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Veolia partnerem konferencji Europolis 
 
O szeroko pojętym bezpieczeństwie w przestrzeni miejskiej rozmawiali uczestnicy piątej edycji 

konferencji „Europolis. Miasto bezpieczne i otwarte”. Partnerem wydarzenia jest Veolia.  W panelu  

o sposobach na zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa wziął udział Jacky Lacombe, prezes zarządu, 

Veolia Energia Warszawa.  

 

 

 
 

Jacky Lacombe, prezes zarządu Veolia Energia Warszawa (w środku). Źródło: Veolia  

 
Europolis to jedno z największych i najbardziej prestiżowych w Polsce cyklicznych spotkań, poświęconych 

rozwojowi miast, organizowanych od czterech lat z inicjatywy Fundacji im. Roberta Schumana i miasta 

stołecznego Warszawy. W konferencjach biorą udział między innymi samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownicy 

administracji rządowej oraz przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji naukowych, zajmujących się 

rozwojem miast.  

Tematem przewodnim tegorocznej edycji było miasto bezpieczne i otwarte. Uczestnicy konferencji rozmawiali 

między innymi o szerokim aspekcie bezpieczeństwa w mieście oraz priorytetach i planach rządu w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa w polskich miastach, przede wszystkim bezpieczeństwa socjalnego, dostaw 

energii, wody, bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy transportu publicznego i o tym, co stanowi  

zachętę dla mieszkańców do rozmów na temat zagrożeń i współpracy w celu ich zwalczania.  
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Jacky Lacombe, prezes zarządu, Veolia Energia Warszawa zabrał głos w panelu „Jak miasta zapewniają 

bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. Przykłady i Wyzwania”. Opowiedział między innymi o stworzonej przez 

Veolię w Warszawie termowizyjnej mapy sieci, pozwalającej na analizę miejsc w sieci pod kątem ewentualnych 

nieszczelności. To jeden z elementów diagnostyki, dzięki której można z większą precyzją budować plan działań 

prewencyjnych, ukierunkowanych na redukcję awarii w systemie grzewczym i zabezpieczenie ciągłości dostaw 

ciepła w efektywny sposób. Veolia w Warszawie wdrożyła też procedurę analizy awarii, jak np. w warszawskim 

Miasteczku Wilanów, pozwalającą na uniknięcie podobnej awarii na analizowanym obszarze. Nie mniej istotnym 

dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i ciepła mieszkańcom jest też projekt ISC (Inteligentnej Sieci 

Ciepłowniczej), zakładający efektywną eksploatację, której głównym celem jest  dostosowanie energii 

zamówionej u wytwórcy do bieżących potrzeb mieszkańców.  

 

- Dla grupy Veolia bezpieczeństwo oznacza przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom, firmom i instytucjom 

użyteczności publicznej ciągłości i efektywności dostaw ciepła. Tworzymy inteligentne sieci ciepłownicze  

w największych polskich miastach, dzięki czemu jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować, diagnozować 

i błyskawicznie reagować w przypadku wystąpienia awarii. Proponujemy optymalne zarządzanie produkcją 

energii oraz efektywną dystrybucję i zarządzanie energią na poziomie dostaw ciepła do budynków - mówi 

Gérard Bourland, dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce. -  Nowe technologie pozwalają nam też na 

znaczące ograniczenie strat energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, bo zapewnienie bezpieczeństwa jest 

dla nas tożsame z dbałością o środowisko. 

  

 
Podczas konferencji został przedstawiony raport o bezpieczeństwie i otwartości polskich miast i rankingu 66 

najbezpieczniejszych polskich miast.  

Wydarzenie odbyło się 2 czerwca 2017 roku w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.  

*** 

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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