
„ZASŁUŻENI DLA MIASTA WAŁBRZYCHA” 
 

INSTYTUCJE, FIRMY 
 
 

ZAKŁADY KOKSOWNICZE  
“WAŁBRZYCH” S.A. 
 
 

Uchwała Nr LII/388/2006 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 28 kwietnia 2006 roku 
 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Zakładom Koksowniczym 
“Wałbrzych” S.A. 
 
 

Na podstawie Statutu Miasta Wałbrzycha § 20 pkt 3 w dniu 22 marca br. do Rady 
Miejskiej Wałbrzycha wpłynął wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uznania szczególnej 
roli i znaczenia Zakładów Koksowniczych  „Wałbrzych”  S.A.  dla rozwoju, gospodarki i 
promocji miasta Wałbrzycha, jedynego w regionie spadkobiercy i kontynuatora tradycji 
Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. 
 Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutowo-
Regulaminową, która w oparciu o uzasadnienie w/w wniosku zwróciła się do 
Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha o przygotowanie projektu uchwały w sprawie 
nadania Zakładom Koksowniczym „Wałbrzych” S.A. tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Wałbrzycha”. 
 Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. są ostatnim zakładem miasta Wałbrzycha 
branży węglowo-koksowej, przemysłu tradycyjnego dla naszego regionu, dzięki któremu 
powstało i rozwinęło się miasto, uzyskując znaczenie w skali regionu i kraju. Tradycje 
tego przemysłu w Wałbrzychu, sięgają XVI wieku. 
 W 1586 roku właściciel dawnej wsi Hermsdorf, obecnie dzielnicy Sobięcin, von 
Czettritz wprowadził dla wsi pierwszą ordynację górniczą. W 1776 r. rozpoczęto 
produkcję koksu, a w 1798 r. pracowały już 4 piece koksownicze. Nazwa „Victoria”, jako 
nazwa kopalni węgla, później także koksowni, istnieje od 1829 r. 
 Obecnie Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. po okresie trudności 
ekonomicznych,  w latach 1997 - 2003  obchodzą 120-letnią rocznicę powstania i mają 
ustalony na najbliższe pięć lat program produkcji koksu. 
• Ujęte są na 361 miejscu „Listy 500 największych zakładów w Polsce”. 
• Zatrudniają w Grupie Kapitałowej 730 pracowników. 
• Są jednym z największych eksporterów w Polsce. 
• Odprowadzają na rzecz miasta w postaci podatków od nieruchomości i opłat za 

użytkowanie gruntów ok. 1,5 mln zł. rocznie, a do Urzędu Skarbowego podatków na 
kwotę ok. 15,8 mln zł. 

• Tworzą Grupę Kapitałową w składzie : 
                     -   Zakład Usług Remontowo-Montażowych „Koksomet” Sp.z o.o. 
                     -   Zakład Usług Technicznych „Techkoks”  Sp.z o.o. 

                -   Zakład Usług Energetycznych „Epokoks” Sp.z o.o. 
• Są znaczącym w Wałbrzychu pod względem ilości pracowników pracodawcą o 

najwyższej średniej wynagrodzenia w regionie. 
• Planują inwestycje na poziomie 100 mln zł, aby sprostać współczesnej technologii 

koksowania węgla i wymogom ochrony środowiska. 



• Jako jedyne w kraju, produkują koks odlewniczy - specjalny rodzaj koksu o wysokich 
parametrach wytrzymałościowych. 

• Sprzedaż tego koksu jest już zakontraktowana na pięć lat. 
    
Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. kontynuują wielowiekowe tradycje wałbrzyskiego 

zagłębia węglowego, są także ważnym elementem współczesnego wizerunku miasta, 
mając istotny wpływ na gospodarkę w regionie. 
 Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Statutowo-Regulaminowa wnioskuje do Rady 
Miejskiej Wałbrzycha o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Zakładom 
Koksowniczym „Wałbrzych” S.A. 
 
 
Aktualne informacje dostępne na stronie internetowej www.zkw.walbrzych.com.pl 

 


