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HISTORIA ZAKŁADU 

27 października 1957r. uruchomiono w Janikowie produkcję sody 

kalcynowanej - zdolność produkcyjna instalacji projektowana była na 300 

tys. ton rocznie. Fabryka była trzecią po Krakowskich i Inowrocławskich 

Zakładach Sodowych i zarazem największą fabryką sody kalcynowanej w 

kraju.  

Śledząc historię JANIKOSODY SA należy zwrócić uwagę na kilka dat i 
wiążących się z nimi wydarzeń: 

 1949r. - 27 czerwiec - podjęcie decyzji o budowie Zakładów 

Sodowych w Janikowie,  
 1953r. - rozpoczęcie prac budowlanych,  
 1957r. - 4 listopad - uruchomienie Zakładów,  
 1976r. - 20 lipiec - uruchomienie warzelni soli wg szwajcarskiej 

technologii o mocy produkcyjnej 500tys. ton rocznie,  
 1977r. - zakończenie budowy pierwszych w kraju kalcynatorów 

parowych,  
 1987r. - budowa i uruchomienie oddziału kredy kosmetycznej,  
 1989r. - rozpoczęcie produkcji wapna nawozowego,  
 1992r. - 1 sierpień - przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego 

w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa,  
 1994r. - uruchomienie nowoczesnej instalacji do produkcji sody 

kalcynowanej ciężkiej metodą monohydratową,  
 1996r. - oddanie do eksploatacji nowoczesnego oddziału 

konfekcjonowania soli,  
 1996r. - 28 sierpień - zawarto umowę sprzedaży akcji pomiędzy 

Skarbem Państwa a firmą CIECH SA, która jako inwestor 

strategiczny nabyła 75% akcji JANIKOSODY SA,  
 1997r. - uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 9001 od firmy 

Germanische Lloyd Certification GmbH,  
 1999r. - uruchomienie instalacji Zamkniętego Obiegu Wody,  
 1999r. - uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 14001 od 

firmy SGS-ICS Gesellschaft für Zertifizierungen m.b.H und 

Umweltgutachter,  
 2000r. - uruchomienie węzła wirowania bikarbonatu w oddziale 

kalcynacji parowej,  
 2000r. - podwojenie zdolności produkcyjnych instalacji sody 

ciężkiej,  
 2000r. - uruchomienie instalacji do produkcji surowego dwutlenku 

węgla. 

 

POLITYKA JAKOŚCI 

 

Gwarantowana jakość - nierzadko wyższa od światowych standardów - 

oraz dobry wizerunek w oczach klientów uzyskiwany przez pryzmat 

mailto:janikosoda@janikosoda.pl
http://www.janikosoda.pl/


oferowanych produktów to efekt podejmowanych przez JANIKOSODĘ 

przedsięwzięć, na które składają się: 

 ciągłe doskonalenie i utrzymanie systemów zarządzania jakością i 

środowiskiem wg norm międzynarodowych ISO 14001 i ISO 

9001:2000;  
 stałe unowocześnianie technologii i urządzeń z uwzględnieniem 

postępu technicznego gwarantujące poprawę jakości wyrobów i 

poprawę w zakresie ochrony środowiska naturalnego i środowiska 

pracy;  
 doskonalenie organizacji pracy;  
 egzekwowanie od dostawców surowców, usług i urządzeń 

technologicznych spełniania odpowiednich wymagań jakościowych;  
 system bezpieczeństwa żywnościowego HACCP. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Janikowskie Zakłady Sodowe są przykładem na to, że procesy produkcji można 

zaplanować i sterować nimi w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na 

otaczające środowisko. 

Ogromne zaangażowanie JANIKOSODY w ochronę środowiska stanowi 

jeden z głównych elementów strategii firmy. Przykładem są tu 
systematycznie realizowane inwestycje proekologiczne: 

 zmodernizowano proces spalania w kotłach poprzez zainstalowanie 

palników niskoemisyjnych oraz dokonano modernizacji 

elektrofiltrów; 
 prowadzony jest systematycznie proces rekultywacji stawów 

odpadowych; 
 zmodernizowano proces chłodzenia gazu po destylacji przez 

zainstalowanie nowoczesnych chłodnic płytowych; 
 wyeliminowano zrzut wód pochłodniczych, przez wybudowanie 

instalacji zamkniętego obiegu wody; 
 inwestuje się w redukcję hałasu; 
 wyeliminowano migrację zasolonych ścieków wokół stawów 

osadowych przez wybudowanie ochronnych barier drenażowych. 

 


