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„ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA
Celem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. jest produkowanie i dostarczanie odbiorcom koksu i produktów węglopochodnych 
spełniających ich wymagania przy jednoczesnym stałym zmniejszaniu uciążliwość produkcji dla środowiska. Dla osiągnięcia zaufania klienta do dostar-
czonego wyrobu, zobowiązujemy się do ustalania potrzeb naszych odbiorców, określania ich w formie wymagań dla Zakładów oraz ciągłego doskona-
lenia działań na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Polityka stanowi integralny element zarządzania przedsiębiorstwem i wyznacza podstawy do 
funkcjonowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania w zakresie jakości i ochrony środowiska.
Stosowanie produktów Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. ma zdecydowanie korzystny wpływ na środowisko naturalne człowieka.
Znając poziom naszych oddziaływań środowiskowych– wynikających ze stosowanych procesów technologicznych– uznajemy ograniczanie ich za 
jeden z priorytetowych elementów strategii przedsiębiorstwa.  

Dla potwierdzenia przyjętych celów oraz osiągnięcia maksymalnie wysokiego, możliwego do uzyskania, stanu ograniczania oddziaływania na środowi-
sko realizujemy następujące działania:
· utrzymujemy współpracę i wymianę informacji z klientami dla rozpoznania wymagań i ustalenia stopnia zadowolenia, · planujemy i realizujemy dzia-
łania niezbędne do spełnienia wymagań dotyczących wyrobów, · wykorzystujemy tylko surowce dostarczane przez sprawdzonych i zatwierdzonych 
dostawców, · utrzymujemy w pełnej gotowości sprzęt i urządzenia technologiczne, wdrażając do procesu produkcyjnego nowoczesne rozwiązania 
techniczne,
· prowadzimy ciągłe i wszechstronne szkolenie pracowników w zakresie obejmującym zagwarantowanie realizacji oczekiwań odbiorców naszych 
wyrobów,
· prowadzimy pomiary procesów i analizę uzyskanych danych wyznaczając kierunki doskonalenia. · konsekwentnie ograniczamy wpływ procesu tech-
nologicznego na środowisko naturalne poprzez : · zmniejszanie emisji pyłowo – gazowej do atmosfery,
· ograniczanie wielkości ładunków zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach,
· minimalizowanie wytwarzania odpadów,
· minimalizowanie emisji hałasu do środowiska.  

 Realizacja tych elementów prowadzona jest w oparciu o: -działania zgodne z wymogami prawa oraz innymi wymaganiami i zasadami dotyczącymi 
ochrony środowiska i jakości, -uwzględnienie wymagań jakościowych klienta i środowiskowych w planowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć inwesty-
cyjnych, -podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników Spółki, firm współpracujących, a także społeczności lokalnej, -inicjowanie, wspieranie 
i uczestniczenie w przedsięwzięciach zmierzających do poprawy stanu środowiska oraz monitorowania poziomu jego zanieczyszczenia. Dla sprawnej 
realizacji zadań wynikających z niniejszej polityki powołane zostały odpowiednie służby, ustalone są zakresy odpowiedzialności, uprawnień i współ-
działania.  

 

Ustanawiając niniejszą politykę Zarząd Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A., wyraża swoje zaangażowanie w spełnianie wymagań 
klienta oraz ograniczenie uciążliwości na otaczające środowisko naturalne. Jednocześnie zapewnia, że jest ona wdrożona i utrzymywana na wszystkich 
szczeblach organizacyjnych Spółki.

 

Fryderyk Krukowski Prezes Zarządu Wałbrzych, dnia 20.10.2007 r.”

Chairman of the Management Board   
of WZK ‘Victoria” SA 

Fryderyk Krukowski

INTEGRATED 
MANAGEMENT SYSTEM  POLICY 

Wałbrzych, 22.11.2011

The purpose of Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.  in Wałbrzych is  production and delivery of the coke and the 
carbon derivative products to the consumers meeting  their requirements while continuing to reduce nuisances of production to 
environment with particular care of the industrial safety of employees and other persons being in the  Company.

In order to attain consumer’s reliance on our product, we feel obliged to establish the needs of our consumers in a form of require-
ments for our plant and continuous improvement of activities on each organizational levels.  Knowing the level of our influences on 
environment – resulting from use of technological processes – we recognize limitation of these influences as  one  of the priority 
elements  of our Company’s strategy.  Use of products from Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. has definitely a positive 
impact on human environment. Care of keeping the high standard of safety is visible in all actions of the Company. In order to confirm 
established aims we realize  the following actions:

• we keep cooperation and exchange of  information with our customers to identify their requirements and establish of their satis-
faction level, 

• we use only the raw materials delivered by trusty and approved suppliers,  
• we keep the equipment and technological devices in standby mode, implementing new technological solutions into the produc-

tion process,   
• we conduct continuous and broad training of  the employees improving their qualifications to meet expectations of our customers’ 

requirements, increasing their ecological and industrial safety consciousness, 
• we consequently cut down an influence of the technological process on natural environment
• we realize the actions preventing the accidents and occupational diseases involving all employees of the Company 
• we take measurements of processes and  data analysis to find the best ways of improvement.

All these elements are realized based on actions in accordance with legal and other requirements within a range of quality, environment 
protection and  industrial safety. For efficient realization of the actions resulting from this policy, adequate services and ranges of respon-
sibilities, rights and cooperation were established. 

The policy is an integral element of the business management and determines the base for functioning the Integrated Management 
Systems within a range of quality, environment protection and the industrial safety. 


