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Prezes Radwan w gronie TOP profesjonalistów
środa, 12. grudzień 2012 , 10:54

Kadry 

Artur Radwan, prezes zarządu Spółki Koleje Mazowieckie znalazł  się  w gronie 

l au rea tów  rank ingu  Top Profesjonaliści, czy l i  naj lepszych menedżerów 

zarządzających w różnych branżach. Ranking przygotowała redakcja biznesowego 

dodatku tygodnika Wprost - Business Gate. 

Redakcja wyróżniła firmy, 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 Artur Radwan, prezes zarządu spółki Koleje Mazowieckie.  

W rankingu wyróżnieni zostali m.in: Zbigniew Jagie łło (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).  

jagr./pr
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14:34

  Bilet kolejowy w technologii 
NFC
SkyCash i Koleje Mazowieckie 
wprowadzają po raz pierwszy w 

Polsce możliwość zakupu biletów kolejowych 
poprzez płatności zbliżeniowe. Transakcji w ... 

24-11 
13:19

  Jan Przewoźny wyróżniony przez 
Pracodawców RP
"Konfederatki - Przyjaciel Pracodawcy" to 
konkurs organizowany dla nagrodzenia osób, 
które swoją działalnością przyczyniają s ię do 
rozwoju i integracji ... 

22-11 
18:55

  Konfederatki 2012 wręczone!
"Konfederatki" to doroczna nagroda 
przyznawana członkom Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania 
szczególnych zasług dla rozwoju dialogu ... 

19-11 
13:26

  Referendum na kolei 
Komunikat związków kolejowych Informujemy, 
że jutro, tj. 20 listopada rozpocznie się 
referendum w sprawie świadczeń 
przejazdowych w spółkach kolejowych: ... 

14-11 
10:32

  Oni zmodernizują 34 EZT 
Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. 
oraz konsorcjum firm w składzie: NEWAG S.A. 
oraz Zakłady Naprawcze Taboru ... 
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