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LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA
people, that’s what maKes us stand out

zbigniew tracichleb



pKp linia hutnicza  szeRoKotoRowa sp. z o.o.

a bRoad tRacK of oppoRtunities
SZEROkI TOR mOŻLIWOścI

Managing people can 
be fun, on the condi-
tion that it makes us 
friends, not enemies, 
which is a constant 
challenge for me.

Zbigniew Tracichleb
president of the management board pKp lhs 

Zarządzanie ludźmi 
może być przyjemnością 
pod warunkiem, że nie 
czyni z nas wroga, lecz 
przyjaciela. 
To trudne zadanie, 
które jest dla mnie 
stałym wyzwaniem.

Zbigniew Tracichleb
Prezes Zarządu PkP LHS 



  zARZĄD
zbigniew tracichleb
Prezes Zarządu 
Absolwent Wydziału Prawa katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Ukończył studia podyplomowe na kierunku 
menadżer Jakości na Uniwersytecie marii curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Od 1978 r. związany z PkP. Pełni funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Głównej Związku Praco-
dawców kolejowych. Jako manager, kierujący jednym  
z kluczowych przedsiębiorstw w regionie wschodnim, za-
angażowany jest w jego rozwój gospodarczy. Wdrażał re-
organizację podległego mu zakładu przewozów regional-
nych, a od 2002 r. czynnie przewodniczył w negocjacjach 
z samorządem województwa lubelskiego w celu pozyska-
nia finansowania kolejowych przewozów regionalnych na 
terenie województwa. Od czerwca 2006 r. pełni funkcję 
prezesa zarządu, dyrektora naczelnego PkP Linii Hutniczej 
Szerokotorowej w Zamościu. 

Andrzej mulawa
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności Finanse  
i Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa. W trakcie swo-
jej kariery zawodowej związany był m.in. z kopalnią Wę-
gla kamiennego w katowicach, Urzędem Wojewódzkim 
w Zamościu, Przedsiębiorstwem Gospodarki komunalnej 
w Zamościu. W latach 1998-2000 pełnił funkcję prezesa 
zarządu Lubelsko-małopolskiej Spółki cukrowniczej w Za-
mościu. Będąc, nieprzerwanie od 2007 r. radnym sejmiku 
województwa lubelskiego, angażuje się w sprawy regionu. 
Od maja 2009 r. powołany na stanowisko członka zarządu, 
dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych PkP LHS. 

mirosław Smulczyński
Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlu i Eksploatacji
Absolwent Leningradzkiego Instytutu Inżynierów 
Transportu kolejowego w Sankt Petersburgu o specjalności 
Zarządzanie Procesami Przewozowymi w Transporcie 
kolejowym. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale 
Zarządzania AGH w krakowie oraz na Wydziale Transportu 
Politechniki Radomskiej w Radomiu w zakresie zarządzania 
spółkami kapitałowymi. Od 1986 r. nieprzerwanie związany 
z koleją. Wieloletni pracownik PkP cARGO. Zakładu 
Przewozów Towarowych w Skarżysku-kamiennej. Od maja 
2009 r. powołany na stanowisko członka zarządu, dyrektora 
ds. handlu i eksploatacji PkP LHS. 

manaGement boaRd
zbigniew tracichleb 
President of the Management Board
Graduated from the Faculty of Law at The catholic 
University of Lublin. He completed postgraduate studies 
in Quality management at the University of marie curie 
Sklodowska  in Lublin. He has been associated with PkP 
since 1978. He is also a Vice-President of the central 
Railway Employers Association. As a manager of one of the 
major enterprises in the eastern region he is a key player 
in its economic development. He has reorganised the 
regional transport division, and since 2002 actively led the 
negotiations with local governments to obtain financing for 
regional rail transport in the Lubelski Voivodeship. He has 
been president of the management board and managing 
director of PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa in Zamosc 
since June 2006. 

Andrzej mulawa
Member of the Management Board, Finance Director
Graduated from the Faculty of Transport Economics at 
the University of Gdansk. He completed postgraduate 
studies at Warsaw School of Economics specialising 
in finance and financial management. over his 
career he has worked at coal mines in katowice, The 
Voivodeship Office in Zamosc and a Public Utilities 
company in Zamosc. Between 1998 and 2000 he was 
President of the management Board of the Lublin-
malopolska Sugar company in Zamosc. Since 2007 he has 
served as councillor of the Regional council in Voivodeship 
of Lublin involved in the affairs of the Lublin region. In may 
2009 he was appointed as a member of the management 
board and is finance director of pKp lhs.

mirosław Smulczyński
Member of the Management Board,
Commercial and Operational Director
A graduate from Director Leningrad Institute of Railway 
Transport Engineers in St. Petersburg, specialising in 
transport processes on the railway. He completed his 
postgraduate studies in the management of capital 
companies at the Faculty of management at AGH in 
cracow and the Faculty of Transport at the University of 
Radom. he has been associated with the railway since 
1986. For many years he worked at the PkP cARGO Freight 
Transport Division in Skarzysko - kamienna. In may 2009 he 
was appointed as a member of the management Board as 
commercial and Operational Director of PkP LHS.
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LHS jest najdalej 
wysuniętą na zachód 
linią szerokotorową 
w Europie. Poprzez 
szerokotorowy sys-
tem kolei ukraińskich 
posiada bezpośredni 
dostęp do kolei 
wszystkich państw  
b. WNP, magistrali 
transsyberyjskiej 
oraz do Chin przez 
Kazachstan (Nowym 
Jedwabnym 
Szlakiem).

LHS is Europe’s 
west-most broad-
gauge line operator. 
Through the broad-
gauge Ukrainian 
railway network 
LHS gains direct ac-
cess to the railway 
systems of all CIS 
countries, including 
the Trans Siberian 
Line, and also along 
the new Silk Road 
through Kazakhstan 
to China.



  

zarządca infrastruktury szerokotorowej 
linii kolejowej (o prześwicie toru 1520 mm)
Kolejowe przewozy towarowe
import, eksport, tranzyt 
usługi spedycyjne 
obsługa celna 
załadunek, wyładunek i przeładunek 
towarów
Jakość  ISO 9001:2000

An infrastructure manager of the broad-
gauge 1520 mm line
Freight rail transport 
Import, export, transit
freight forwarding services
customs services
Loading, unloading and reloading of 
goods
ISO 9001:2000 quality

pKp lhs. a bRoad tRacK of oppoRtunities

PkP LHS. SZEROkI TOR mOŻLIWOścI

pKp linia hutnicza  szeRoKotoRowa sp. z o.o.

a bRoad tRacK of oppoRtunities
SZEROkI TOR mOŻLIWOścI

cHARAkTERYSTYkA SPÓŁkI
PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa rozpoczęła działalność 
1 lipca 2001 r. Należy do Grupy PkP. Działa w branży ko-
lejowych przewozów towarowych, świadcząc komplek-
sowe usługi w zakresie przewozu towarów w imporcie, 
eksporcie i tranzycie. Spółka jest jednocześnie zarządcą 
infrastruktury szerokotorowej linii kolejowej (o prześwicie 
toru 1520 mm) na odcinku prawie 400 km. Linia LHS bieg-
nie od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrubie-
szów/Izov do Sławkowa k./katowic. LHS jest najdalej wy-
suniętą na zachód linią szerokotorową w Europie. 
PkP LHS poprzez szerokotorowy system kolei ukraińskich 
posiada bezpośredni dostęp do kolei wszystkich państw 
b. WNP, magistrali transsyberyjskiej oraz do chin przez ka-
zachstan (Nowym Jedwabnym Szlakiem). Bezpośrednie 
połączenie linii LHS z systemem kolei wschodnich pozwa-
la na realizację transportu bez konieczności przeładun-
ku towarów na granicy. Spółka świadczy również usługi  
w zakresie spedycji, obsługi celnej, załadunku, wyładunku 
i przeładunku towarów.
Od 2005 r. spółka posiada system jakości ISO 9001: 2000. 
PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa stosuje system zarzą-
dzania zgodny z wymogami normy w zakresie świadcze-
nia usług z przewozów kolejowych przesyłek towarowych 
w komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz zarządza-
nia infrastrukturą kolejową LHS. 

bRief chaRacteRistics
PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. (PkP 
Broad-Gauge metallurgical Line, Ltd.) was estab-
lished on 1 July 2001 and belongs to the PkP Group. 
The company operates in the industry of freight 
transport providing comprehensive services in im-
port, export and transit of goods. It is also a man-
ager of the broad-gauge 1520 mm line, nearly 400-
km long, running from the Polish – Ukrainian border 
past Hrubieszow – Izov to the Slawkow station locat-
ed near katowice. LHS is Europe’s west-most broad-
gauge line operator. 
Through the broad-gauge Ukrainian railway network 
lhs gains direct access to the railway systems of 
all cIS countries, including the Trans Siberian Line, 
and also along the new Silk Road through kaza-
khstan to china. Direct connection of the LHS lines 
with the eastern rail system allows the realisation 
of transport without reloading goods at the border. 
The company’s offer also comprises a transport of 
freight, customs service, and reloading of goods.
Since 2005 the company has been a bearer of an 
ISO 9001:2000 Quality certificate. PkP Linia Hut-
nicza Szerokotorowa applies a management system 
consistent with the requirements of the provision of 
services in the area of freight rail transport on do-
mestic and international railway and the manage-
ment of the railway infrastructure of LHS.
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krzysztof krupa. Przedstawiciel młodego pokolenia pracowników 
PkP LHS. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Radomskiej na 
kierunku Sterowanie Ruchem w transporcie Kolejowym. Ze spółką PkP 
LHS związany jest od 7 lat. Przygodę z koleją rozpoczął w Sekcji Napraw 
Lokomotyw i Sekcji Drogowej w Zamościu Bortatyczach. Aktualnie jest 
specjalistą w Dziale Ruchu i Automatyki w siedzibie spółki w Zamościu. 
Od 2005 r. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia kolejarzy AEc – 
Sekcja Polska.  ceni pracę zespołową. 

krzysztof krupa. He represents the younger generation in the company. 
His higher education was gained at the Technical University of Radom, 
where his specialisation was traffic control in rail transport. He has 
worked with PkP LHS for 7 years. His adventure with the railway began 
in the Locomotives Repair Section and the Road Section in Zamosc 
Bortatycze. He is currently a specialist in the Department of Traffic and 
Automation in the company’s office in Zamosc. Since 2005 he has been 
a member of the European Association of Railwaymen AEc - Poland 
Section. He values teamwork. 

>

>

pKp linia hutnicza  szeRoKotoRowa sp. z o.o.

a bRoad tRacK of oppoRtunities
SZEROkI TOR mOŻLIWOścI

Satysfakcja z pracy jest 
gwarancją sukcesu 
nie tylko zawodowego.
krzysztof krupa
specjalista w Dziale Ruchu i Automatyki 

Satisfaction from work 
guarantees not only 
professional success.
krzysztof krupa
Specialist in the Department of Traffic and Automation
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nAJWaŻNIEJSZE WYDARZENIA
StyCZEń
Spółka otwiera drugie Przedstawicielstwo PkP LHS w Lub-
linie.

LuTy
PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa znalazła się w prestiżo-
wym gronie Diamentów Forbesa 2009 i zajęła 4 miejsce  
w województwie lubelskim i 146 w kraju. Lista diamen-
tów – przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach 
najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość, zosta-
ła opracowana na podstawie wyceny wartości firmy, przy 
uwzględnieniu wyników finansowych oraz wartości ma-
jątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające m.in. 
poziom sprzedaży, zysk netto oraz nakłady na inwestycje.

MarZEC
Wywiadownia gospodarcza Dun and Bradstreet Poland 
we współpracy z partnerami, nagrodziła spółkę PkP Linia 
Hutnicza Szerokotorowa certyfikatem „Przejrzysta Firma”. 
Wyróżnienie jest świadectwem rzetelności w wywiązywa-
niu się z obowiązku publikacji sprawozdań finansowych 
oraz wyrazem naszej wiarygodności i uczciwości finan-
sowej.
W marcu odbył się promocyjny przejazd pociągu trans-
portu kombinowanego „Jarosław” w relacji kijów–Sław-
ków–kijów.

KwiECiEń
Spółka została wyróżniona w Programie Promocji Firm 
„Excellence w Biznesie” w kategorii duża firma – promo-
tor regionu za granicą. Organizatorem plebiscytu jest Sto-
warzyszenie Lubelski klub Biznesu.

tyle ton 
ładunków 
w 2009 r. 
przewiozła 
spółka PKP 
LHS. To o pół 
mln więcej niż  
zakładał plan 
roczny.

5,5 million tons 
of freight trans-
ported 
PKP LHS in 2009. 
It is 0,5 million 
tons more than 
expected in the 
annual plan.

mOST ImPORTANT EVENTS
January
The company established a new office – Repre-
sentative PkP LHS in Lublin.

FEBruary
PkP LHS joined the prestigious FORBES DIAmOND 
2009 group and took 4th place in the region and 146th 
place in the country in the List of Diamonds – a list of 
companies that in the last three years most dynami-
cally increased their value. The list was created based 
on the evaluation of companies’ financial results and 
the value of the assets. The evaluation included re-
sults on sales, net profit and investment volume.

MarCh
Business information provider Dun and Bradstreet 
Poland and partners awarded PkP LHS with the 
“Transparent company” certificate. The award 
proves reliable performance in the  obligation to 
publish financial reports and is an expression of the 
company’s credibility and financial integrity.
A promotional train journey of combined transport 
“Jaroslaw” was held in march following the route 
kiev–Slawkow–kiev. 

aPril
The company received an “Excellence in Business” 
award in the Business Promotion programme in the 
category of Large Businesses Promoting the Region 
Abroad. The award ceremony was organised by Lub-
lin Business club.
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MaJ
Udział spółki w międzynarodowych targach transportu  
i logistyki w monachium.

CZErwiEC
Podpisanie umowy na przewóz kontenerów z intermodal-
nym operatorem Russkaja Trojka.
Udział spółki w VII międzynarodowym Dniu Spedytora 
w Odessie na Ukrainie. Podpisanie listu intencyjnego po-
między PkP LHS a międzynarodowym spedytorem ZAO 
„Plaske” oraz kazachskimi kolejami kazachstan Temir 
Żoły (kTŻ). 
Podpisanie umowy z ukraińskim spedytorem Plaske.  
Na podstawie wspólnego porozumienia firma Plaske 
świadczy usługi spedycyjne na rzecz PkP Linii Hutniczej 
Szerokotorowej w zakresie organizacji i realizacji przewo-
zu towarów w imporcie, eksporcie i tranzycie przez tery-
torium państw WNP.
Udział spółki w targach TRANSPORTA 2009 w Poznaniu.

SiErPiEń
PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa gościła delegację 
przedstawicieli ministerstwa kolei chińskich. 

wrZESiEń
Otwarcie punktu kontroli weterynaryjnej na stacji gra-
nicznej Hrubieszów LHS.
Oddanie do użytku, po remoncie, mostu kolejowego na 
rzece Wisła w 205,128 km linii kolejowej nr 65. Zadanie 
zostało sfinansowane w całości ze środków własnych PkP 
Linii Hutniczej Szerokotorowej. Wartość przedsięwzięcia 
to ponad 23 mln zł. 

PaźDZiErniK
Udział spółki w VIII międzynarodowych Targach kolejo-
wych TRAkO 2009  w Gdańsku.

May
The company participated in the International Trans-
port and Logistics Exhibition in munich. 

JunE
The conclusion of the agreement with the intermodal op-
erator Russkaja Trojka to transport the containers 
The company participated in the seventh Interna-
tional Freight Forwarder’s Day in Odessa (Ukraine). 
the letter of intent between pKp lhs and interna-
tional freight forwarder ZAO Plaske JSc and kazachi-
an Rail “kazachstan Temir Zoly” (kTZ) was signed.
The conclusion of the agreement with the Ukrainian-
freight forwarder Plaske. On the basis of a joint busi-
ness agreement Plaske provides freight forwarding 
services for PkP LHS in the aspects of organisation 
and execution of transport of goods in import, export 
and transit through the territory of the cIS countries.
The company participated in the TRANSPORTA 2009 
exhibition in Poznan.

auguSt 
The representatives of the chinese Rail ministry vis-
ited pKp lhs.

SEPtEMBEr
A Veterinary Inspection Point was opened at the 
frontier station of Hrubieszow LHS. 
The railway bridge over the river Wisla at 205,125 km 
rail tracks No. 65 was brought into service after ren-
ovation. The project was financed entirely from PkP 
LHS funds. The value of renovation was over PLN 23 
million. 

OCtOBEr
The company participated in the eighth Internation-
al Rail Exhibition TRAkO 2009 in Gdansk.

pKp linia hutnicza  szeRoKotoRowa sp. z o.o.

a bRoad tRacK of oppoRtunities
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zatRudnienie
W 2009 r. w PkP LHS średnie zatrudnienie wynosiło 1 190 
etatów, co oznacza zmniejszenie zatrudnienia w porów-
naniu do roku poprzedniego. Spółka realizuje w ten spo-
sób założony plan polityki zarządzania zasobami ludzkimi 
poprzez optymalizację zatrudnienia, z uwzględnieniem 
poprawy efektywności wykonywanej pracy. Spółka za-
trudnia doświadczonych i sprawdzonych fachowców. PkP 
LHS stawia na profesjonalizm i pełne zaangażowanie pra-
cowników firmy w wykonywaniu powierzonych obowiąz-
ków. Spółka dba o podwyższanie i aktualizację uprawnień 
pracowniczych poprzez udział w kursach, szkoleniach  
i konferencjach oraz o stworzenie właściwych relacji in-
terpersonalnych pomiędzy pracownikami. Realizuje tym 
samym jeden z głównych priorytetów zarządzania spółką, 
tj. przyjazny pracodawca. Pracownik, który ma stworzone 
dobre warunki pracy i możliwości własnego rozwoju, wy-
konuje ją z pełnym zaangażowaniem. 
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employment
The average employment in 2009 was 1 190 FTEs, 
which is less than in 2008. This way the company 
has implemented a human resources management 
plan through optimisation of employment, includ-
ing improving the efficiency of work. The company 
employs experienced and reliable experts. PkP LHS 
focuses on professionalism and employees’ commit-
ment in performing their duties. The company cares 
about improving and updating the employees’ quali-
fications through participation in training courses and 
conferences, as well as maintaining the appropriate 
interpersonal relationships among staff.  This way it 
pursues the main priority of corporate management, 
i.e. a friendly employer. An employee who has good 
working conditions and opportunities to develop, 
works with full commitment.
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Struktura zatrudnienia w kontekście polityki kadrowej od-
zwierciedla główne założenia strategii spółki. Najliczniejszą 
grupę pracowników stanowią osoby w wieku 46-55 lat, 
ogółem 55,06 proc. zatrudnionych. PkP LHS potwierdza, 
że najcenniejszym kapitałem spółki są osoby z największym  
i sprawdzonym doświadczeniem zawodowym. Wiedza me-
rytoryczna tej grupy stanowi bezcenny instrument w bu-
dowaniu nowego pokolenia kadry, która będzie stanowić o 
rozwoju i przyszłości spółki.

000

The structure of employment in the context of person-
nel policy reflects the main objectives of the compa-
ny’s strategy. The largest group are workers aged 46-
55, a total of 55,06%. PkP LHS confirms that the most 
valuable of the company’s assets are its employees 
and their vast professional experience. This group’s 
substantive knowledge is an invaluable tool in nurtur-
ing a new generation of staff, who will serve the devel-
opment and future of the company. 

pKp linia hutnicza  szeRoKotoRowa sp. z o.o.
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KIERUNkI ROZWOJU

cele strategiczne spółki:
poszukiwanie nowych obszarów aktywności na rynku 
usług transportowych,
funkcjonowanie spółki jako przewoźnika i zarządcy linii 
kolejowej,
inwestycje w infrastrukturę i tabor kolejowy, w celu po-
prawy efektywności i konkurencyjności,
przewozy wg zasady door-to-door,
dywersyfikacja przewozów,
zwiększanie przewozów intermodalnych,
kompleksowa informatyzacja.

Plany inwestycyjne obejmują program modernizacji linii 
kolejowej, w celu zwiększenia przepustowości, a także 
program modernizacji stacji kolejowych, modernizacji 
i zakupu taboru (lokomotyw pociągowych  i manewro-
wych), program zwiększenia zdolności przeładunkowych 
na terminalach PkP LHS oraz program informatyzacji 
spółki. Realizacja programu informatyzacji spółki ma 
znacznie poprawić jakość oferowanych usług i zwięk-
szyć możliwość kontroli i zarządzania przez management 
spółki.

kompleksowa informatyzacja PkP Linii Hutniczej Szero-
kotorowej dotyczy usprawnień w sterowaniu ruchem 
kolejowym na linii nr 65 i na stacjach kolejowych zlokali-
zowanych wzdłuż linii oraz wdrożenia nowoczesnego sy-
stemu zarządzania spółką w jej podstawowych obszarach 
działalności. kierunki dalszej informatyzacji PkP LHS będą 
obejmować:
wdrożenie (rozbudowę) systemu informatycznego klasy 
ERP jako podstawowego narzędzia wspierania procesów 
zarządczych w spółce, zarówno na szczeblu zarządu spół-
ki, jak i w jej komórkach organizacyjnych;
opracowanie i wdrożenie systemu obsługi handlowej 
przesyłek towarowych;
opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu śledze-
nia ruchu, miejsc przebywania oraz nadzorowania pracy 
lokomotyw;
opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu śledze-
nia ruchu wagonów oraz lokalizacji przesyłek ładunków;
opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu awiza-
cji przesyłek towarowych i jednostek taboru, który zdolny 
byłby współpracować w czasie rzeczywistym z graniczny-
mi systemami informatycznymi kolei ukraińskich oraz po-

dIREcTIONS OF DEVELOPmENT

The company’s strategic goals are:
to search for new activities and areas in the transport 
services market,
to function as both transport operator and manager of 
the rail lines,
to invest in infrastructure and rolling stock in order to im-
prove efficiency and competitiveness,
to offer the services according to a door-to-door princi-
ple,
to diversify the transport,
to enhance intermodal transport,
to implement a comprehensive computerisation of the 
company.

The investment plans include modernisation of the rail-
way lines in order to improve the lines’ throughput. Fur-
thermore, they comprise modernisation of train stations, 
modernisation and purchase of rolling stock (train and 
shunting locomotives), a programme to increase the re-
loading capacity at PkP LHS terminals and the company’s 
programme of computerisation.
The company’s programme of computerisation aims to im-
prove the quality of services offered, as well as the control 
and management processes for the company’s executives.

The comprehensive computerisation of PkP LHS seeks to amel-
iorate the traffic control on line No. 65 and at railway stations 
located along the line. It also aims to implement a modernised 
system of the company’s management in its core areas of activ-
ity. Further computerisation of PkP LHS will include:
implementation (expansion) of an ERP IT system, as the 
basic tool supporting the management processes in the 
company, both in the company’s management Board, as 
well as its organisational units; 
development and implementation of sales support serv-
ices for freight transport;
development and implementation of a modern system 
of tracking the location and monitoring the work of lo-
comotives; 
development and implementation of a modern system 
of tracking the wagons and monitoring the location of 
freight transport; 
development and implementation of a modern system of 
cargo shipments’ and rolling stock units’ notification, which 
could collaborate in real time with the Ukrainian railway 
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dobnymi systemami innych przewoźników kolejowych; 
opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu ewi-
dencji i monitorowania stanu infrastruktury kolejowej 
zarządzanej przez PkP LHS, który to system byłby bazą da-
nych wyjściowych dla autonomicznych systemów informa-
tycznych wspierających procesy przygotowania inwestycji 
infrastrukturalnych i eksploatacji infrastruktury kolejowej;
opracowanie szeregu innych systemów informatycz-
nych, obsługujących mniejsze obszary działalności spółki  
i współpracujących z ww. systemami głównymi.

ROcZNA DZIAŁALNOść
W wyniku pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej, bez-
pośrednio spowodowanej globalnym kryzysem finansowo-
gospodarczym w 2009 r. spółka podjęła działania mające na 
celu kontynuację współpracy z dotychczasowymi klientami, 
jak i pozyskanie nowych kontrahentów. Użycie instrumen-
tów marketingowych pozwoliło utrzymać stabilną pozycję 
finansowo-ekonomiczną, jak również podjąć działania w za-
kresie poszukiwania nowych platform wzrostu firmy.

PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa w roku 2009 prze-
wiozła 5,5 mln ton ładunków, przy założeniu rocznym 
5 mln ton.

W przewozach realizowanych po linii LHS dominuje import 
towarów, który stanowi około 95% przewozów ogółem. 
Najważniejszą grupę towarową w roku 2009 stanowiła ruda 
żelaza, która jest głównym ładunkiem transportowanym li-
nią LHS. Systematycznie utrzymuje się tendencja wzrosto-
wa w przewozach węgla kamiennego, minerałów surowych 
i przetworzonych, wyrobów pochodzących z ropy naftowej 
oraz artykułów spożywczych i pasz dla zwierząt. 

Towary importowane to:
ruda żelaza,
węgiel kamienny i brykiety,
wyroby metalowe. 

W eksporcie dominują:
cement, wapno i gotowe materiały budowlane,
brykiety, koks,
szkło, wyroby szklane oraz ceramiczne. 

systems located near the border and with similar systems 
of other rail carriers;
development and implementation of a comprehensive 
system for recording and monitoring the condition of the 
railway infrastructure managed by PkP LHS. This system 
would be a database for the autonomous IT systems sup-
porting the preparation processes of infrastructure invest-
ments and the utilisation of the railway infrastructure; 
development of other IT systems serving smaller areas of 
the company and cooperating with the aforementioned 
major systems.

aNNUAL AcTIVITY
As a result of macroeconomic situation in 2009, directly 
caused by the global financial and economic crisis, the 
company took steps to continue cooperation with exist-
ing clients, as well as to attract new customers. The use 
of marketing strategy allowed the company to maintain 
a stable financial situation while seeking new platforms 
for growth.  

In 2009 PkP LHS transported 5,5 million tons of freight 
against the planned 5 million tons. 

In the services provided by PkP LHS import of freight 
dominates at around 95% off all executed transport. The 
main freight was iron ore, which is the major cargo trans-
ported on the LHS line. Nevertheless, the share of other 
commodities, such as coal, raw and processed minerals, 
petroleum products, food and animal feed is gradually 
increasing. 

The imported materials are as follows:
iron ore, 
coal and briquettes,
metal wares.

Export freight mostly consists of: 
cement, lime and finished building materials,
briquettes and coke,
glass, ceramic and glass wares.
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Od kilku lat spółka PkP LHS stale dąży do dywersyfika-
cji przewozów. W perspektywie ostatnich lat zmienia się 
struktura przewozów i udział procentowy rudy żelaza  
i pozostałych przewozów w ogólnej masie przewozowej. 

Istotne dla działalności spółki PkP LHS w 2009 r. było uru-
chomienie punktu kontroli weterynaryjnej (na stacji gra-
nicznej Hrubieszów LHS), umożliwiającego odprawę zbóż 
i pasz pochodzenia roślinnego niezawierających tkanek 
zwierzęcych. Spowodowało to wzrost przewozów arty-
kułów spożywczych i pasz dla zwierząt.

pKp lhs constantly strives to diversify its services.
In comparison to previous years the structure of its ope-
rations and the ratio of iron ore with other freight trans-
ported is changing.

The launch of a veterinary checks point on the border 
Hrubieszow LHS Station was important for PkP LHS in 
2009. This allows exportation of corn and feed of plant 
origin with no animal tissues, which resulted in a growth 
in food and animal feed transport.

Ogółem / Total

Eksport  / Export

Import / Import 

krajowe / Domestic 

tranzyt  / Transit

wyszczeGólnienie
specification 

mASA (TYS. TON)
mASS (THOU. TON) 
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w 2009 r. taryfa towarowa PKP linii hutniczej Szerokotoro-
wej  nie uległa zmianom. 

Oferta PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. 
Przewozy przesyłek całopociągowych, w zwartych składach i 
w pojedynczych wagonach ładunków masowych, artykułów 
chemicznych, materiałów budowlanych, ładunków niebez-
piecznych i specjalnych. 
Przewozy intermodalne – kontenery, naczepy samochodowe.
Przewozy po liniach normalnotorowych i szerokotorowych 
za jednym listem przewozowym – ze zmianą wózków wago-
nowych w punkcie przestawczym wagonów na stacji Sędzi-
szów LHS.
Załadunek i wyładunek towarów na torach ogólnego użytku 
przez klientów na stacjach: Zamość Bortatycze LHS, Biłgoraj 
lhs, wola baranowska LHS, Staszów LHS, Gołuchów LHS, 
Sławków LHS. 
Przeładunek towarów w terminalach przeładunkowych, przy 
udziale przeładowców, następujących towarów:
• towarów stałych masowych na stacjach: Szczebrzeszyn 
LHS, Wola Baranowska LHS, Staszów LHS oraz Sławków LHS;
• gazów skroplonych na stacjach: Zamość Bortatycze LHS, 
Gołuchów LHS oraz Sławków LHS;
• kontenerów na stacjach: Szczebrzeszyn LHS, Wola Bara-
nowska LHS, Sławków LHS; 
• samochodów wielkotonażowych na stacji w Sławkowie LHS;
• materiałów niebezpiecznych na poszczególnych stacjach 
PkP Linii Hutniczej Szerokotorowej po wcześniejszym uzgod-
nieniu. 
Obsługa spedycyjna towarów, w tym odprawa celna przesy-
łek w Agencji celnej PkP Linii Hutniczej Szerokotorowej 
na stacji granicznej w Hrubieszowie.

in 2009 the freight services tariff of PKP linia hutnicza 
Szerokotorowa has not changed.

The offer of PkP LHS comprises.
whole-train freight transport; transport by full train se-
tup or single cars of bulk materials, chemicals, constru-
ction materials, hazardous and special materials.
intermodal load transport – incl. containers and semi-
trailers.
combined standard and broad-gauge railway freight un-
der a single cargo bill, with the change of the wagon un-
dercarriage taking place at the gauge adjustment station 
sedziszow lhs.
loading / unloading of goods transported on the general
-purpose railway, at the stations: Zamosc Bortatycze LHS, 
Bilgoraj LHS, Wola Baranowska LHS, Staszow LHS, Golu-
chow LHS, Slawkow LHS.
Reloading of goods at the freight reloading termi-
nals, incl.:
• bulk materials at the stations: Szczebrzeszyn LHS, Wola 
Baranowska LHS, Staszow LHS and Slawkow LHS,
• liquid gases at the stations: Zamosc Bortatycze LHS, 
Goluchow LHS and Slawkow LHS,
• containers at the stations: Szczebrzeszyn LHS, Wola Ba-
ranowska LHS, Slawkow LHS;
• large-tonnage vehicles at the Slawkow LHS station,
• hazardous materials at individual PkP LHS stations,                              
subject to advance agreement.
freight forwarding services, including customs clearance 
of goods at PkP LHS customs Agency at the border sta-
tion of Hrubieszow.
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„Duża firma 
– promotor 
regionu” takie 
wyróżnienie 
otrzymała spółka 
LHS w Programie 
Promocji Firm 
„Excellence 
w Biznesie” 
organizowa-
nym przez Sto-
warzyszenie 
Lubelski Klub 
Biznesu.

Large Busi-
nesses Promot-
ing the Region” 
– an award PKP 
LHS received 
in the Busi-
ness Promotion 
programme 
“Excellence 
in Business” 
organised by 
Lublin Business 
Club.
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FREIGHT TRANSPORT BY cOmmODITY GROUPS IN 2009 [THOU. TONS]

PRZEWOZY ŁADUNkÓW WG GRUP TOWAROWYcH PO LINII LHS W 2009 [TYS. TON]
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mAJĄTEk, TABOR
 tabor trakcyjny 

Spółka posiada na stanie 71 szt. lokomotyw spalino-
wych w tym:
61 lokomotyw pociągowych na tor 1520 mm, w tym: 
• 21 szt. lokomotyw serii ST44 o mocy 2000 km po 
wymianie silnika z dwusuwowego 14D40 na czterosuwo-
wy 12 cZN26/26,
• 28 szt. lokomotyw serii ST44,
• 2 szt. serii st44 o mocy 3000 Km, 
• 10 szt. serii ST40s, typu 311Da, w tym 2 szt. nowo zaku-
pionych lokomotyw i 8 szt. lokomotyw zmodernizowanych 
do mocy 2900 km;
8 szt. lokomotyw manewrowych serii Sm48 na tor 
1520 mm;
2 lokomotywy manewrowe na tor 1435 mm tj.: lokomo-
tywę serii 401Da do obsługi punktu komunikacji prze-
stawczej w Sędziszowie i lokomotywę serii Sm30 do prac 
manewrowych w obrębie stacji Zamość Bortatycze. 

Spółka w kolejnych latach planuje kontynuację inwestycji 
w tabor kolejowy, poprzez modernizację kolejnych 10 lo-
komotyw serii ST44, której zakończenie przewiduje się na 
koniec lutego 2011 roku.
Ponadto Spółka w ramach inwestycji finansowych ze środ-
ków własnych planuje zakup nowej lokomotywy manewro-
wej Sm 48-15 D z nowoczesnym silnikiem typu cAT 3512c, 
spełniającym wymagania norm określających emisję sub-
stancji szkodliwych w spalinach.

assets, RollinG stocK
traction fleet

The company has 71 diesel locomotives, incl.:
61 locomotives traction for the 1520 mm track, incl.:
• 21 locomotives series ST44 with power of 2 000 km 
after the two-stroke engine 14D40 was exchanged to 
four-stroke engine 12 cZN26/26,
• 28 locomotives series ST44,
• 2 locomotives series ST44 with power of 3 000 km,
• 10 locomotives series ST40s type 311 Da, incl. 2 new 
locomotives and 8 modernised locomotives with power 
2 900 Km,
8 shunting locomotives series Sm48 for the 1520mm 
track,
2 shunting locomotives for the 1435 mm track, incl. loco-
motive series 401Da for the service at the point of gauge 
switching railroad in Sedziszow and locomotive series 
Sm30 for the shunting works at the Zamosc Bortatycze 
station.
For the upcoming years the company is planning to con-
tinue investments in rolling stock. This will include the 
modernisation of another 10 locomotives series ST44, 
which is expected to be completed at the end of Febru-
ary 2011.
In addition, the company within the financial investment 
from its own resources is planning to buy a new shunting 
locomotive Sm 48-15 D with modern cAT 3512c engine, 
meeting the requirements of the rules governing the 
emission of harmful substances in exhaust gases. 
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wagon fleet

The company has 95 wagons, incl.: 38 Hopper wag-
ons, 1 coal car, 34 flat cars and 13 fixed roof wag-
ons.
In addition, in 2008 the company bought 6 gravel 
wagons and in 2009 – 3 dumpcar wagons which 
have not been added to the fixed assets inventory 
list yet. 
PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa also owns 66 
broad-gauge and 184 normal-gauge bogies.
Hopper wagons, gravel wagons, dumpcar wagons 
and some flat cars are used to transport the surface 
materials to repair and maintain the tracks managed 
by the company. 
The equipment of rescue trains and machinery for 
track works comprises mainly fixed roof cars with 
some flat cars. The bogies are part of the equipment 
for the gauge switching railroad point at Sedziszow 
LHS station. They are crucial to perform basic freight 
transport for the gauge switching railroad without 
reloading on tracks „S” and „N”.
freight is carried in the wagons belonging to the cis 
countries. Steps have been taken towards creating a 
wagon park for freight transport in international rail 
communication with the countries of the common-
wealth of Independent States.
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Posiadane przez PkP Linię Hutniczą Szerokotorową 
wagony służą do przewozu materiałów niezbędnych 
do naprawy i bieżącego utrzymania eksploatowanych 
przez spółkę torów oraz jako zaplecze techniczno-ma-
gazynowe dla służby drogowej. 

infrastruktura towarzysząca

Infrastrukturę towarzyszącą tworzą budowle i budyn-
ki, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty, urządze-
nia branżowe specjalne, narzędzia i przyrządy oraz 
środki transportowe.
Stanowią one wyposażenie 3 Sekcji Drogowych,  
2 Sekcji Eksploatacji Trakcji i Sekcji Napraw Lokomo-
tyw i Urządzeń Technicznych.
Na linii znajdują się obiekty kubaturowe wg I grupy 
rodzajowej środków trwałych oraz posterunki ru-
chowe, jakimi są nastawnie kontenerowe w ilości 29 
sztuk oraz urządzenia, maszyny, narzędzia i środki 
transportowe.

The wagons owned by PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa 
are used to transport the necessary materials to repair 
and maintain the tracks managed by the company. They 
also provide technical storage facilities for railroad main-
tenance services. 

the auxiliary infrastructure

The auxiliary infrastructure includes structures and 
buildings, technical equipment, machinery, industry ap-
pliances, special tools and instruments and modes of 
transport.
They provide equipment for 3 Road Sections, 2 Traction 
Exploitation Sections, as well as Locomotive Repair and 
Technical Appliances Sections.
There are buildings on the line which belong to the group 
of fixed assets and mobile posts, incl. 29 signal boxes, and 
appliances, machinery, tools and modes of transport.

iNWESTYcJE 

Polityka spółki w zakresie inwestycji zakłada konty-
nuację rozpoczętych procesów inwestycyjnych oraz 
planowanie kolejnych. W roku 2009 wiele inwestycji 
zostało wstrzymanych lub przesuniętych w czasie, ze 
względu na trudny rok związany z recesją gospodar-
czą w Polsce.  W roku 2008 PkP Linia Hutnicza Sze-
rokotorowa poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 
98 033,64 tys. zł, natomiast w roku 2009 nakłady in-
westycyjne wyniosły 54 130,50 tys. zł.

iNVESTmENT

The company’s policy is to continue the ongoing invest-
ment processes and to plan new ones. In 2009, many in-
vestments have been suspended or the completion date 
postponed due to a challenging year related to the eco-
nomic recession in Poland. The investment expenditures 
made by the company in 2008 totalled PLN 98 033,64 
thou. whereas in 2009 investment expenditures totalled 
PLN 54 130,50 thou.



 
W roku 2009 PkP Linia Hutnicza Szerokotorowa konty-
nuowała lub rozpoczęła następujące projekty:
mijanki Puszcza, Niekrasów i klimontów – budowa 
podtorza i układu torowego toru mijankowego wraz  
z zabudową rozjazdów.
Budowa kabla światłowodowego na odcinku Puszcza – 
Huta Deręgowska.
Roboty modernizacyjne przywracające parametry 
techniczno-użytkowe mostu stalowego na rzece Wisła 
w km 205,128.
Opracowanie dokumentacji, zakup i posadowienie 
schronisk kontenerowych dla potrzeb SD oraz schro-
niska dla potrzeb posterunku rewizji technicznej  
w Sławkowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Wykonanie sieci wodociągowej i hydrantowej na st. 
Hrubieszów LHS.
Budowa kotłowni, zmiana systemu ogrzewania i insta-
lacja c.o. w Szczebrzeszynie.
Zmiana sposobu użytkowania (adaptacja pomieszczeń 
dla potrzeb służb weterynaryjnych w budynku admini-
stracyjnym nr 24 – st. Hrubieszów LHS.
Wykonanie pomostów na rampie fitosanitarnej – st. 
Hrubieszów LHS.
modernizacja lokomotyw serii ST44 – 2900 km (8 sztuk).
modernizacja lokomotyw serii ST44 – 2000 km z wymianą 
silnika dwusuwowego na czterosuwowy (25 sztuk).

In 2009 PkP LHS continued or has started the follow-
ing projects:
Puszcza, Niekrasow and klimontow passing sidings – 
construction of the subtrack floor and track system for 
passing sidings incl. turnouts.
construction of fiber-optic cable on the route Puszc-
za – Huta Deregowska.
modernisation works in order to re-establish the tech-
nical parameters of the metal bridge over the river 
Wisla on 205, 128 km.
Preparation of the documents for the purchase of the 
new sheltered containers for SD (Diagnostic Point) 
use and shelter for PRT (Technical Audit Post) use in 
Slawkow along with a building permit.
construction of the water supply network with hy-
drant points at Hrubieszow LHS Station.
construction of a boiler house, alteration of the heat-
ing system and replacement of the c.h. installation in 
szczebrzeszyn.
A change of utilisation (adaptation) of premises for 
the purposes of veterinary services in the admistra-
tive building no. 24 at Hrubieszow station.  
Implementation of the bridges on the ramp at phy-
tosanitary - Hrubieszow LHS station. 
modernisation of locomotives series ST44 – 2900 km 
(8 units).
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LIST OF THE INVESTmENT ExPENDITURES INcURRED IN 2008 AND 2009 [THOU. PLN]

ZESTAWIENIE WIELkOścI NAkŁADÓW INWESTYcYJNYcH PONIESIONYcH PRZEZ 
SPÓŁkę W LATAcH 2008 I 2009 [TYS. ZŁ]
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Wykonanie dokumentacji i budowa torów nr 2 i nr 4 
 na stacji Wola Baranowska LHS.
Opracowanie dokumentacji i wykonanie przedłużenia 
toru nr 105 z włączeniem do głowicy stacyjnej na sta-
cji Staszów LHS.
Opracowanie koncepcji i dokumentacji oraz rozbudo-
wa i zagospodarowanie stacji Gołuchów LHS.
Wykonanie dokumentacji projektowej i odwodnienie 
mijanki Bukowno.
Opracowanie dokumentacji i budowa stacji paliw dla 
potrzeb SD na st. Wola Baranowska.

modernisation of locomotives series ST44 – 2000  
km along with the engine exchange from two-stroke 
to four-stroke (25 units).
Preparation of the documents and construction of TRAckS 
No. 2 and 4 at the Wola Baranowska LHS station.
Development of the concept for extension of track  
No. 105 adjoining switch points at the Staszow LHS station.
Development of concept and preparation of the documents 
for the development and utilisation of Goluchow LHS.
Preparation of the project documents and draining 
of Bukowno passing siding.
Preparation of the documents and construction of 
fuel station for SD use at Wola Baranowska station.

www.lhs.com.pl 
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LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA
people, that’s what maKes us stand out

W wyniku globalnego kryzysu gospodarczego, który 
wpłynął na zmniejszenie popytu na usługi transportu 
kolejowego, przewozy ładunków spadły o 34,3% w po-
równaniu do 2008 r.
Zmniejszona wielkość przewozu ładunków w 2009 r. 
spowodowała redukcję przychodów ze sprzedaży  
o 33,9% w stosunku do 2008 r. 

As a result of the global economic crisis that con-
tributed to reducing demand for railway transport 
services, transport of freight decreased by 34,3% 
compared to 2008. 
Decreased volume of transport of freight in 2009 
entailed a decrease in revenues on sales by 33,9% 
compared to 2008. 

finanse
 

finance
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pKp linia hutnicza  szeRoKotoRowa sp. z o.o.

a bRoad tRacK of oppoRtunities
SZEROkI TOR mOŻLIWOścI

Przychody z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej 
w 2009 r. wyniosły 211 887,6 tys. zł co stanowi 65,7% wy-
konania 2008 r. Obejmowały one generalnie dwa rodzaje 
działalności: 
•działalność dotyczącą sprzedaży usług – 210 229,3 tys. 
zł co stanowi 99,2% uzyskanych przychodów działalności 
operacyjnej, w tym 12 064,5 tys. zł z tytułu sprzedaży to-
warów i materiałów,
•pozostała działalność operacyjna – 1 658,3 tys. zł, co 
stanowi 0,8% uzyskanych przychodów działalności ope-
racyjnej. 
Przychody z działalności finansowej w 2009 r. wyniosły 
1 395,6 tys. zł, co stanowi 27,7% wykonania 2008 r. i są 
głównie wynikiem przychodów z tytułu uzyskanych odse-
tek od gromadzonych na rachunku bankowym środków 
pieniężnych, zmiennego kursu przerachowania walut oraz 
odsetek naliczonych od należności.
kosztowa strona rachunku zysków i strat to głównie kosz-
ty z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej, które 
wyniosły w 2009 r. 190 323,1 tys. zł, co stanowi 63,2% 
wykonania 2008 r. 
W 2009 r. mniejszy wynik finansowy netto o 12,8%  
w stosunku do 2008 r. był wynikiem spadku przychodów 
ze sprzedaży usług przewozowych.
Biorąc pod uwagę trudny rok w gospodarce światowej  
i krajowej, to właśnie wynik finansowy wskazuje na ela-
styczną i dostosowaną do zewnętrznych uwarunkowań 
politykę kadry zarządzającej spółki. 
W roku 2009 spółka osiągnęła jeden z największych 
zysków netto w Grupie PkP.

Revenues from operating activity in 2009 amounted 
to PLN 211 887,6 thou. which is 65,7% of the 2008 
performance. These included generally two types of 
activities: 
• activities based on the sales of services – PLN 
210 229,3 thou. which is 99,2% of revenues from oper-
ating activity, including PLN 12 064, 5 thou. from the 
sales of goods and materials, 
• other operating activity – PLN 1 658, 3 thou., 
which is 0,8% of revenues from the operating activity. 
Financial activity revenues in 2009 amounted to PLN 
1 395, 6 thou., which is 27,7% of the 2008 performance 
and mainly the income from interest earned from 
the cash deposited in bank accounts, a variable cur-
rency exchange rate and accrued interest on debts. 
The cost side of the profit and loss is mainly the costs 
of business activity, which in 2009 amounted to PLN 
190 323 thou., and is 63,2% performance of 2008. 
In 2009 net income was lower by 12,8% compared 
to 2008, due to the decrease in revenues on sales of 
transport services. 
Given the challenging year for the global and do-
mestic economy, the financial results show a flexible 
management policy tailored to the external circum-
stances. 
In 2009 the company achieved one of the largest net 
gains in the PkP Group.


