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SUEZ Polska jest częścią międzynarodowej Grupy SUEZ - 
światowego lidera w dziedzinie gospodarki wodnej  

i odpadowej 
 
Grupę SUEZ tworzą specjalistyczne spółki dostarczające innowacyjne rozwiązania w modelu gospodarki 

cyrkularnej w czterech głównych sektorach: woda, recykling i odzysk, oczyszczanie i uzdatnianie oraz 

consulting. Kompleksowa współpraca z SUEZ pozwala zwiększyć wydajność, redukować koszty operacyjne, 

oszczędzać czas i minimalizować zaangażowanie pracowników w obsługę procesu.  

 

Jesteśmy obecni w Polsce od 1992 roku i mamy status wiodącego operatora na rynku gospodarowania 

odpadami (komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi) 

 

 Naszymi Klientami są osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty, samorządy oraz przedsiębiorstwa 

produkcyjne i handlowe. 

 Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych). 

 Posiadamy 51 punktów operacyjnych w całej Polsce. 

 Grupa w Polsce zatrudnia ponad 3000 pracowników, dzięki którym świadczy różnego rodzaju usługi 

związane z gospodarką odpadami dla blisko 2,3 mln osób. 

 Posiadamy własne instalacje w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów: ITPOK w Poznaniu – ze 

względu na unikalne połączenie funduszy z UE z formułą Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest 

pierwszą tego typu inwestycją w Europie. 

 

Poznaj nasze wartości. Czy też się z nimi identyfikujesz? 

• Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy, która angażuje się w dbanie o dobro naszej planety. 

Promujemy odpowiedzialne zarządzanie z poszanowaniem otoczenia społecznego, norm 

prawnych i etycznych. 

• Jesteśmy ogólnopolską Grupą, która ma odwagę mówić i działać na rzecz idei zrównoważonego 

gospodarowania odpadami. Staramy się przy tym zapewniać swoim Pracownikom godny poziom 

życia i bezpieczne warunki pracy. 

• Jesteśmy lokalną firmą o wysokich wymaganiach wobec siebie i naszych kontrahentów. Chcemy 

się uczyć i rozwijać, by oferować coraz lepsze usługi wraz z postępem nowych technologii. 
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• Jesteśmy wreszcie ludźmi ceniącymi relacje oparte na wzajemnym szacunku do siebie, Klientów 

i środowiska. Wierzymy w pracę zespołową i dbamy o dobrą atmosferę w pracy. 

W SUEZ jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, ponieważ różnorodność jest 

jedną z naszych wartości. Dodatkowo różnorodność zespołu korzystnie wpływa na tak bardzo pożądaną dziś 

w biznesie efektywność pracowników. Wierzymy, że świat różnorodny to świat barwny i pełen potencjału. 


