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HISTORIA 

 

27 października 1957 r. uruchomiono produkcję sody kalcynowanej – zdolność produkcyjna 

oddanej wówczas instalacji projektowana była na 300 tys. ton rocznie. Tydzień później tj. 

4 listopada 1957 r. odbyło się „Uroczyste przekazanie nowo powstałej fabryki Gospodarce 

Narodowej”. Uruchomiona fabryka była trzecią po Krakowskich i Inowrocławskich 

Zakładach Sodowych i zarazem największą fabryką sody kalcynowanej w kraju.   

 

Obecnie Janikowskie Zakłady Sodowe Spółka Akcyjna w Janikowie to  jeden z dwóch 

krajowych producentów sody kalcynowanej, największy producent soli warzonej oraz liczący 

się producent takich wyrobów jak: kreda kosmetyczna, dwutlenek węgla oraz peklosól i sól 

medyczna, a także wapno nawozowe.  

Obecny kształt firmy to rezultat polityki inwestycyjnej zmierzającej do budowy kombinatu 

chemicznego w pełni wykorzystującego okoliczną bazę surowcową, mogącego 

zagwarantować wysoką jakość wyrobów, jednocześnie przyjaznego dla środowiska 

naturalnego.  

 

Najważniejsze wydarzenia 

 

Śledząc historię JANIKOSODA S.A. należy zwrócić uwagę na kilka dat i wiążących się z 

nimi wydarzeń  : 

 1949 r.  – 27 czerwiec – podjęcie decyzji o budowie Zakładów Sodowych w 

Janikowie, 

 1952 r. – rozpoczęcie prac adaptacyjnych radzieckiego projektu do warunków 

lokalizacyjnych przez Krakowskie Biuro Projektów „Biprochem”, 

 1953 r. – rozpoczęcie prac budowlanych od budowy magazynów i warsztatów 

mechanicznych, 

 

 

 
Budynek  oczyszczalni solanki 



 

 

 1957 r. – 4 listopad –  uruchomienie Zakładów, 

 1974 r. – 27 lipiec – uroczystość wbudowania kamienia węgielnego pod budowę 

instalacji do produkcji soli warzonej, 

 

 
Plac budowy instalacji warzelni 

 

 1976 r. – 20 lipiec –  uruchomienie warzelni soli wg szwajcarskiej technologii o mocy 

produkcyjnej 500 tys. ton rocznie, 

 1976 r. – podjęcie produkcji na skalę półtechniczną kredy kosmetycznej, 

 1977 r. – zwiększenie zdolności produkcyjnej sody kalcynowanej do 

500 tys. ton rocznie dzięki zastosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych i 

unikalnych w kraju, jak na owe czasy, kalcynatorów parowych,  

 1987 r. – budowa i uruchomienie oddziału produkcji kredy kosmetycznej, 

 1989 r. – rozpoczęcie produkcji wapna nawozowego, 

 1992 r. – 1 sierpień – przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego w 

Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa 

 1993 r. – restrukturyzacja Spółki poprzez wydzielenie służb pomocniczych – 

zmniejszenie zatrudnienia o 132 osoby, 

 1994 r. – uruchomienie nowoczesnej instalacji do produkcji sody kalcynowanej 

ciężkiej metodą densyfikacji chemicznej, 

 

 



 1996 r.  – oddanie do eksploatacji nowoczesnego oddziału konfekcjonowania soli, 

 
 

 1996 r. – 28 sierpień – zawarto umowę sprzedaży akcji pomiędzy Skarbem Państwa  a 

firmą CIECH S.A., która jako inwestor strategiczny nabyła 75% akcji 

JANIKOSODY S.A., 

 1997 r. – uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 od firmy Germanische 

Lloyd Certification (GLC GmbH), 

 1999 r. – uruchomienie instalacji Zamkniętego Obiegu Wód Chłodniczych 

ograniczającego pobór wód o 86% oraz zrzut wód pochłodniczych o 98%, 

 1999 r. – uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 14001 od firmy SGS – ICS 

Hamburg, 

 1999 r. – uruchomienie w węźle soli spożywczej instalacji do produkcji soli 

medycznej i peklosoli, 

 2000 r. – uruchomienie węzła wirowania bikarbonatu w oddziale kalcynacji sody, 

 

 
 

 2000 r. – podwojenie zdolności produkcyjnych instalacji sody ciężkiej, 

 2000 r. – uruchomienie instalacji do produkcji surowego dwutlenku węgla, 

 2000 r. – głęboka restrukturyzacja zatrudnienia – 308 osób zdecydowało się 

skorzystać z przedstawionej oferty i rozwiązało umowę o pracę, 

 2001 r. – dalsza restrukturyzacja Spółki – m.in. utworzenie przedsiębiorstwa 

transportowego JANTRANS Sp. z o.o. na bazie wyłonionego majątku Spółki i Jej 

załogi – zmniejszenie zatrudnienia o 170 osób, 



 2002 r. – dalsza restrukturyzacja Spółki – m.in. utworzenie razem z IZCh 

SODA MĄTWY S.A. przedsiębiorstwa produkującego energię na potrzeby Spółek 

Sodowych – Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. w Inowrocławiu 

 2004 r. – osiągnięcie najwyższego poziomu produkcji sody kalcynowanej lekkiej i 

ciężkiej, 

 2004 r. – uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa żywnościowego zgodnego z ze 

standardem HACCP, 

 2004 r. – restrukturyzacja Spółki – wyłonienie poza struktury Spółek Sodowych 

funkcji handlowych i logistycznych i utworzenie w oparciu o nie wspólnie z 

właścicielem CIECH S.A. nowej formy organizacyjnej – Dywizji Sodowej CIECH 

S.A.,  

 

 

 


