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Dbamy
0 slaisk^ wod$
Gomoslgskie Przedsi?biorstwo
Wodociqgow w Katowicach
jest jednym z najwi?kszych
podmiotow tego typu w kraju
1 w Europie. Dostarcza swoim
kontrahentom wod? najwyz
szej jakosci, pomimo dziafeuiia
najednym z najbardziej zagrozonych ekologicznie rejonow
w Europie.
Z wody dostarczanej przez GPW
korzysta ponad 3 m ln mieszkan
cow regionu z ok. 60 gm in.
Przedsi?biorstwo w sposob systemowy zapewnia bezpieczenstwo zaopatrzenia w w od? re
gionu. Zadne rejonowe przedsi?biorstw o wodociqgowe nie
jest w stanie przeslac w razie
awarii lub kl?ski zywiolowej wo
dy pitnej na przeciw legly kraniec Gomego Slqska. Takq mozliwosc elastycznego i szybkiego
reagowania stw arza jed yn y
w kraju pierscieniow y system
o cUugosci ponad 900 km, okalajqcy najwi?ksze aglomeracje
w wojewodztwie slgskim. Zasadq GPW jest traktowanie wody
jako dobra strategicznego, ktore
wystarczyc ma jeszcze na wiele
pokolen. Dlatego ponad 85 procent w ody dostarczanej partnerom Spolki pochodzi z w od powierzchniowych, latwiej odnawialnych niz w ody gl?binowe.
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Gtownym celem w 2014 roku byto uporz^dkowanie wielorakiej
dziatalnoki GPW. We wsp6tpracy
z Wojewbdztwem Sl^skim - wta£cicielem wi^kszosciowym - opracowalismy krotkoterminow^ stra
tegic dziatania Spotki.
Sprowadza si? ona
do zrestrukturyzowania i wygaszania dziatalnosci bezposrednio
niezwi^zanej z produkcj$ wody
oraz wycofaniem wszystkich aktywow, ktore byty zaangazowane
w tego typu przedsi?wzi$da. Ten
cel w znacz^cym stopniu zostat
zrealizowany, czego wyraz znajdujemy w naszych ksi?gach finansowych. Juz odzyskalismy ok.
20 mln ztotych, a wszystko wskazuje na to, ze ta pula srodkow b?dzie sic systematycznie zwi^kszac. Moim sukcesem, a w zasadzie sukcesem przedsi?biorstwa,
jest to, ze nie doszto do eskalacji

problemu, ktorym mogta byd
dziatalno^c finansowa GPW. Dzi?ki sprawnemu dziataniu catej zatogi oraz zarz^du, sytuacja
w Spotce wrocita do normy. Nie
jesteSmy i nie b?dziemy przedsi?biorstwem nastawionym wyt^cznie na generowanie zysku.
Rozpocz?li$my realizacj? kompleksowej, przewidzianej na 3 la
ta, modernizacji infrastruktury
wodoci^gowej na niespotykan^
do tej pory skal? WprowadziliSmy procedury efektywnego zarz^dzania kosztami dziatalnosci
Spotki i szczegotowe budzetowanie. Realizowana jest konsekwentnie polityka zarz^dzania Srodkami finansowymi Spotki uniemozliwiaj^ca zaangazowanie ich w inwestycje o wysokim ryzyku oraz
zaktadaj^ca lokowanie pieni?dzy
Spotki wyt^cznie na lokatach
w bankach o najwyzszej kapitalizacji. Dzi^ki temu Przedsi?biorstwo, notuj^c juz dzisiaj kilkumilionowy zysk, osi^gn^to petn^
stabilizacj?. Umozliwitoto nam
rozpocz?cie - po konsultacjach ze
wszystkimi klientami - prac
nad now^ politykq cenow^, przewiduj^c^ zastosowanie obnizek
dla kluczowych partnerow Spotki.
Jej celem b?dzie dgzenie do zapewnienia bezpieczeristwa systemu zaopatrzenia w wod? poprzez pewnosc dostaw, gwarancj? jakoSci i przyst?pnej ceny wo
dy. Cena ta b^dzie tym nizsza, im
wi^ksza liczba odbiorcow wody
b?dzie korzystata z naszego systemu oraz ilosc wody, jak$ b?d^
od nas kupowali.

