
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Komunikat prasowy 
 Warszawa, 3 kwietnia 2017 r. 

 

 

Fundacja Veolia Polska w Programie Partnerstwa Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 
 
Fundacja Veolia Polska została włączona do grona Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 

najdłużej działającej i największej organizacji pozarządowej w Polsce, zajmującej się w kompleksowy 

sposób koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Nowi Partnerzy zostali oficjalnie 

przedstawieni podczas ogłoszenia raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki”. 

 
źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Na zdjęciu: Mirella Panek-Owsiańska, Pezeska Zarządu FOB,  

Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor CSR, Członek Zarządu Fundacji Veolia, 

Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna FOB 

 
Program Partnerstwa to główne przedsięwzięcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tworzy go ponad  

50 polskich firm oraz organizacji, reprezentujących różne branże - liderów odpowiedzialnego biznesu  

i zrównoważonego rozwoju. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu firm, organizacji i Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu ukazuje się doroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który zbiera dokonania 

firm  w zakresie CSR. 

W tym roku do Programu Partnerstwa FOB przystąpiło pięć firm - obok Fundacji Veolia Polska, także Carrefour 

Polska (branża handlowa), Enea (branża energetyczna), IBM Polska (branżą IT) i LafargeHolcim (branża 

budowlana).Działalność Fundacji Veolia Polska, należącej do Grupy Veolia koncentruje się na poprawie jakości 

życia lokalnych społeczności, między innymi poprzez promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób 

bezrobotnych, działania na rzecz ochrony środowiska oraz  inicjatywy edukacyjno-oświatowe i charytatywne.  

 - Jako Grupa Veolia zobowiązaliśmy się do przestrzegania  podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju, 

między innymi do ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko, dbałości o pracowników  

i angażowania się na rzecz lokalnych społeczności. Dziś wiele z tych założeń realizuje Fundacja Veolia Polska, 

która jest integralną częścią naszej Grupy. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że w tym roku zostaliśmy docenieni 

przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przyjęci do elitarnego grona firm, które wdrażają z powodzeniem 

zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. To dla nas zaszczyt, ale i wielka 

odpowiedzialność na przyszłość  - powiedział Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. 
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- Bez zaangażowania biznesu rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu i budowanie zrównoważonej 

przyszłości nie są możliwe. Potrzebne jest wsparcie firm , które nie tylko rozumieją samą koncepcję CSR, ale z 

sukcesem wdrażają ją w strukturach i działają na rzecz jej upowszechnienia w swoim otoczeniu. Bardzo się 

cieszymy, że grono tych firm właśnie się powiększyło o pięć nowych organizacji. Z równie dużą radością w takim 

dniu dziękujemy  partnerom Forum, którzy współpracują z nami od wielu lat. Wydarzenie takie jak ogłoszenie 

Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest najlepszą  okazją do przypomnienia 

wieloletniego, wzajemnego wsparcia - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  

W tym roku, z okazji jubileuszowej, piętnastej edycji raportu FOB, poruszony został temat praktyk polskich firm  

w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W dyskusji na ten temat wzięły udział między innymi: 

Grażyna Henclewska z Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, Maria Andrzejewska, 

dyrektorka Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz dr Anna Bartoczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad 

Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. 

W trakcie wydarzenia została także podpisana Karta Różnorodności, międzynarodowa inicjatywa na rzecz walki 

z dyskryminacją oraz promowaniem różnorodności w miejscu pracy. Wydarzenie odbyło się 30 marca 

w Warszawie w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56. 

*** 

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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