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Veolia partnerem V Międzynarodowego Forum Gospodarki 

Niskoemisyjnej 
Jak przestawić polską gospodarką na niskoemisyjne tory? Jak zmienić podejście do prognozowania 

zużycia energii? Jak budować nowoczesną infrastrukturę energetyczną? Na te i inne pytania postarają 

się odpowiedzieć uczestnicy V Międzynarodowego Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, które odbędzie 

się 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Veolia  jest partnerem wydarzenia. 
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Wydarzenie jest objęte patronatem Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Krajowego Sekretariatu 

Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Uczestnicy Forum będą dyskutować i proponować konkretne 

rozwiązania do wykorzystania w przygotowywanych i realizowanych działaniach na rzecz niskoemisyjnej 

transformacji polskiej gospodarki. Organizatorzy Forum są przekonani, że takie rozwiązania, bazujące na 

polskiej myśli naukowo-technologicznej mogą stać się specjalnością eksportową Polski w dziedzinie energetyki  

i przemysłu. 

Małgorzata Mika Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych w Veolia Energia Polska weźmie udział  

w panelu „Nowe szanse dla polskiej gospodarki (energetyka i przemysł)” Prelegenci, a wśród nich między innymi 

Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, 

porozmawiają o elektromobilności, jako nowej szansie dla energetyki i integracji źródeł OZE, gospodarce o 

obiegu zamkniętym i gospodarczym wykorzystaniu dwutlenku węgla.  

 - Działalność grupy Veolia w Polsce wpisuje się w działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki. Uczestniczymy  

w realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej w polskich miastach, dostarczając na przykład do budynków 

ciepło przesyłane własnymi sieciami ciepłowniczymi, co gwarantuje między innymi niższe i stabilne ceny, 

bezpieczeństwo dostaw, a także znaczące ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Stawiamy także na 

kogenerację, co daje szansę na bardziej efektywne wykorzystanie paliw i zmniejszenie m.in. emisji dwutlenku 

węgla z produkcji energii elektrycznej z węgla. Veolia zamierza też kontynuować swoje zaangażowanie w rozwój 

gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasze rozwiązania w tym zakresie chcemy zaprezentować podczas dyskusji 

panelowej - mówi Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych,  Veolia. 
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Na uroczystej ceremonii otwarcia, przewidziano wystąpienia Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, 

Jerzego Kwiecińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pawła Sałka, sekretarz stanu i 

pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej w Ministerstwie Środowiska. 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 27 kwietnia w Warszawie, w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ul. 

Czackiego 3/5. Organizatorem Forum są Procesy Inwestycyjne.  

*** 

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 
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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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