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Grupę TOM
tworzy
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spółek

Grupę TOM tworzy pięć spółek. Zajmujemy się
zbieraniem surowców wtórnych, takich jak: złom,
metale kolorowe, makulatura, folia, butelki PET,
szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odbieramy odpady przemysłowe i niebezpieczne.
Realizujemy obowiązek odzysku i recyklingu
opakowań, produktów, baterii i akumulatorów,
a także obowiązek wprowadzającego (importer,
producent, wewnątrzwspólnotowy nabywca)

Place składowe
na terenie kraju
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związany z organizowaniem zbierania oraz
przetwarzaniem, odzyskiem i recyklingiem
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Posiadamy wszystkie wymagane pozwolenia
i decyzje na zbieranie i transport odpadów.
Zajmujemy się także handlem stalą i produkcją
zbrojeń budowlanych.

Firma od 1990 r. stale umacnia swoją pozycję
na rynku surowców wtórnych, odpadów
problemowych i opakowaniowych.
Jej ciągły rozwój zaowocował utworzeniem
oddziałów terenowych na obszarze zachodniej
Polski. Obsługujemy ponad 4700 kontrahentów
z sektora B2B, wykorzystując zaplecze
logistyczne znajdujące się na ośmiu placach
przeładunkowych w Polsce.
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Powierzone nam odpady
zagospodarowujemy w sposób
bezpieczny dla zdrowia i życia
ludzi oraz środowiska
naturalnego.
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Jako odbiorca odpadów posiadający wszystkie
wymagane prawem zezwolenia, oferujemy
przejęcie od Państwa obowiązków wynikających
z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Nad prawidłowym przebiegiem współpracy
z naszymi klientami czuwa doświadczony Dział
Ochrony Środowiska.

TOM Sp. z o.o.
Firma dysponuje rozbudowanym parkiem transportowym oraz maszynowym. W skład taboru
wchodzą specjalistyczne zestawy samochodowe
z własnym systemem załadowczym oraz szeroki
wybór kontenerów do przewozu odpadów.
Pozyskiwanie surowców wtórnych następuje
przede wszystkim poprzez wykorzystanie
własnych kontenerów o pojemnościach od 12 do
33 m 3 oraz prasokontenerów, których ﬁrma
posiada ponad 1500.

Place ﬁrmowe wyposażone są w bocznice
kolejowe, wagi samochodowe i kolejowe,
prasonożyce, nowoczesne maszyny przeładunkowe oraz prasy belujące.
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Zaplecze rozwiązań
Finansowanie, doradztwo i obrót nieruchomościami
w celu skorzystania z usługi skontaktuj się z naszymi pracownikami pod nr telefonu 91 469 21 70
lub napisz na adres: biuro-szczecin@grupatom.pl

Działalność Grupa Tom Nieruchomości skupiona jest w obrębie
trzech obszarów:

1

Finansowanie inwestycji przy współpracy z deweloperami.
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Doradztwo, sprzedaż i obrót nieruchomościami.
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Zakup działek pod inwestycje.

Jako grupa ﬁrm w pełni oparta na polskim kapitale wierzymy w polski biznes, dlatego
chętnie wspomagamy i ﬁnansujemy przedsięwzięcia rodzimych inwestorów.
Nasza działalność w obszarze zakupu i przerobu surowców uhonorowana została w 2019 r.
diamentem Forbesa dla najdynamiczniej rozwijającej się dużej ﬁrmy w województwie
Zachodniopomorskim.
Rozmach recyklingu oraz sprzedaży stali i zbrojeń budowlanych przekuwamy na transakcje na
rynku nieruchomości.
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Stabilny i wiarygodny
partner w inwestycjach
Obroty Grupy TOM sięgają pułapu

700 000 000 PLN
przy udziale surowców i towarów o łącznej
masie 500 000 ton.
Obsługujemy blisko 20 000 klientów b2b,
w tym największe ogólnopolskie
i ogólnoświatowe korporacje.

Posiadamy ponad 100 jednostek
o charaktarze hotelowo-apartamentowym.
Nieruchomości zlokalizowane są
w Warszawie oraz miejscowościach nad
morzem i w górach. W portfelu ﬁrmy
znajdują się również działki inwestycyjne
w Pobierowie, Gorzowie Wlkp., Nowej Soli
oraz Kaliszu.

Możemy poszczycić się sﬁnansowaniem
ponad 120 inwestycji.
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TOM2 Sp. z o.o.
Firma należy do grona dynamicznie rozwijających
się przedsiębiorstw polskiego sektora stalowego.
TOM2 Sp. z o.o. jest stabilnym i sprawdzonym
producentem zbrojeń budowlanych oraz dostawcą wyrobów hutniczych. Dodatkową działalnością
ﬁrmy jest produkcja ﬁgur przestrzennych typu:
słupy, belki, pale. W naszej siedzibie w Szczecinie
posiadamy nowoczesny park maszynowy zapewniający produkcję wysokiej jakości elementów
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o dowolnych kształtach. Miesięczne moce produkcyjne zbrojarni wynoszą ponad 4 tysiące ton
p r z e ro b u . W n a s z yc h m a g a z y n a c h m a m y
w ciągłej sprzedaży około 12 tysięcy ton stali.
Osiągamy ilości sprzedaży przekraczające 100
tysięcy ton stali rocznie.

Proces produkcyjny
Realizowany jest z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, co zapewnia sprawną
obsługę logistyczną. Dodatkowym atutem jest
wyspecjalizowana kadra inżynieryjno-techniczna,
która gwarantuje kompleksową i rzetelną
obsługę.

Stabilna sytuacja ﬁnansowa, duży potencjał
wykonawczy oraz doświadczenie kadry pozwalają
nam ubiegać się o realizację największych kontraktów. Nasi klienci pochodzą z terenu całego kraju.
Jest wśród nich wiele liczących się na rynku ﬁrm
handlowych i produkcyjnych.
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TOM Elektrorecykling Sp. z o.o.
W ramach działalności TOM Elektrorecykling
Sp. z o.o. organizujemy obsługę przedsiębiorców
w zakresie gospodarki surowcami, elektroodpadami, odpadami poprodukcyjnymi i niebezpiecznymi. Zagospodarowanie odpadów odbywa

Odpady nienadające się do recyklingu/odzysku
kierujemy do unieszkodliwienia u sprawdzonych
i wiarygodnych partnerów.
Realizujemy bezpłatne odbiory wielkogabarytowych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wprost z gospodarstw domowych na terenie Szczecina.
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się przy współpracy z wiarygodnymi recyklerami
w kraju i za granicą, których zezwolenia na
recykling/ odzysk nie budzą wątpliwości, a ich
działalność jest corocznie weryﬁkowana przez
organy inspekcji ochrony środowiska.

TOM OOSEiE SA
TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego SA zgodnie z wymogami
określonymi w Ustawie z dnia 11 września 2015r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, świadczy na rzecz swoich klientów usługi
polegające na realizacji procesu związanego
z organizowaniem zbierania, przetwarzania,
odzysku, przygotowania do ponownego użycia
oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

Klientami organizacji są podmioty produkujące
i wprowadzające sprzęt do obrotu pod własnym
oznaczeniem lub wprowadzające do obrotu pod
własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany
przez innego przedsiębiorcę, jak też prowadzący
działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

Zawarcie umowy z naszą spółką jest optymalnym
rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy.

Scedowanie na TOM Organizację Odzysku Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego SA obowiązku
nałożonego przez ustawę jest optymalnym
rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy.
TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego SA stwarza Państwa ﬁrmie
komfort działania, daje gwarancję rzetelnej
współpracy i ułatwia optymalizację kosztów
prowadzenia działalności.
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Zapewniamy komfort działania,
gwarancję rzetelnej współpracy
i optymalizację kosztów
prowadzenia działalności.

TOM-DOLEKO-EKOLA
Organizacja Odzysku Opakowań SA
TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku
Opakowań SA zgodnie z wymogami określonymi
w Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
świadczy na rzecz swoich klientów usługi związane z przejęciem obowiązku odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
Klientami organizacji są przedsiębiorcy (importerzy, producenci, wewnątrzwspólnotowi nabywcy)
wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, opony, oleje oraz preparaty smarowe,
których zapisy ustawy zobowiązują do ich odzyskiwania i poddania recyklingowi.
Scedowanie tych obowiązków na organizację
odzysku jest optymalnym rozwiązaniem dla
każdego przedsiębiorcy. Zapewniamy komfort
działania, gwarancję rzetelnej współpracy i optymalizację kosztów prowadzenia działalności.
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Na mocy ustawy o bateriach i akumulatorach
realizujemy w imieniu przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie oraz akumulatory
obowiązek ich zbiórki, przetwarzania, odzysku
oraz unieszkodliwiania.
TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku
Opakowań SA jest podmiotem odpowiedzialnym
operacyjnie i merytorycznie za realizację porozumienia Północnej Izby Gospodarczej i Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych, jak również przygotowania
wszelkich wymaganych sprawozdań związanych
z tym obowiązkiem.
Porozumienie, jak również pozostałe usługi
organizacji obejmują klientów działających na
terytorium całego kraju.

Edukacja
Głównym tematem realizowanych Publicznych
Kampanii Edukacyjnych są działania w zakresie
poprawy efektywności zbiórki odpadów zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także
w zakresie właściwego postępowania z odpadami
opakowaniowymi.

Nasze działania edukacyjne możemy
uporządkować w czterech obszarach:
I. Konferencje Prawa Ochrony Środowiska.
Co roku organizujemy szereg jednodniowych
spotkań dotyczących prawa ochrony środowiska
dla naszych kontrahentów. Podczas konferencji
poruszane są zagadnienia dotyczące prawa
ochrony środowiska w obszarach obsługiwanych
przez organizacje odzysku (opakowania, baterie,
sprzęt elektryczny i elektroniczny). Jak również
tematy wykraczające poza obowiązki organizacji:
odpady, emisja, ewidencja i sprawozdawczość.
Każdą konferencję obsadzamy najlepszymi specjalistami z branży. Udział w konferencjach jest
najczęściej wykorzystywanym przez naszych
kontrahentów obszarem edukacji ekologicznej.
Uczestnictwo w tych konferencjach nie wiąże się
z żadnymi dodatkowymi opłatami.
II. Działania wspomagające znakowanie obszarów gospodarowania odpadami oraz zasobami
(woda/ energia elektryczna) w ﬁrmie. Służą poprawie efektywności prowadzonej gospodarki
odpadami, a także ograniczeniu powstawania
odpadów. Obszar II wykorzystywany jest głównie
przy obsłudze odbioru surowców i odpadów przez
spółki Grupy TOM w zakładach produkcyjnych.
III. Warsztaty edukacyjne w szkołach kierowane
głównie do uczniów klas 3 i 4 szkół podstawowych. Warsztaty mają charakter prelekcji połączonej z emisją materiałów multimedialnych
o recyklingu. Uczniowie klas uczestniczących
w warsztatach, dzięki zdobytej wiedzy otrzymują
status: Szkolnych Liderów Recyklingu. Autorami
i prelegentami podczas zajęć w szkołach są specjaliści z branży gospodarki odpadami. Każde
z przeprowadzanych zajęć uruchamia szereg akcji
o charakterze ekologicznym połączonych z selektywną zbiórką odpadów.

IV. Pikniki ekologiczne podczas imprez o charakterze masowym. Nasze organizacje dysponują
technicznymi możliwościami uczestnictwa
w takich eventach. Za pomocą mobilnego stoiska
edukacji ekologicznej uczymy o odpadach przez
gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Nasze działania polegają na kształtowaniu i wspieraniu
działań nastawionych na budowanie postaw
proekologicznych. Celem naszych kampanii jest
poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych
w zakresie racjonalnej i przyjaznej środowisku
gospodarki odpadami, ze szczególnym naciskiem
na utrwalenie prawidłowych wzorców zachowań
w ramach obchodzenia się z odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.
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Siedziba

Oddział Kalisz

ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
tel. 91 46 92 170
fax. 91 46 92 159
biuro-szczecin@grupatom.pl

ul. Obozowa 11B
62-800 Kalisz
tel. 62 75 32 982
biuro-kalisz@grupatom.pl
Oddział Żarów

Oddział Piła
ul. Kossaka 96
64-920 Piła
tel. 669 980 475 (biuro)
tel. 669 980 528 (kasa)
biuro-pila@grupatom.pl

ul. Mickiewicza 30
58-130 Żarów
tel. 669 980 470 (kasa)
biuro-zarow@grupatom.pl

Oddział Gorzów Wielkopolski
ul. Walczaka 29
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 669 980 549
biuro-gorzow@grupatom.pl
Oddział Szamotuły
ul. Chrobrego 17
64-500 Szamotuły
tel. 61 29 23 631
biuro-szamotuly@grupatom.pl
Oddział Gniezno
ul. Spichrzowa 12
62-200 Gniezno
tel. 61 42 46 024
biuro-gniezno@grupatom.pl
Oddział Głogów
ul. Magazynowa 2
67-200 Głogów
tel. 669 980 479 (biuro - klasyﬁkator)
tel. 669 980 526 (kasa)
biuro-glogow@grupatom.pl

www.grupatom.pl

Zakład Produkcji Zbrojeń
Budowlanych TOM2 Sp. z o.o.
ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
tel. (+48) 91 469 21 70 wew. 201
tel. (+48) 669 980 442 (English, Deutsch)
fax (+48) 91 469 27 14
zbrojenia@grupatom.pl
Grupa TOM Nieruchomości
Ul. Pomorska 112
70-812 Szczecin
tel. (+48) 91 469 21 70
tel. (+48) 669 980 516

