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▪ Prawie 100 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów 
Flexity dla Krakowa, Gdańska i Łodzi

POCIĄGI DUŻYCH PRĘDKOŚCI
▪ 20 składów Pendolino każdego dnia przemierza 21 tys. km 

docierając do 34 polskich miast

▪ Nadwozia pociągów dużych prędkości ICE4 dla kolei 
europejskich 

ALSTOM W POLSCE 

Alstom jest światowym liderem w branży produkcji i utrzymania taboru kolejowego oraz systemów sterowania

ruchem kolejowym. Firma jest pionierem zrównoważonej i inteligentnej mobilności, producentem pierwszego

na świecie pociągu wodorowego sprawdzonego w ruchu komercyjnym – Coradia iLint. Alstom wprowadził

do Polski pociągi dużych prędkości Pendolino i wdrożył pierwszy w kraju Europejski System Zarządzania

Ruchem Kolejowym ERTMS Poziomu 2. Obecnie w 11 polskich oddziałach firmy pracuje ponad 4 000 osób.

Firma czerpie z bogatego dziedzictwa przemysłowego zakładów: 180 lat Pafawagu we Wrocławiu, 150 lat

Konstalu w Chorzowie i 100 lat zakładu ZWUS w Katowicach.

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY
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▪ 100 nowoczesnych lokomotyw Traxx dla polskich 
przewoźników 

▪ Piętrowe pociągi Twindexx dla Kolei Mazowieckich

▪ 79 pociągów regionalnych Coradia Stream dla spółki NS          
w Holandii oraz pociągi Coradia Lint dla Deutsche Bahn

SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
▪ Implementacja ERTMS / ETCS poziomu 2 na 9 liniach 

(2 odcinki E30, E59, E65, E75, CMK, L227, L278, PKM)

▪ Ponad 200 konwencjonalnych komputerowych systemów 
sterowania ruchem, 30 Lokalnych Centrów Sterowania, ponad 
700 systemów blokady liniowej

▪ Ponad 1700 systemów sygnalizacji przejazdowej

▪ Ponad 100 systemów urządzeń pokładowych ETCS

▪ Systemy zabezpieczenia i automatyzacji ruchu metra               
w  Warszawie i  Pradze

METRO
▪ Nowoczesne pociągi dla metra warszawskiego – 25 % taboru

▪ Pociągi metra dla Budapesztu, Amsterdamu, Dubaju oraz 
Rijadu

TRAMWAJE

pociągów Pendolino

lokomotyw Traxx

systemów urządzeń pokładowych ETCS

PRODUKCJA TABORU

SERWIS

▪ Jedyne w Polsce nowoczesne urządzenie TrainScanner do 
predykcyjnego utrzymania pociągów dużej prędkości Pendolino

▪ Utrzymanie lokomotyw  Traxx i pociągów piętrowych 
Twindexx

elektronicznych systemów 
sterowania ruchem
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PRZYJAZNY I ODPOWIEDZIALNY 
PRACODAWCA

Obecnie w 11 polskich zakładach firmy pracuje 
ponad 4 000 osób

▪ Tytuł Top Employer 2020 oraz 2021 –
jedyna certyfikowana firma z branży transportu 
szynowego w Polsce – najlepsze praktyki HR zgodne     
z międzynarodowymi standardami Top Employers

▪ Trzykrotny laureat certyfikatu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” – konkursu Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP

▪ Zobowiązania w zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu i zrównoważonego rozwoju: 
- kampania „Wolni od plastiku”, dzięki której Alstom 
oszczędza ponad 10 ton plastiku rocznie
- akcja „Zamieniamy kilometry na złotówki” wsparła 
Fundację „Biegamy z sercem” kwotą 295 000 PLN 

11 ZAKŁADÓW ALSTOM W POLSCE

3 ZAKŁADY PRODUKCJI TABORU:

▪ WROCŁAW (dawny Pafawag) – dostawca nadwozi 
pociągów dużych prędkości ICE4 dla kolei 
zachodnioeuropejskich 

▪ CHORZÓW  I ŚWIĘTOCHŁOWICE (KONSTAL) – dostawca 
nowoczesnego pasażerskiego taboru kolejowego dla 
największych światowych metropolii i przewoźników

5 ZAKŁADÓW I PLACÓWEK SERWISOWYCH

▪ WARSZAWA – centrum serwisowe Pendolino
▪ WARSZAWA – utrzymanie floty lokomotyw Traxx

i wagonów Twindexx
▪ PIASECZNO – zakład produkcji i serwisu wózków dla 

Coradia Stream
▪ ŁÓDŹ – produkcja aparatury elektrycznej dla pojazdów 

trakcyjnych
▪ TORUŃ – serwis gwarancyjny lokomotyw Traxx

2 ZAKŁADY SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ STEROWANIA 
RUCHEM KOLEJOWYM

▪ KATOWICE (ZWUS) – lider automatyki kolejowej, wdrożył 
pierwszy ERTMS poziomu 2 w Polsce 

▪ WARSZAWA (Rail Engineering) – biuro projektowe 
urządzeń sterowania ruchem

1 CENTRALA NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ         
W WARSZAWIE

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

Kampania „Wolni od Plastiku”

Lokalne Centrum Sterowania (LCS) w Katowicach

Pociąg Metropolis dla Rijadu w zakładzie Alstom            
w Chorzowie

alstom.poland@alstomgroup.com

http://www.alstom.com/
mailto:alstom.poland@alstomgroup.com

