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PRODUKCJA – KATOWICE

• Dostarczanie pociągów, wagonów metra oraz komponentów 
do największych światowych metropolii

• Centrum doskonałości w dziedzinie produkcji wagonów
z aluminium oraz stali węglowej i nierdzewnej

• Prowadzenie prac inżynieryjnych oraz produkcyjnych
w zakresie pociągów metra, tramwajów i pociągów
regionalnych na wszystkich etapach produkcji: spawanie, 
malowanie, montaż, testy, tor do przeprowadzania testów
dynamicznych

• Zakład o powierzchni 290 000 m², w tym 98 000 m² 
hal produkcyjnych

UTRZYMANIE TABORU KOLEJOWEGO – WARSZAWA

• Centrum serwisowe pociągów Pendolino dla PKP

• Jedyne w Polsce centrum serwisowe dla pociągów dużej
prędkości (do 250 km/h)

• Produkcja wózków dla pociągów Coradia dla Włoch i Holandii

• Jedyny w Polsce zakład produkujący wózki dla pociągów dużych 
prędkości (do 250 km/h)

ALSTOM W POLSCE 

Alstom od 23 lat wnosi znaczący wkład w rozwój polskiego transportu i gospodarki, budując na 150-letnim dziedzictwie

Konstalu. Alstom jest pionierem pociągów dużych prędkości w Polsce, po polskich torach jeździ 20 flagowych Pendolino, które

były pierwszymi pociągami dużych prędkości w Polsce. Alstom wyprodukował również 25 proc. wszystkich pociągów

warszawskiego metra. Alstom jest także numerem 1 wśród eksporterów w branży kolejowej w Polsce i jedyną organizacją

posiadającą tytuł Top Employer w sektorze mobilności w Polsce. Alstom wspiera lokalnych dostawców, w ciągu ostatnich 5 lat

Alstom współpracował z ponad 1000 polskich dostawców i kupił od nich 40 proc. wszystkich wykorzystywanych przez firmę

części. Alstom jest światowym pionierem zrównoważonej mobilności, wprowadził na rynek m.in. akumulatorowo-elektryczny

pociąg Coradia Continental BEMU, pociąg Coradia iLint o napędzie wodorowym czy innowacyjny elektryczny autobus Aptis.
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z tytułem TOP EMPLOYER

produkcji na eksport

pociągów dużych prędkości Pendolino 
w eksploatacji 

zakładów w Polsce

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

• Centrala Alstom w Europie Środkowej i Wschodniej

• Biuro handlowe

PRODUKCJA WÓZKÓW DO POCIĄGÓW CORADIA 
STREAM – WARSZAWA
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GŁÓWNE REALIZACJE

TABOR KOLEJOWY – ZAKŁAD W KATOWICACH

METRO
▪ Metropolis dla Rijadu (Arabia Saudyjska) –
69 dwuwagonowych składów pociągów dla linii 4 (żółtej), 
5 (zielonej) i 6 (fioletowej)
▪ Metropolis dla Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) –
50 pięciowagonowych składów pociągów na EXPO 2020 

POCIĄGI REGIONALNE
▪ Pociągi regionalne Coradia Stream dla spółki NS 
w Holandii – 79 pociągów w 2 konfiguracjach: 
8 wagonów (30 pociągów) i 5 wagonów (49 pociągów)
▪ Pociągi Coradia Lint dla Deutsche Bahn i prywatnych operatorów 
w Niemczech, ponad 570 struktur wagonów, pomalowanych
i wstępnie zmontowanych

USŁUGI – CENTRUM SERWISOWE POCIĄGÓW 
PENDOLINO DLA PKP-IC

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

⚫ Firma Alstom jest pionierem pociągów dużych prędkości 
w Polsce i dostawcą 25 proc. wszystkich pociągów
warszawskiego metra: 20 pociągów Pendolino w Polsce 
codziennie pokonuje 21 000 km, odwiedzając 34 polskie 
miasta; 18 pociągów warszawskiego metra
wyprodukowano w Polsce

⚫ Zakład produkcyjny w Katowicach dostarcza rozwiązania 
dla największych metropolii świata: tabor kolejowy
(metro Rijad, metro Dubaj, ICNG dla Holandii), wstępnie 
zmontowane wagony (POP dla Włoch, Lint/iLint dla 
Niemiec) i wstępnie zmontowane części (metro Hanoi, 
metro Grand Paris Express) 

⚫ Zakład w Katowicach posiada globalne doświadczenie
i uczestniczy w realizacji 13 projektów w 13 krajach
we współpracyz 27 jednostkami na całym świecie.

⚫ Zakład w Warszawie dostarcza rocznie 600 wózków
do pociągów Coradia w ramach projektów realizowanych 
na całym świecie

⚫ Tytuł Top Employer – Alstom jako jedyna firma w branży
i 1 z 61 w Polsce otrzymał potwierdzoną audytem 
certyfikację stosowania najlepszych praktyk i standardów 
w zakresie HR

▪ 20 pociągów dużych prędkości Pendolino ED250
▪ Pełen zakres usług serwisowych
▪ Rozpoczęcie działalności w marcu 2014 r.
czas trwania: od 15 do 17 lat

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Tel.: + 48 22 540 66 00
www.alstom.com

Pociąg Metropolis dla metra w Rijadzie w zakładzie
Alstom Konstal w Katowicach 

Zakład Alstom Konstal w Katowicach 

Pociągi Pendolino w centrum serwisowym Alstom 
w Warszawie


