikująca przyszłość”, będzie dotyczyła podsumowania roku pracy rządu, Strategii na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju, zmian związanych z gospodarką w strukturach państwa, a także spowolnienia 

gospodarczego, eksportu i inwestycji zagranicznych w Polsce. Do dyskusji zaproszeni zostali m.in.: Henryk 

Baranowski, Prezes Zarządu, PGE, Paweł Borys, Prezes, Polski Fundusz Rozwoju, Maciej Dyjas, Prezes 

Zarządu Griffin Real Estate, Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland, Krzysztof Opolski, Kierownik Katedry 

Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Janusz 

Steinhoff, Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001 oraz Beata Stelmach, Prezes GE na Polskę i 

Kraje Nadbałtyckie. 

Druga sesja tematyczna, w której weźmie udział Gérard Bourland, zatytułowana „Horyzonty polskiej i 

światowej energetyki. Prognozy i dylematy”, będzie dotyczyła relacji z Unią Europejską, czystej energii  

z niekonwencjonalnych źródeł, energii od telekomów, magazynowania energii i systemów zaopatrzenia  

w energię, innowacyjności oraz prognoz długoterminowych na 2030 r. Pozostałymi uczestnikami dyskusji będą: 
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Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, Henryk Baranowski, Jarosław Broda, Wiceprezes Zarządu ds. 

Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, Tauron Polska Energia, Bohdana Horáčková, Dyrektor Generalny, CEZ 

Polska, Jacek Kościelniak, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności 

Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Energa,  Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu Enea, Artur Kupczunas, 

Wiceprezes Saule Technologies oraz Jan Woźniak, Dyrektor Zarządzający ENGIE Polska. 

– Przed Polską stoi szereg ważnych wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym i kształtem sektora 

energetycznego. Część z nich, na przykład problem zanieczyszczenia powietrza, wymaga pilnej interwencji – 

mówi Gérard Bourland, dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce. – Jestem przekonany, że rozwój gospodarczy 

można pogodzić z troską o środowisko, sięgając m.in. po rozwiązania wypracowane w ramach gospodarki o 

obiegu zamkniętym. Mam nadzieję, że znajdą one odzwierciedlenie w polskich strategiach rozwojowych, a my 

jako Veolia, jesteśmy gotowi pomóc w ich wdrażaniu – dodaje.   

*** 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

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