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Veolia partnerem III Forum Ochrony Środowiska  

Veolia jest partnerem tegorocznej edycji Forum Ochrony Środowiska, rozpoczynającej się  

6 marca w Warszawie. Głównymi tematami wydarzenia jest zrównoważony rozwój oraz wizje 

nowoczesnych firm wodociągowych. O praktycznym wdrożeniu gospodarki o obiegu 

zamkniętym opowie Klara Ramm, Business Development Manager Veolii. 
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Forum Ochrony Środowiska po raz trzeci zgromadzi przedstawicieli władz centralnych, w tym Ministerstwa 

Rozwoju i Finansów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, posłów i senatorów, samorządowców, 

przedstawicieli zarządów czołowych polskich i europejskich firm wodociągowych oraz naukowców. W trakcie 

dwóch dni debat uczestnicy poruszą kwestie związane z regulacjami prawnymi w kontekście zrównoważonego 

rozwoju, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, jak również różnych aspektów związanych  

z działalnością nowoczesnych firm wodociągowych.  

Klara Ramm będzie prezentować rozwiązania Veolii drugiego dnia Forum. Jako ekspert z zakresu realizacji 

przedsięwzięć związanych z usługami wodnymi o zasięgu międzynarodowym, opowie o działaniach Veolii na 

rzecz gospodarki bezodpadowej w Polsce i na świecie.  

– Kurczenie się zasobów naturalnych sprawia, że musimy wykorzystywać je w sposób optymalny. Z tego 

powodu już od wielu lat Veolia wdraża w Polsce rozwiązania pozwalające na stosowanie pozostałości z 

procesów spalania węgla  jako surowca w produkcji materiałów budowlanych. Odzysk biogazu z osadów 

ściekowych, czy elektrociepłownie na osad to już nie są rozwiązania innowacyjne. Trzeba iść dalej, odzyskiwać 

surowce i wykorzystywać je powtórnie. Ostatnio Veolia wdrożyła w Poznaniu system odzysku ciepła z procesów 

produkcyjnych, na rzecz ogrzewania osiedli. To technologie przyjazne dla środowiska, a dodatkowo zapewniają 

oszczędności – mówi Klara Ramm, Business Development Manager, Veolia Energia Polska. – Trzeba pamiętać, 

że przejście z gospodarki linearnej na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga podejmowania 

kompleksowych działań, a nie ograniczających się jedynie do obszaru energii, wody czy odpadów. W ten sposób 

uda się osiągnąć największe korzyści – dodaje.   

III Forum Ochrony Środowiska odbywa się 6-7 marca 2017 r. w hotelu Radisson Blu Centrum  w Warszawie. 

Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.  
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*** 

 
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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