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6.1  O Firmie

Spółka zarządza infrastrukturą  
i realizuje przewozy w oparciu o linię  
LHS nr 65, która jest najdłuższą  
na terenie Polski kolejową linią  
szerokotorową, przeznaczoną do 
transportu towarowego.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.  
(dalej PKP LHS) rozpoczęła funkcjonowanie 1 lipca  
2001 roku. Powstała na mocy ustawy z 8 września 
2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie 
Koleje Państwowe. 

Przedmiotem działalności Spółki od początku 
istnienia jest:

 3 optymalne zarządzanie infrastrukturą szero-
kotorowej linii LHS, w tym infrastrukturą stacji 
kolejowych, budynków i budowli zlokalizowa-
nych wzdłuż linii kolejowej nr 65;
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 3 realizowanie transportu towarów w ramach 
usługi trakcyjnej;

 3 świadczenie dodatkowych usług logistyczno–
spedycyjnych.

Spółka zarządza infrastrukturą i realizuje prze-
wozy w oparciu o linię LHS nr 65 (tzw. szeroki tor), 
która jest najdłuższą na terenie Polski kolejową 
linią szerokotorową (o rozstawie szyn 1 520 mm) 
przeznaczoną do transportu towarowego. Linia ta 
łączy polsko–ukraińskie kolejowe przejście gra-
niczne Hrubieszów/Izow ze Sławkowem na Śląsku, 
a jej długość wynosi prawie 400 km. 

Linia LHS ma określony zasięg regionalny  
(biegnie przez 5 województw: lubelskie, podkar-
packie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie). Nie 
jest połączona z systemem kolei konwencjonal-
nej (o prześwicie torów 1 435 mm). Jej zasadniczą 
rolą jest zaspokajanie potrzeb transportowych 
regionu południowo–wschodniej Polski, w tym 
zaopatrywanie w surowce Górnośląskiego Okręgu  
Przemysłowego. 

6.2  Organy Zarządzające i Nadzorujące
Zarząd

 3 Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu
 3 Dariusz Sikora – Członek Zarządu
 3 Andrzej Skiba – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
 3 Krzysztof Litwin – Przewodniczący
 3 Piotr Hołymczuk
 3 Monika Rejdak
 3 Konrad Bareja
 3 Stanisław Chlebowski
 3 Zbigniew Wysocki

 S Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu
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6.3  Finanse
w 2015 roku spółka odnotowała rekordowy, w historii 
swojej działalności, zysk netto na poziomie 76,8 mln zł 
i był on wyższy o 1,9 mln zł od wyniku uzyskanego 
w 2014 roku. 

PKP LHS w 2015 roku osiągnęła przychody ze 
sprzedaży na poziomie 385,8 mln zł, co stanowiło 
spadek w porównaniu do 2014 roku o 38,1 mln zł. 
Dominującą pozycję w strukturze przychodów sta-
nowią przychody przewozowe z udziałem 93,8%. 
Ich spadek do poziomu 361,8 mln zł (tj. o 9,6%) spo-
wodowany był zarówno spadkiem przewiezionej 
masy towarów, jak i niższymi przychodami z opłat 
dodatkowych. Pozostałe przychody stanowią 6,2% 
przychodów netto i przede wszystkim składają się 
z wpływów ze spedycji towarów, dzierżawy nieru-

Wyszczególnienie 2014 2015
Zmiana

2015–2014 %

Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi 424,0 385,8 –38,1 –9,0%

Koszty działalności operacyjnej 328,9 287,9 –41,0 –12,5%

Wynik ze sprzedaży 95,1 97,9 2,8 3,0%

Marża wyniku na sprzedaży 22,4% 25,4% +2,9 p.p. –

Pozostałe przychody operacyjne 0,6 1,2 0,7 116,5%

Pozostałe koszty operacyjne 2,9 3,0 0,1 3,6%

Wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej –2,3 –1,8 0,5 –

EBIT 92,8 96,2 3,4 3,6%

EBITDA 135,8 143,0 7,2 5,3%

Marża EBITDA 32,0% 37,1% +5,0 p.p. –

Przychody finansowe 1,5 1,4 –0,2 –12,2%

Koszty finansowe 1,5 2,0 0,5 36,1%

Wynik na działalności finansowej 0,1 –0,6 –0,7 –

Zysk (strata) brutto 92,9 95,5 2,6 2,9%

Podatek dochodowy 18,0 18,7 0,7 4,0%

Zysk (strata) netto 74,9 76,8 1,9 2,6%

Rentowność netto 17,7% 19,9% +2,2 p.p. –

WYNIKI FINANSOWE ZA LATA 2014–2015 (W MLN ZŁ)

chomości innym podmiotom, dochodów Agencji 
Celnej oraz sprzedaży złomu i odpadów.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły łącznie 
287,9 mln zł i były niższe w porownaniu do 2014 
roku o 41,0 mln zł. Niższe koszty zużycia paliwa 
trakcyjnego, w następstwie spadku przewozów 
oraz niższych cen jednostkowych zakupu paliwa 
trakcyjnego, a także niższe koszty zużycia mate-
riałów do remontów wpłynęły na spadek kosztów 
zużycia materiałów i energii. Spadek kosztów usług 
obcych to głównie efekt niższych kosztów czyn-
szu wagonowego, w związku z realizacją mniejszej 
ilości przewozów, zwiększeniem udziału wagonów 
prywatnych oraz skróceniem czasu pobytu wago-
nów handlowych na linii nr 65, a także niższymi 
kosztami usług remontowych linii kolejowej oraz 
obiektów kubaturowych.

W 2015 roku 
Spółka 

odnotowała 
rekordowy (...) 

zysk netto 
na poziomie 

76,8 mln zł  
i był on wyższy 

o 1,9 mln zł 
od wyniku 

uzyskanego 
w 2014 roku.

W 2015 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów 
z pozostałej działalności operacyjnej o 0,7 mln zł. 
Wyższy poziom przychodów wynikał głównie  
z naliczonych kar umownych i odszkodowań, 
w związku z otrzymaniem odszkodowania za 
uszkodzenie lokomotywy. 

Wzrost kosztów finansowych w 2015 roku 
o 0,5 mln zł był rezultatem wystąpienia ujem-
nych różnic kursowych w następstwie wzrostu 
kursu CHF, stanowiącego walutę rozliczeniową 
czynszu wagonowego.

Marża EBITDA 
wyniosła  
w 2015 roku 37,1%,  
co oznacza wzrost 
w porównaniu  
do 2014 roku  
o 5,0 p.p.
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6.4  Majątek
Na koniec 2015 roku wartość rzeczowych aktywów 
trwałych wyniosła 478,6 mln zł i był to spadek 
w stosunku do końca poprzedniego roku o 22,7 mln zł. 
spadek wartości majątku był następstwem 
poniesienia nakładów inwestycyjnych o wartości 
mniejszej niż wartość odpisów amortyzacyjnych.

Spółka prowadzi działalność eksploatacyjną w opar-
ciu o posiadany majątek trwały: lokomotywy spa-
linowe, wagony, wózki wagonowe oraz pozostałe 
maszyny i urządzenia wniesione aportem przez 
PKP S.A., majątek wytworzony przez Spółkę, linie 
kolejowe oraz inne nieruchomości niezbędne do 
prowadzenia działalności Spółki użytkowane na 
podstawie umowy D54, zawartej z PKP S.A. 

Na koniec 2015 roku Spółka posiadała 77 lokomotyw 
spalinowych, 96 wagonów, 66 wózków szerokoto-
rowych i 184 normalnotorowe wózki wagonowe.  
Lokomotywy wykorzystywane były zarówno  
do przewozów liniowych, jak i manewrowych. 
Średni wiek lokomotyw liniowych wynosił 36 lat, 
natomiast manewrowych 39 lat. Wagony kryte oraz 
pozostałe wagony platformy stanowiły wyposaże-
nie pociągów ratowniczych i zespołów maszyn do 
robót torowych i żurawi. Z kolei wózki wagonowe 
były niezbędne do wykonywania podstawowych 
zadań w zakresie przewozu towarów w bezprze-
ładunkowej komunikacji przestawczej. Realiza-
cja przewozu towarów odbywała się w wagonach  
nienależących do Spółki.

W 2015 roku 
Spółka 

odnotowała 
wzrost 

przychodów 
z pozostałej 
działalności 
operacyjnej 
o 0,7 mln zł. 

WYBRANE AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2014–2015 (W MLN ZŁ)

Wyszczególnienie 2014 2015
Zmiana

2015–2014 %

i. Rzeczowe aktywa trwałe 501,3 478,6 –22,7 –4,5%

1. środki trwałe, z tego: 481,7 471,4 –10,4 –2,2%

a. Grunty 2,8 4,8 2,0 69,6%

b. Budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 323,2 323,7 0,5 0,2%

c. Urządzenia techniczne i maszyny 11,3 12,5 1,2 11,0%

d. środki transportu 143,1 129,0 –14,1 –9,8%

e. inne środki trwałe 1,4 1,4 0,0 1,9%

2. środki trwałe w budowie 19,6 7,2 –12,4 –63,1%

20152014

STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W LATACH 2014–2015

Amortyzacja – 13,1%
Zużycie materiałów i energii – 30,5%
Usługi obce – 29,3%
Podatki i opłaty – 0,9%

Amortyzacja – 16,3%
Zużycie materiałów i energii – 26,3%
Usługi obce – 24,1%
Podatki i opłaty – 1,3%

wynagrodzenia – 20,4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 4,7%
Pozostałe koszty rodzajowe – 1,0%
wartość sprzedanych towarów i materiałów – 0,1%

wynagrodzenia – 24,3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 6,3%
Pozostałe koszty rodzajowe – 1,2%
wartość sprzedanych towarów i materiałów – 0,2%

287,9  
mln zł

328,9  
mln zł

Na koniec  
2015 roku  
Spółka posiadała  
77 lokomotyw 
spalinowych, 
96 wagonów, 
66 wózków 
szerokotorowych 
i 184 wózki 
wagonowe 
normalnotorowe.

Wyszczególnienie 2014 2015
Zmiana

2015–2014 %

Koszty operacyjne ogółem 328,9 287,9 –41,0 –12,5%

Amortyzacja 43,0 46,9 3,9 9,0%

Zużycie materiałów i energii 100,2 75,7 –24,5 –24,5%

Usługi obce 96,3 69,4 –26,9 –27,9%

Podatki i opłaty 3,0 3,6 0,6 21,1%

Wynagrodzenia 67,0 70,0 3,0 4,5%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15,7 18,3 2,6 16,6%

Pozostałe koszty rodzajowe 3,2 3,5 0,3 9,9%

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,5 0,5 0,0 6,8%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W LATACH 2014–2015 (W MLN ZŁ)
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Maj
 3 Zajęcie 3. miejsca w województwie lubelskim i 63. miejsca 

w Polsce w rankingu miesięcznika „Forbes” – „Diamenty 
Forbesa”, w kategorii firm o poziomie przychodów powy-
żej 250 mln zł. 

Czerwiec
 3 Zajęcie 11. miejsca w ogólnej klasyfikacji Rankingu  

Największych Firm Lubelszczyzny „ZŁOTA SETKA” 2014  
w 19. edycji plebiscytu Dziennika Wschodniego. Ranking  
przygotowany został w oparciu o wyniki finansowo– 
ekonomiczne i prezentuje 100 najprężniej działających 
przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie.

 3 Zakończenie jazd próbnych lokomotywy serii Evolution, 
w wyniku których padły dwa rekordy. Lokomotywa ES44ACi  
poprowadziła nie tylko najdłuższy, ale i najcięższy pociąg 
w historii PKP LHS. Co więcej, był to prawdopodobnie 
również najdłuższy i najcięższy pociąg prowadzony jedną  
6–osiową lokomotywą spalinową w Europie. Liczący  
75 wagonów skład mierzył 1 107 m, a jego łączna masa  
brutto wyniosła 6 062 tony.

Lipiec
 3 Otrzymanie certyfikatu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji, zwiększającym świadomość potencjalnych  
zagrożeń poprzez podniesienie jakości środków bezpie-
czeństwa zasobów informacyjnych oraz poprawę kontroli 
nad realizowanymi procesami.

wrzesień
 3 Udział w 11. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO  

2015 w Gdańsku. 

Październik
 3  „Sprzątamy Roztoczański Park Narodowy” – 4. edycja akcji 

w ramach wolontariatu pracowniczego PKP LHS „EKOlogiczni”.  
Celem było popularyzowanie idei ochrony dziedzictwa 
przyrodniczo–kulturowego Roztocza oraz kształtowanie 
wśród pracowników postaw społecznych sprzyjających 
ekologii i ochronie środowiska. 

 3 Otrzymanie nagrody w konkursie „Pracodawca – organiza-
tor pracy bezpiecznej”, organizowanym przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Tym samym Spółka została wpisana na 
Złotą Listę Pracodawców. Celem konkursu było promowa-
nie pracodawców, którzy stwarzają warunki pracy zapew-
niające wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. 

6.8  Najważniejsze wydarzenia

Wyszczególnienie 2014 2015
Zmiana

2015–2014 %

Przewozy ładunków (mln ton) 10,7 9,7 –1,0 –9,4%

Praca przewozowa (mln tkm) 3 538,0 3 160,1 –378,0 –10,7%

Praca eksploatacyjna (mln pockm) 2,2 2,1 –0,1 –4,5%

średnia odległość przewozu (km) 331,8 327,1 –4,6 –1,4%

ZESTAWIENIE MIERNIKÓW PRZEWOZOWYCH W LATACH 2014–2015

6.7  Przewozy towarów
PKP LHS w 2015 roku przewiozła 9,7 mln ton ła-
dunków, co stanowi spadek o 1,0 mln ton (tj. o 9,4%) 
w stosunku do wyniku osiągniętego w 2014 roku. 
W ślad za spadkiem masy przewiezionych towa-
rów, spadła również wykonana praca przewozowa 
o 378,0 mln tkm oraz praca eksploatacyjna o 0,1 mln 
pockm. Spadek pracy przewozowej był również 
konsekwencją spadku średniej odległości prze-
wozu, która w 2015 roku wyniosła 327,1 km i była 
niższa o 1,4% w stosunku do roku poprzedniego. 

Spadek przewiezionej masy towarów dotyczył głów-
nie przewozów rudy żelaza, wyrobów tekstylnych 
i włókienniczych oraz artykułów spożywczych 
i pasz dla zwierząt. 

Listopad
 3 Przyznanie PKP LHS Certyfikatu Bezpieczeństwa (Część A) 

dla przewoźnika kolejowego oraz autoryzacji bezpieczeń-
stwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej przez Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego. Certyfikat i autoryzacja 
ważne są do 31 grudnia 2020 roku.

Grudzień
 3 Podpisanie przez Spółkę porozumienia dotyczącego współ-

pracy partnerów przy realizacji Strategicznej Inwestycji 
Terytorialnej (SIT) pomiędzy Miastem Zamość, Starostwem 
Powiatowym oraz Gminą Zamość.

 3 Przyznanie Spółce Certyfikatu Bezpieczeństwa (Część B)  
dla przewoźnika kolejowego przez Prezesa Urzędu Trans-
portu Kolejowego. Certyfikat jest ważny do 31 grudnia  
2020 roku.

ZESTAWIENIE WIELKOŚCI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W LATACH 2014–2015 (W MLN ZŁ)

Wyszczególnienie 2014 2015
Zmiana

2015–2014 %

inwestycje ogółem 37,6 21,2 –16,4 –43,5%

Modernizacja stacji kolejowych 26,1 9,6 –16,5 –63,2%

Modernizacja zaplecza 
eksploatacyjnego 7,2 6,2 –1,0 –13,7%

Zakup taboru 0,0 1,0 1,0 –

Pozostałe inwestycje 4,3 4,4 0,1 2,2%

6.5  Inwestycje
Spółka w 2015 roku poniosła nakłady inwestycyjne 
w kwocie 21,2 mln zł, które obejmowały głównie 
rozbudowę i zagospodarowanie stacji Gołuchów 
LHS, przebudowę drogi wewnętrznej na stacji 
Hrubieszów LHS oraz budowę drogi dojazdowej do 
stacji Wola Baranowska LHS. Spółka na 2016 rok 
planuje kolejne inwestycje mające na celu rozwój 
stacji przeładunkowych, automatyzację linii nr 65 
poprzez zabudowę urządzeń SRK oraz inwestycje 
mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pro-
wadzenia ruchu pociągów na linii LHS.

6.6  Zatrudnienie
PKP LHS na koniec 2015 roku zatrudniała 1 263 oso-
by, czyli o 29 osób mniej niż na koniec 2014 roku. 
Spadek liczebności kadry pracowniczej wynikał 
głównie z odejść pracowników na świadczenia 
emerytalne, rehabilitacyjne i rentowe. Pracownicy 
znajdujący się w wieku powyżej 55 lat stanowili 
29,4% na koniec 2015 roku i był to wzrost o 4,1 p.p. 
w stosunku do roku poprzedniego.


