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Wiadomość: 

Prezes Kolei Mazowieckich w gronie TOP Profesjonalistów (2012-12-11)  
 

Artur Radwan (na fot.), Prezes Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie 

znalazł  się w gronie laureatów rankingu Top Profesjonaliści, czyli 

najlepszych menedżerów zarządzających w różnych branżach. 

Ranking przygotowała redakcja biznesowego dodatku tygodnika 

WPROST -Business Gate. 

Redakcja wyróżniła f irmy, które wykazują  się przemyślaną  strategią  działania, 

konsekwentnym rozwojem i proklienckim nastawieniem. Uroczyste wręczenie wyróżnień 

odbyło się 10 grudnia podczas gali w warszawskim ART. Basenie. 

- Wyróżnienie w rankingu redakcji WPROST traktuję jako wyraz uznania dla wszystkich 

pracowników Spółki Koleje Mazowieckie. Naszym celem jest wprowadzanie na tory 

"nowej jakości". Dzięki naszym staraniom Koleje Mazowieckie są  dzisiaj drugim pod 

względem liczby pasażerów przewoźnikiem kolejowym w kraju oraz liderem, jeśli 

chodzi o nowoczesny tabor - powiedział  Prezes Artur Radwan, Prezes Zarządu Spółki 

Koleje Mazowieckie.

W rankingu wyróżnieni zostali m.in: Zbigniew Jagiełło (PKO BP), Maciej Witucki (Orange 

Polska), Jacek Krawiec (PKN Orlen), Grażyna Piotrowska - Oliwa (PGNiG),  Bożena 

Lublińska - Kasprzak (PARP), Jolanta Augustyniak (OSG), Artur Olech (Grupa Generali), 

Hanna Zdanowska (miasto Łódź). 

Obchodzący w tym roku 30. urodziny tygodnik WPROST to jeden z wiodących 

ogólnopolskich tygodników społeczno-informacyjnych. Ukazuje się od 1982 r. Wydawcą 

tygodnika WPROST jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST. Jej większościowym 

udziałowcem jest Platforma Mediowa Point Group SA. Redaktorem naczelnym WPROST 

jest Michał Kobosko. Tygodnik WPROST jest jednym z najczęściej cytowanych mediów i 

najczęściej cytowanym tygodnikiem w Polsce. 

Fot. KM 

Dodatkowe informacje: http://www.mazowieckie.com.pl 
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Dodaj swoją ocenę  

Ostatnio dodane wiadomości

• Rośnie popyt na biura, stabilizacja w 
magazynach 

• Regał magazynowy Pick-to-light oraz w 
wersji High-Speed. Jeszcze szybsza 

kompletacja towarów! 
• Słupska szkoła w gronie laureatów I edycji 

konkursu 

• Premiera najbliższego odcinka "Na Osi" już 
15 grudnia o godz. 14.00 na antenie 

telewizji TVN Turbo 

• Prezes Kolei Mazowieckich w gronie TOP 
Profesjonalistów 

• Dr Dieter Zetsche przekazuje papieżowi 
Klasę M 
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