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Veolia partnerem III Europejskiego Kongresu Samorządów 
 

O efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi w miastach i gospodarce o obiegu zamkniętym 

rozmawiać będą przedstawiciele Veolii na odbywającym się w dniach 27-28 marca III Europejskim 

Kongresie Samorządów w Krakowie. 

 

 
źródło: Veolia 

 

Podczas tegorocznej edycji Kongresu pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku” jego uczestnicy 

spotkają się na debatach, panelach, warsztatach, wykładach i prezentacjach podzielonych na sześć bloków 

tematycznych: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje oraz Biznes i Miasto. 

Porozmawiają między innymi o roli miast w przyciąganiu talentów biznesowych, o roli metropolii jako biegunów 

wzrostu i innowacji, czy znaczeniu funduszy europejskich dla samorządów. Przedstawiciele Veolii – Małgorzata 

Mika-Bryska, Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych oraz Klara Ramm, Manager ds. Rozwoju, wezmą 

udział w dwóch panelach dyskusyjnych pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym - przyszłość Europy?” oraz 

„Efektywne gospodarowanie zasobami gwarancją bezpieczeństwa wodnego”.  

 

Kongres jest dla wszystkich zainteresowanych doskonałą okazją do przyjrzenia się sytuacji polskich 

samorządów. Władze samorządowe i lokalni przedsiębiorcy spotykają się w Krakowie po raz kolejny  

z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu, by poznać wzajemne 

potrzeby, wsłuchać się w pomysły i wymienić się doświadczeniami, dotyczącymi zarządzania gminami  

i miastami.  

 

-  Mając do czynienia z nieustannie kurczącymi się zasobami naturalnymi i zmianami w środowisku naturalnym 

musimy wypracowywać rozwiązania, pozwalające na ochronę i odnowę tych zasobów. Właśnie dlatego tak 

wielką miarę Veolia przykłada do wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Model ten przyczynia się 

zarówno do poprawy stanu środowiska, ale daje też wymierne oszczędności finansowe. W samorządach, które 

odpowiadają choćby za jakość wody, w którą zaopatrują mieszkańców i muszą systematycznie inwestować  

w nowe technologie, racjonalne zarządzanie gospodarką wodną i utrzymanie spójności finansowej jest 

niezwykle istotne. My mamy rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie efektywności i racjonalności kosztowej 

i chcemy je przedstawić - mówi Małgorzata Mika-Bryska, Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych w Veolii.  

 

Do takich rozwiązań należą między innymi: konkretna pomoc samorządom w ramach partnerstwa publiczno- 

prywatnego, gdzie np. Veolia dostarcza samorządom własne doświadczenie, finansowanie oraz wiedzę 

techniczną i zarządczą oraz tworzenie kompleksowej usługi zarządzania gospodarką wodno-ściekową w ramach 

tzw. smart city. 
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Rozwiązania Veolii, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej sprawdziły się w wielu europejskich miastach, 

między innymi w Lyonie we Francji, Tidworth w Wielkiej Brytanii oraz Hradec Králové w Republice Czeskiej, 

 a w Polsce w Tarnowskich Górach (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji). 

 

III Europejski Kongres Samorządów odbywa się w dniach 27-28 marca 2017 roku w ICE Kraków Congress 

Centre w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich . 

 

 

 
*** 

 
Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 163 000 
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 2016 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 61 
miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 54 mln MWh energii i odzyskała 31 milionów ton odpadów na drodze odzysku 
materiałowego i energetycznego. W 2016 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała 
obroty w wysokości 24,39 mld euro. www.veolia.com 

 
Grupa Veolia w Polsce od 20 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w Polsce, oferującym usługi dostosowane do potrzeb 
klientów , stale rozwijającym swoją działalność na terenie kraju. W tym czasie dla zapewnienia najwyższej jakości usług, ochrony środowiska, 
Veolia konsekwentnie inwestuje w rozbudowę oraz modernizację swojej infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej.  Jest jednym z 
czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.  Zatrudnia około 4500 pracowników. 
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 75 miastach, w 41 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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