
„ZASŁUŻENI DLA MIASTA WAŁBRZYCHA” 
 

INSTYTUCJE, FIRMY 
 
 

FABRYKA PORCELANY  
„KRZYSZTOF” S.A. 
 
 

Uchwała Nr XXXIV/77/2001 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 26 kwietnia 2001 roku 
 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Fabryce Porcelany 
„Krzysztof” S.A. 
 
Uzasadnienie uchwały: 
 
Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A. w Wałbrzychu zajmuje się produkcją porcelany 
stołowej i galanterii porcelanowej. W roku 2001 Fabryka obchodzi 170 rocznicę 
powstania. Początki działalności Fabryki datowane są na rok 1831, kiedy to Carl Krister 
wykupił położone w Wałbrzychu dwie sąsiadujące ze sobą fabryczki fajansu i przestawił 
produkcję na porcelanę. W krótkim czasie Fabryka stała się wiodącą pod względem 
wielkości produkcji i zatrudnienia. Wyroby trafiły na rynki europejskie i Ameryki 
Północnej, zdobywając nagrody i wyróżnienia na wystawach przemysłowych we 
Wrocławiu (1852, 1857) i w Paryżu (1867). Zła koniunktura spowodowana 
ogólnoświatowym kryzysem po I wojnie światowej stała się przyczyną narastania 
trudności. W 1920 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną, zaś  
w 1921 weszło do kartelu z bawarską Fabryką Porcelany Ph Rosenthal w Selb, przyjmując 
ostatecznie nazwę Kristel Porzellan Manufaktur AG. Nazwa ta utrzymała się do 1945 
roku, do momentu przejęcia Zakładu przez władze polskie. Wtedy to Fabryka 
przemianowana została na Państwową Fabrykę Porcelany „Krister”, a potem Zakłady 
Porcelany Stołowej „Krzysztof”. Od roku 1953 znakiem firmowym jest W – Wawel. 
 
Od 1 stycznia 1996 roku mienie przedsiębiorstwa zostało oddane w leasing Spółce 
Pracowniczej powstałej w maju 1996 roku. W wyniku owych przekształceń powstała 
Pracownicza Spółka Akcyjna, która przybrała nazwę Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A. 
W dniu 13 września 1999 roku Spółka przejęła leasingowe mienie na własność kończąc w 
ten sposób proces prywatyzacji. 
 
Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A. w Wałbrzychu specjalizuje się w produkcji 
wysokogatunkowej porcelany wytwarzanej w oparciu o nowoczesne technologie. Jest 
pionierem w zakresie wprowadzenia technologii prasowania izostatycznego. Do 
najważniejszych inwestycji Firmy w ostatnich latach należy zaliczyć zakup pieca do 
wypału dekoracji wszkliwnych oraz pieca do szybkiego wypału porcelany ze szkliwem, co 
przyczyniło się do powstania nowych miejsc pracy. Należy podkreślić, iż na przełomie 
ostatnich lat w Fabryce nie odnotowano większej liczby zwolnień, starając się w ten 
sposób zmniejszyć procent bezrobocia w regionie wałbrzyskim. O tym świadczy wzrost 
średniego zatrudnienia, które w 2000 roku wynosiło 775 osób, a na dzień dzisiejszy 
wynosi 810 osób. 
 



Aktualnie w ofercie fabryki znajduje się 7 fasonów porcelany, do których należą 
:”Fryderyka”, „Olimpia”, „Alaska”, „Opty”, „Fany”', „Daphne” oraz najnowsza „Ida” - 
wprowadzona do produkcji i promowana w 2001 roku. 
 
Spółka jest uznanym producentem porcelany, otrzymała za swoje wyroby wiele 
wyróżnień m.in.:  
 -  za fasony „Opty” - w 1997 roku na Targach Poznańskich, 
 -  za kolekcję wazonów – w konkursie „Szklana kropla” na najlepszy  wyrób z 
ceramiki w 2000 roku, 
 -  w konkursie „Polskie jest dobre” w roku 1999 i 2000, 
 -  „Wybitny Polski Eksporter – Polish Outstanding Exporter” za rok 1999, 
 -  „Muflon” za najlepszy wyrób w roku 2000 – fason „Opty”. 
 
Fabryka Porcelany „Krzysztof” S.A. w Wałbrzychu skutecznie radzi sobie na trudnym 
rynku porcelany. Posiada wieloletnie tradycje eksportowe na rynkach Europy Zachodniej i 
USA. Tendencją stałą jest 80% udziału eksportu w strukturze sprzedaży. Strategicznym 
celem Firmy jest utrzymanie i wzmocnienie wysokiej pozycji jako eksportera. Wymaga to 
nieustannego dbania o jakość produkowanych wyrobów oraz nadążania za nowymi 
trendami we wzornictwie przemysłowym – dla zaspokojenia rosnących pod względem 
estetyki i atrakcyjności zdobienia potrzeb klienta. Najważniejsze dla Spółki jest bowiem 
uznanie i zaufanie klientów, bycie solidnym partnerem handlowym oraz wyróżnianie się 
produktami dobrej marki. 
 
 
 
 
Aktualne informacje dostępne na stronie internetowej  www.porcelana-krzysztof.pl 
 

 


