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Solidna Firma 2019
Certyfikat Solidna Firma to potwierdzenie stabilnej sytuacji
finansowej
firmy;
realizacji
założeń
Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu; wysokich standardów załogi i
zarządu firmy; przynależności do grona znanych i cenionych
firm.

Solidna Firma 2018
Piąty rok z rzędu zostaliśmy docenieni przez kapitułę Programu
Solidna Firma.
Certyfikat Solidna Firma to potwierdzenie stabilnej sytuacji
finansowej
firmy;
realizacji
założeń
Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu; wysokich standardów załogi i
zarządu firmy; przynależności do grona znanych i cenionych
firm.

Solidna Firma 2017
Po raz czwarty kapituła Programu Solidna Firma wyróżniła
Koleje Wielkopolskie, potwierdzając tym samym, że nasze usługi
są na najwyższym poziomie.

Wiarygodny Partner w Biznesie 2017
Certyfikat nr 196/ E-XVIII / 2017 z jednoczesnym przedłużeniem
Certyfikatu „FIRMA GODNA POLECENIA” – wyróżnienie honorujące
najlepiej zarządzane firmy i instytucje w Polsce.

Najwyższa Jakość Quality International
2017
Tytuł i certyfikat Najwyższa Jakość Quality International
potwierdzają wdrożenie wysokich standardów zarządzania
Organizacją, a Godło QI stanowi wymierne wsparcie w budowaniu
jej pozytywnego wizerunku.

Symbol Skutecznego Zarządzania w ramach
nagrody Symbol Publicity 2016
Symbol Skutecznego Zarządzania to nagroda nie tylko za
punktualność, dostępność biletów i rozkładów jazdy we

wszystkich kanałach sprzedaży, ale również prowadzenie
regularnych badań opinii pasażerów i ich preferencji oraz
wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego
zarządzanie jakością, środowiskiem i BHP.

Złote Godło Najwyższa Jakość – Quality
International 2016
29.09.2016r. Koleje Wielkopolskie zostały uhonorowane Perłą
Najwyższej Jakości oraz Złotym Godłem Najwyższa Jakość Quality
International 2016.

Firma Godna Polecenia 2015
Certyfikat

nr

154

/

E-

XIV

/

2015

–

wyróżnienie

za

profesjonalizm świadczenia kolejowych przewozów pasażerskich
realizowanych w oparciu o jasno określoną wizję i strategię
rozwoju
oraz
europejski
standard
zarządzania
przedsiębiorstwem.

Symbol Komunikacji Kolejowej w ramach
nagrody Symbol Publicity 2015
Koleje Wielkopolskie zostały nagrodzone Symbolem Komunikacji
Kolejowej 2015r. za bezpieczeństwo, punktualność, dostępność
zakupu oraz wygodę podróży.

Certyfikaty ISO
– w zakresie Systemów Zarządzania Jakością, Zarządzania
Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
14.10.2015r. na Dworcu Letnim w Poznaniu odbyło się spotkanie,
na którym podsumowano działalności Spółki w ramach
realizowanego projektu „Kolej na Jakość – Jakość na Kolej”.
Prezesowi Kolei Wielkopolskich wręczono 3 certyfikaty ISO,
potwierdzające prowadzenie polityki najwyższej jakości w

świadczeniu usług kolejowych w zakresie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania .
3 certyfikaty ISO w zakresie:
systemów zarządzania jakością (Norma PN-EN ISO 9001:2015)
systemów zarządzania środowiskowego (Norma PN-EN ISO
14001:2015)
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Norma
PN-N-18001: 2004)

Medal Polskiej Przedsiębiorczości 2015
Koleje Wielkopolskie zostały wyróżnione na rynku firm
regionalnych i uhonorowane Medalem Polskiej Przedsiębiorczości
w kategoriach Firma Roku i Marka Roku, licencją nr
PM02062015MPP017 potwierdzającą wysoką jakość świadczonych
usług oraz szczególną pozycję marki wśród konsumentów.

