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NICROMETAL
Biznes 
pożyteczny  
dla środowiska

N icrometal zajmuje się gospodarką cyrkulacyjną. Na 
czym polega ten biznes? W dużym skrócie: Nicrometal 
odbiera surowce wtórne głównie w postaci metali  
z linii produkcyjnych kontrahentów, przewozi do swoich 

oddziałów, ponownie bada skład jakościowy i przetwarza w taki 
sposób, aby powstał z nich materiał wsadowy. Tak przygotowany 
surowiec jest wysyłany do firm metalurgicznych na całym świecie. 
20 lat temu mało kto w Polsce myślał o tym, że recykling może być 
dochodowym przedsięwzięciem. Jacek Zieliński, założyciel i prezes 
zarządu Nicrometal S.A. postanowił jednak zaryzykować.

DZISIAJ SPÓŁKA Z TORUNIA zatrudnia ponad 130 pracowników, 
a w ciągu ostatnich dziesięciu lat jej przychody urosły ponad czte-
rokrotnie – w 2022 r. przekroczyły 280 mln zł netto. Pytany o recep-
tę na sukces założyciel firmy wymienia jej motto: „Pasją do odzysku 
budujemy zaufanie”. – To niełatwy biznes – przyznaje Jacek Zieliński.  
– Mimo to odważnie stawialiśmy kolejne kroki – dodaje. 

Nicrometal co roku zagospodarowuje ponad 48 tys. ton surowców wtórnych metali i 13 
tys. ton odpadów przemysłowych. Odzyskane materiały trafiają do wyrafinowanych tech-
nologicznie producentów stopów m.in. dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Wysoką 
jakość recyklingu i sprzedaży stali wysokostopowej, aluminium czy innych metali potwier-
dzają certyfikaty ISO 9001:2015 i 14001:2015. Dodatkowym segmentem działalności są 
usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska – korzystając z atutów w postaci specja-
listycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień spółka jest doradcą dla kilkuset firm i zakładów. 
Jacek Zieliński przekonuje, że Nicrometal to więcej niż biznes. – Nasza misja polega na 
odzyskiwaniu dla planety jak najwięcej z tego, co od niej pożyczyliśmy – mówi. By obniżyć 
swój ślad węglowy, zarząd spółki sięga po strategię ESG. To konkretne działania: energia 
elektryczna pochodzi głównie z paneli fotowoltaicznych, wyższą efektywność energe-
tyczną budynków zapewniają pompy ciepła, zaś służbowe hybrydy zastąpiły spalinowe 
samochody, a nowe ciężarówki są wyposażane w silniki spełniające normę emisji Euro 
6. Nicrometal nie osiada na laurach. Spogląda w stronę upcyklingu, czyli ponownego 
przetwarzania surowców wtórnych, by w efekcie powstał produkt o wartości wyższej niż 
jego części składowe. Kolejny krok to badania nad wykorzystaniem materiałów z recy-
klingów – polimerów i stopów metali – w technologiach addytywnych. 

Firma z Torunia wysyła swoje surowce w kosmos. 
A wszystko dzięki recyklingowi i upcyklingowi
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założyciel i prezes zarządu

 Z usług Nicrometalu w zakresie recyklingu odpadów poprodukcyjnych korzysta kilkaset 
zakładów w całej Polsce


