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Alstom otrzymuje ocenę „A-” w ankiecie CDP za rok 2018 poświęconej 

globalnemu ociepleniu 
 

24 stycznia 2019 r. – Przechodząc od oceny „B” do „A-”, Alstom poprawia wynik 

osiągnięty w ankiecie CDP na temat globalnego ocieplenia. Dodatkowo wcześniej tego 

samego dnia Alstom znalazł się w rankingu „100 najbardziej zrównoważonych 

przedsiębiorstw na świecie” prowadzonym przez Corporate Knights. Wyróżnienia te 

świadczą o zaangażowaniu Alstomu w zrównoważoną mobilność oraz podkreślają fakt, że 

polityka i struktura firmy mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 

z punktu widzenia globalnego ocieplenia. 

 

CDP (wcześniej znany pod nazwą „Carbon Disclosure Project”) zarządza globalnym 

systemem udostępniania informacji, który pozwala przedsiębiorstwom, miastom, stanom 

i regionom na pomiar swojego wpływu na środowisko i zarządzanie nim. Podmiot ten 

przyznaje oceny w skali od „A” do „D-”, przy czym oceny „A” i „A-” otrzymuje około 5% 

badanych przedsiębiorstw. Ocena oparta jest na porównaniu do innych podobnych 

przedsiębiorstw pochodzących z branży przemysłowej, branży sprzętu elektrycznego 

i maszyn. 

 

Corporate Knights Inc. posiada zarówno magazyn Corporate Knights poświęcony społecznej 

odpowiedzialności biznesu, jak i dział badawczy zajmujący się klasyfikacją i oceną 

produktów finansowych na postawie ich efektywności z punktu widzenia odpowiedzialności 

biznesu i zrównoważonego rozwoju. Roczny ranking „Global 100” zestawiający 100 

najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw na świecie, zapoczątkowany przez Corporate 

Knights w 2005 r., ogłaszany jest co roku, w tym samym czasie co Światowe Forum 

Ekonomiczne w Davos.  

 

Ponadto we wrześniu Alstom po raz ósmy z rzędu został uwzględniony w indeksie 

zrównoważonego rozwoju Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index, DJSI), Świat 

i Europa, co stanowi wyraz uznania dla jego pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonego 

rozwoju. 

 

 
Alstom 

Alstom, jako promotor zrównoważonej mobilności, opracowuje i sprzedaje systemy, sprzęt i usługi dla sektora 
transportu. Alstom oferuje pełen wachlarz rozwiązań (od pociągów dużych prędkości po metra, tramwaje i 
elektrobusy), zindywidualizowane usługi (utrzymanie, modernizacja itp.), a także rozwiązania przeznaczone 
dla pasażerów oraz rozwiązania w zakresie infrastruktury, systemów sterowania i mobilności cyfrowej. Alstom 
jest światowym liderem w dziedzinie zintegrowanych systemów transportu. W roku finansowym 2017/18 
spółka osiągnęła obroty w wysokości 7,3 mld euro i przyjęła zamówienia o wartości 7,2 mld euro. Alstom ma 
swoją siedzibę we Francji, działa na terenie 60 państw i obecnie zatrudnia 34 500 osób. 
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O Alstom Konstal 

Alstom Konstal już od 20 lat jest obecny na polskim rynku, gdzie prowadzi swoją działalność produkcyjną w 
Chorzowie. Alstom zatrudnia w Polsce ponad 2 000 pracowników w swoich siedzibach w Katowicach i 
Warszawie, które zajmują się produkcją pociągów, usługami serwisowymi dla pociągów Pendolino oraz 
innymi  projektami z zakresu mobilności. Fabryka taboru szynowego jest światowym centrum 
kompetencyjnym firmy Alstom, która specjalizuje się w produkcji metra, tramwajów, pociągów regionalnych 
oraz komponentów dla transportu miejskiego i podmiejskiego. Polska fabryka Alstom, w pełni przygotowana 
do produkcji pojazdów szynowych na eksport, bierze udział w znaczących projektach dotyczących rozwoju 
miejskiej mobilności na świecie, np. metra w Rijadzie czy metra w Dubaju. 
 

Kontakt z mediami 

Tomasz Trabuć - +48 601 83 86 83 

t.trabuc@contrust.pl   

 

http://www.alstom.com/
mailto:t.trabuc@contrust.pl



