
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Komunikat prasowy 
 Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 

 

 

Veolia partnerem V Edycji Ogólnopolskiego Szczytu 

Energetycznego  
 

O nowej polityce klimatycznej Unii Europejskiej i jej wpływie na polską gospodarkę będzie mówiła 

przedstawicielka Veolii na odbywającym się w dniach 25-26 kwietnia Ogólnopolskim Szczycie 

Energetycznym w Gdańsku. W trakcie dwóch dni debat i rozmów, zostaną poruszone najważniejsze 

kwestie związane z energetyką w Polsce, a motywem przewodnim Szczytu będzie hasło: „Energetyka dla 

gospodarki - gospodarka dla energetyki”. 

Uczestnicy tegorocznej, jubileuszowej edycji OSE będą rozmawiać między innymi o reorganizacji polskiego 

rynku energii jako elementu polityki surowcowej państwa, rewitalizacji narodowego potencjału gospodarczego 

oraz uniezależnienia gospodarczego i energetycznego, pewności zaopatrzenia w surowce, a także stabilności 

relacji międzynarodowych w sektorze energetycznym.  

Przedstawicielka Veolii podzieli się w trakcie szczytu swoimi pomysłami na zrównoważony rozwój sektora 

energetycznego. Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych w Veolia Energia Polska 

weźmie udział w panelu „Polityka klimatyczna UE 2030 - wpływ na polską gospodarkę". Paneliści (wśród nich 

między innymi Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Włodzimierz 

Ehrenhalt, wiceprezes Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej) dyskutować będą między innymi na temat 

nowych regulacji w sprawie OZE, także w kontekście ciepła z OZE vs. ciepło systemowe, nowej polityce 

klimatycznej do 2030 roku i roli węgla w polskiej elektroenergetyce w kontekście polityki UE.  

- Z uwagi na ambitną politykę klimatyczną UE polska energetyka, przemysł i przyzwyczajenia ludzi będą musiały 

przejść gruntowną transformację. Musimy spalać węgiel w sposób bardziej efektywny, wykorzystywać potencjał 

ciepłownictwa systemowego i rozwijać wysokosprawną kogenerację, co jest jednym ze sposobów na osiągnięcie 

założonych celów klimatycznych. Polska stopniowo  dywersyfikuje swój miks energetyczny, starając się przede 

wszystkim opierać na lokalnych zasobach. Grupa Veolia wdraża działania, które przyczyniają się do osiągnięcia 

celów klimatycznych w sposób efektywny kosztowo, także dzięki wprowadzaniu w życie zasad gospodarki o 

obiegu zamkniętym - mówi  Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia. 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala, podczas której już po raz piąty 

zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki” oraz „Fale Innowacji”. Dodatkowo, w tym roku po raz 

drugi w ramach szczytu odbędzie się „Laboratorium innowacyjnośći”, w którym zaproszeni goście przedstawią 

krótkie prezentacje na temat innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. 

Wydarzenie odbywa się w dniach 25- 26 kwietnia w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, przy  

ul. Plac Solidarności 1. Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Biznesu.  

*** 

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 
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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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