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Veolia Energia Polska sygnatariuszem Karty Różnorodności 
 

 
Źródło: FOB, Adam Strumidło, The Dreamers Studio. 

 

Holding grupy Veolia w Polsce, podpisał Kartę Różnorodności -  dokument, będący zobowiązaniem do 

walki z dyskryminacją w miejscu pracy oraz do działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w 

miejscu pracy. 24 maja, w  imieniu grupy Veolia w Polsce, Kartę podpisała dyrektor HR grupy Veolia w 

Polsce, członek zarządu - Magdalena Bezulska.  

Uroczystość podpisania Karty Różnorodności odbyła się w ramach organizowanego przez FOB 

IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności pod hasłem”  Miejsce pracy –spotkanie pokoleń”. 

Karta Różnorodności jest międzynarodową inicjatywą wspieraną przez Komisję Europejską i realizowaną 

w wielu krajach Unii Europejskiej. W Polsce Karta Różnorodności została zainaugurowana 14 lutego 2012 roku 

podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym roku, Kartę swoim honorowym patronatem 

objął Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Podpisując Kartę Różnorodności sygnatariusze zobowiązują się podejmować działania mające na celu 

wprowadzenie zakazu dyskryminacji oraz działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy. 

Dodatkowo firma - sygnatariusz wyraża gotowość do angażowania wszystkich pracowników oraz partnerów 

biznesowych i społecznych w promocję tych działań. Celem Karty Różnorodności jest rozpowszechniane 

równości społecznej oraz wspieranie różnorodność w miejscu pracy.  

 

- Kluczową wartością dla współczesnego społeczeństwa jest różnorodność. Aby osiągnąć wymierne korzyści 

i pozytywnie wpłynąć na rozwój oraz innowacyjność biznesu, konieczne jest zarządzanie różnorodnością oraz 

wdrożenie polityki równego traktowania wszystkich pracowników. Takimi zasadami kieruje się Grupa Veolia. 

Cieszymy się, że nasze starania na rzecz wprowadzenia instytucjonalnych i wewnątrzzakładowych rozwiązań 

dla tworzenia pozytywnej atmosfery i kultury pracy zostały zauważone - powiedziała Magdalena Bezulska, 

dyrektor HR grupy Veolia w Polsce – Podpisanie Karty Różnorodności to dla nas – po przystąpieniu w marcu do 

Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu – kolejny krok. To także wielka odpowiedzialność. 
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Veolia nie tylko zobowiązuje się do dalszego pielęgnowania tych zasad, ale także do upowszechniania 

oraz  promowania wśród wszystkich interesariuszy organizacji zasad zarządzania różnorodnością i polityki 

równego traktowania - dodała. 

 

 

Podpisanie Karty Różnorodności przez Veolia Energia Polska jest następstwem przystąpienia Fundacji Veolia 

Polska do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmom i organizacjom należącym do 

Programu Partnerstwa przyświeca wspólny cel, którym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Firmy, które chcą należeć do Programu Partnerstwa i Karty Różnorodności muszą pokazać, że nie tylko 

rozumieją ideę CSR, ale także wiedzą jak skutecznie wprowadzać je w życie. W tym roku, oprócz Fundacji 

Veolia Polska, do tego zaszczytnego grona dołączyły między innymi: Carrefour Polska, Enea, IBM Polska oraz 

LafargeHolcim. 

-Zawsze z dużą satysfakcją witamy nowe organizacje w wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności, tym bardziej 

nas cieszy kiedy nasi partnerzy strategiczni dołączają do tego grona, aby wspólnie z nami upowszechniać ideę 

różnorodności i przeciwdziałać dyskryminacji. Gratulujemy firmie VEOLIA i liczymy na owocną współpracę na 

rzecz tworzenia otwartych i włączających miejsc pracy - powiedziała Marzena Strzelczak Dyrektor  

Generalna Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

IV Ogólnopolskie Dni Różnorodności, na których podpisano Kartę Różnorodności odbyły się 24 maja, o godzinie 

9:00 w Warsaw Trade Tower, przy ulicy Chłodnej 51 w Warszawie. 

*** 

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 

 

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku.  Swoje wsparcie kieruje do społeczności 

lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce.  Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na 

wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia, między innymi w obszarach  

związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności. Do 

nowych zadań Fundacji  należy także wspieranie inicjatyw edukacyjno-oświatowych. 
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Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com, Tel.: +48 516 141 414 

 

mailto:magdalena.kempinski@veolia.com

