
 

 

 
 

April 10, 2018 

Eliminating secondary emission in the Krakow’s plant. Spring 

cleaning of roads and pavements takes place 

Spring is finally here for good. For that reason, in the middle of March, employees from 

ArcelorMittal Poland Unit in Krakow have started the annual general road and pavements 

cleaning within the plant. This is a serious undertaking, having in mind the size area that 

requires cleaning. The plant itself occupies around 1,000 hectares, including 60 kilometres of 

roads, pavements and bus bays.  

The roads inside of the plant are maintained all year long. In winter snow clearance and de-

icing is carried out, and in other seasons regular sweeping and cleaning of roadways and 

roadsides. Spring cleaning is the most important, because after winter season it is necessary 

to clean off all dirt, mud and sand previously used for de-icing. Dust on the roads is primarily 

caused by emission from vehicles, but also by tire and road abrasion and industrial 

emissions.  

- This is not a one-time event. We are aware of how important it is to properly maintain roads 

to eradicate emissions from transport. By regular cleaning we decrease secondary emission 

from roads and we prevent dust from getting into the atmosphere - explains Donat Adamski, 

chief specialist, Subsidiaries & Property Management, responsible for nearly 60 kilometres of 

road network in the Krakow plant. 

- It is estimated that secondary emission is responsible for nearly half of PM10 and PM2.5 

particulates levels in the air. – Studies conducted in 2016 by researchers from AGH 

University of Science and Technology show that emission from transport on the busiest 

thoroughfares in Krakow generate up to 50 per cent of all PM10 and PM2.5 levels during the 

dry, summer season. In winter respectively around 25 per cent – says Jolanta Zawitkowska, 

green officer at ArcelorMittal Poland Unit in Krakow.   

Similarly to the other parts of Krakow, water carts and street sweepers clean road surfaces 

and vacuum dust that have accumulated in streets. Main roads are always cleaned in the 

first place. These are the roads going from the main gates: no. 1 and no. 5 moving into the 

plant, and also the roads near to the main gate, the roundabout with bus bays and the roads 

between S and Z buildings.  

Researchers from the Cracow University of Technology proved that regular the roads and 

pavements cleaning can significantly reduce secondary emission on roads. Last year for 

example, in cooperation with the Municipal Waste Management Company in Krakow they led 

pilot project of Lea street cleaning. The results were surprising – nearly 2 tonnes of dust 

collected from just one kilometre of the road! This layer of dust and heavy traffic would cause 
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secondary emission, as a result of which dust is entering our lungs or is washed down to the 

system of catch pits and block them in case of a heavy rainfall.  

- I find it excellent that the company participates actively in sustaining satisfying 

environmental conditions, especially when it comes to air conditions in the city, by properly 

maintaining roads, pavements and bus bays within the plant. These actions are perfectly 

complementary to a regular street cleaning performed on a daily basis by the Municipal 

Waste Management Company. It is worth mentioning that in view of the provisions we 

together share the responsibility of maintaining these roads and pavements. Only joint efforts 

can bring great results. This will definitely help us to improve the air quality in the city – says 

prof. Agnieszka Generowicz, the Faculty of Environmental Engineering, the Cracow 

University of Technology, who participated in research on dust collected from the Lea Street 

in Krakow.  
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O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału 
produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje 
się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i 
Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem 
koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – 
ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów 
stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. 

Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała  6 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. 
Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc.,  znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc.,  dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla 
środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne 
programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma 
przeznaczyła na te cele 16 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z 
zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji 
stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, 
artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak 
również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.  

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją 
działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz 
kontrahentów firmy, a także troszczy się o społeczności lokalne, wśród których działa.  
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Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii 
kolejowych, przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań 
koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.  

ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a 
działalność górnicza stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem 
geograficznym złoża rudy żelaza oraz węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut 
stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na 
rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. 

W 2016 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 56.8 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy 
wyniosła 90,8 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 55,2 miliona ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), 
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 

http://www.arcelormittal.com/

