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Veolia Energia Polska po raz kolejny zwiększa wysiłki na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
 

 
Magdalena Bezulska, członek zarządu, dyrektor HR grupy Veolia w Polsce,  Jerzy Kwiecinski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju 

 
 

Veolia Energia Polska podpisała deklarację współpracy przy "Partnerstwie na rzecz realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju", inicjatywie zmierzającej do upowszechniania celów zrównoważonego 

rozwoju oraz zwiększenia świadomości na temat wyzwań, nakreślonych w Agendzie 2030, przyjętej przez 

ONZ. Deklarację współpracy przy Partnerstwie podpisała Magdalena Bezulska, członek zarządu, dyrektor 

HR grupy Veolia w Polsce w trakcie konferencji „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele 

dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich”. 

Celem konferencji było przybliżenie, przyjętej w 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Agendy 2030 

wyznaczającej nowe cele rozwojowe dla świata (Sustainable Development Goals, SDGs) oraz podkreślenie roli 

wielosektorowego partnerstwa na rzecz efektywnej realizacji Agendy w Polsce. Ministerstwo Rozwoju, pełniąc 

rolę krajowego koordynatora procesu wdrażania Agendy w Polsce, zaproponowało inicjatywę pod nazwą 

„Partnerstwo na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju" – dokument będący deklaracją współpracy 

między ministerstwem i przedstawicielami biznesu, dla których idea zrównoważonego rozwoju to część filozofii 

prowadzenia firm.  

 

Firmy podpisujące deklarację współpracy w ramach inicjatywy, upatrują w idei zrównoważonego rozwoju szansę 

na wykreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej, otwierającej nowe ścieżki rozwoju dla biznesu, opartej na 

zasadach transparentności i budującej wizerunek Polski, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. 
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Decydując się na przystąpienie do inicjatywy są gotowe na wspólne i efektywne działania wraz z Ministerstwem 

Rozwoju w celu realizacji ambitnych planów poprzez mobilizację sił, kreowanie synergii, a także poprzez 

ożywione i wzmocnione partnerstwo, będące efektem otwartego dialogu. 

 

Przystępując do inicjatywy Veolia Energia Polska  zgłosiła dwa projekty partnerskie realizowane prze Fundację 

Veolia Polska: konkurs dla młodzieży „Młodzi Obserwatorzy  Przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność” oraz 

projekt „Szkoła Liderów Miast”. Zgłoszone inicjatywy będą wyrazem aktywnych działań, jakie firma podejmuje w 

ramach  wspierania zrównoważonego rozwoju.  

- W Veolii jesteśmy świadomi globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, jakie stoją 

przed nami w dzisiejszych realiach. Poczucie wspólnej odpowiedzialności za powodzenie przemian społeczno-

gospodarczych jest kluczowe dla efektywnego osiągnięcia trwałego wzrostu w tych trzech wymiarach. Ponieważ 

dążymy do wykorzystania szans na dokonanie zmian, zaproponowaliśmy dwa projekty, które zwiększają 

przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w tych obszarach. Tym samym deklarujemy chęć współpracy  

w ramach „Inicjatywy partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju” - mówi Magdalena 

Bezulska, członek zarządu, dyrektor HR grupy Veolia w Polsce.  

 

„Szkoła Liderów Miast” to projekt pilotażowy, realizowany w miastach zagrożonych negatywnymi skutkami 

przemian demograficzno-społecznych w Polsce. Fundacja Veolia Polska wspólnie z Fundacją Szkoła Liderów  

zrealizują dwie edycje Szkół Miejskich, które będą odbywały się w różnych miejscach w Polsce, w miastach 

powyżej 40 tysięcy mieszkańców. Projekt ma na celu podnoszenie konkurencyjności miast oraz ich efektywności 

pod względem energii i zasobów. Wśród korzyści, jakie mają płynąć dla miast biorących udział w projekcie, 

będzie między innymi wytypowanie lokalnych liderów, którzy mają realnie wpływać na rozwiązanie konkretnych 

problemów społecznych, najbardziej dotkliwych dla danego miasta. Jednym z założeń jest także zatrzymanie 

młodzieży w tych ośrodkach miejskich  poprzez stworzenie im możliwości rozwoju  na lokalnym rynku pracy  

oraz zaangażowanie ich w rozwój miast, z których pochodzą. 

 

Celem konkursu „Młodzi Obserwatorzy  Przyrody - chrońmy razem bioróżnorodność” jest podniesienie 

świadomości młodzieży w zakresie ochrony bioróżnorodności. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, 

gimnazjów i liceów zapoznają się z tematyką bioróżnorodności, a także wpływem człowieka na jakość 

środowiska. Na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć terenowych przeprowadzonych przez nauczycieli, 

młodzież zidentyfikuje główne zagadnienia związane z bioróżnorodnością, opracowuje plan kampanii społecznej 

i zrealizuje ją wraz ze społecznością szkolną i partnerami lokalnymi.  

 

Konferencja „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, 

odpowiedzialność dla wszystkich” odbyła się 5 czerwca 2017 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa 

Rozwoju. 
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*** 

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. 

 

 

Kontakt: 

 

 

Magdalena Kempiński, dyrektor komunikacji grupy Veolia w Polsce 
magdalena.kempinski@veolia.com, Tel.: +48 516 141 414 
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