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� 9. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
www.lhs.com.pl

9.1. O firmie

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. rozpoczęła działalność
operacyjną 1 lipca 2001 roku i jej przedmiotem działalności od po-
czątku istnienia jest zarządzanie infrastrukturą linii LHS, w tym infra-
strukturą stacji kolejowych, budynków i budowli zlokalizowanych wzdłuż
linii kolejowej nr 65, realizowanie transportu towarów w ramach usługi
trakcyjnej oraz świadczenie usług dodatkowych, wiążących się z prze-
wozami towarów.

Spółka zarządza infrastrukturą i realizuje przewozy w oparciu o linię
LHS, która jest najdłuższą na terenie Polski kolejową linią szerokotorową
(o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczoną do transportu towarowego.
Jest jednocześnie najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową
w Europie. Łączy ona kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hru-
bieszów/Izow ze Sławkowem na Śląsku. Jej długość wynosi prawie
400 km.

� 9. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
www.lhs.com.pl

9.1. About the company

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. was established on 1 July
2001 and from the very beginning, the scope of its activity has involved
managing the infrastructure of the LHS Line, including the infrastructure
of railway stations, buildings and facilities located along Line 65, carry-
ing out freight transport as part of traction service and provision of ad-
ditional services related to freight transport.

The company manages the infrastructure and carries out transport
basing on the LHS line which is Poland’s longest broad-gauge line (track
gauge 1,520 mm) intended for freight transport. At the same time, it is
the westernmost broad-gauge line in Europe. It connects the border
crossing to Ukraine in Hrubieszów/Izow with Sławków in Silesia. It is
nearly 400 km long.
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9.2. Władze spółki 9.2. Company’s management

Management Board

Grażyna Kuś
– President of the Management Board, General Manager

Mirosław Smulczyński
– Member of the Management Board,
Sales and Operations Director

Mariusz Świętoń
– Member of the Management Board

Supervisory Board

Łukasz Górecki
– Chairperson

Andrzej Żurkowski
Marek Pietraszewski
Łukasz Szarawara
Stanisław Chlebowski
Zbigniew Wysocki

Zarząd

Grażyna Kuś
– Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelna

Mirosław Smulczyński
– Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Eksploatacji

Mariusz Świętoń
– Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Łukasz Górecki
– Przewodniczący

Andrzej Żurkowski
Marek Pietraszewski
Łukasz Szarawara
Stanisław Chlebowski
Zbigniew Wysocki

Grażyna Kuś
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelna
President of the Management Board, General Manager
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9.3. Finanse

Spółka w 2013 roku osiągnęła rekordowy wynik finansowy od po-
czątku jej funkcjonowania. Zysk netto wyniósł 75 mln zł i był wyższy
w stosunku do wyniku 2012 roku o 44,3 mln zł.

Wyniki finansowe za lata 2012–2013 (w mln zł)
Financial results for the years 2012–2013 (in million PLN)

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa z działalności podstawowej uzys-
kała zysk na poziomie 94,8 mln zł i był to wzrost w stosunku do 2012 roku
o 41,9 mln zł. Było to wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży o 5,6
mln zł (tj. o 1,4%) oraz ograniczenia kosztów działalności operacyjnej
o 36,3 mln zł (tj. o 10,3%). Spółce udało się uzyskać wyższe przychody ze
sprzedaży, pomimo niższych przychodów z przewozów rudy żelaza,
w następstwie wykonania większej pracy przewozowej dla pozostałych
ładunków oraz wzrostu ich stawek taryfowych i opłat dodatkowych.

9.3. Financial situation

In 2013, the company achieved its record financial result ever. The net
profit amounted to 75 million PLN and was 44.3 million PLN higher than
in 2012.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa recorded a profit of 94.8 million
PLN from core business which was 41.9 million PLN higher than in 2012.
This is the result from an increase in sales revenues by 5.6 million PLN
(i.e. 1.4%) and reduction in operating expenses by 36.3 million PLN (i.e.
by 10.3%). The company managed to achieve higher sales revenues de-
spite lower revenues from transport of iron ore as its transport per-
formance for other freight groups increased and its rates and additional
fees went up.

Wyszczególnienie / Item 2012 2013
Zmiana / Change

2013–2012 %

Przychody ze sprzedaży / Sales revenues 404,� 410,3 5,6 1,4%

Koszty działalności operacyjnej / Operating expenses 351,� 315,6 -36,3 -10,3%

Wynik ze sprzedaży / Profit/loss on sales 52,� �4,� 41,� ��,4%

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 1,5 3,� 2,2 144,3%

Pozostałe koszty operacyjne / Other operating expenses 1,� 4,� 3,2 1�5,�%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej / Profit/loss on
other operating activity -0,2 -1,1 -1 -

EBIT / EBIT 52,� �3,6 41 ��,�%

EBITDA / EBITDA �0,� 134,� 43,� 4�,4%

Marża EBITDA / EBITDA margin 22,4% 32,�% - -

Przychody finansowe / Financial revenues 1,4 1 -0,4 -30,5%

Koszty finansowe / Financial expenses 12,5 1,3 -11,2 -��,5%

Wynik na działalności finansowej / Profit/loss on financial
activities -11,1 -0,3 - -

Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) 41,6 �3,3 51,� 124,5%

Podatek dochodowy / Income tax 10,� 1�,3 �,5 6�,1%

Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 30,� �5 44,3 144,1%

Rentowność netto / Net profitability �,6% 1�,3% - -
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Koszty działalności operacyjnej w latach 2012–2013 (w mln zł)
Operating expenses in the years 2012–2013 (in million PLN)

Struktura kosztów działalności operacyjnej w latach 2012–2013
Structure of operating expenses in the years 2012–2013

Wyszczególnienie / Item 2012 2013
Zmiana / Change

2013–2012 %

Amortyzacja / Depreciation 3�,1 41 2,� �,6%

Zużycie materiałów i energii / Materials and energy consumption 110,1 �4,5 -15,6 -14,2%

Usługi obce / Outsourced services 111,2 �3,� -1�,5 -15,�%

Podatki i opłaty / Taxes and fees 2,5 2,� 0,2 6,6%

Wynagrodzenia / Salaries and wages 61,3 64 2,6 4,3%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia / Social insurance
and other benefits 22,5 14,5 -�,� -35,22%

Pozostałe koszty rodzajowe / Other costs by type 3,4 3,2 -0,3 -�,23%

Wartość sprzedanych towarów i materiałów / Value of goods and
materials sold 2,� 1,� -0,� -2�,04%

Spadek kosztów działalności operacyjnej wynikał głównie ze zmniej-
szenia zużycia paliwa trakcyjnego i niższej ceny jego zakupu, rozwiąza-
nia rezerwy na świadczenia pracownicze (w 2012 roku spółka zawiązy-
wała rezerwy na te świadczenia), poniesienia niższych kosztów
remontów wykonywanych systemem gospodarczym i zleconym oraz
niższych kosztów bieżącego utrzymania linii kolejowej.

The decrease in operating expenses mainly resulted from a lower
consumption of traction fuel and its lower prices, releasing the provision
employee benefits (in 2012 the company established provisions for the
benefits), lower costs of repairs performed by the company itself and by
third parties and lower running costs related to the management of the
railway line.

wynagrodzenia / salaries – 17,4%

podatki i opłaty / taxes and fees – 0,7%

usługi obce / outsourced services – 31,6%
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

cost of employee benefits – 6,4%

pozostałe koszty / other costs – 1% wartość sprzedanych towarów i materiałów
value of goods and materials sold – 0,8%

zużycie materiałów / materials
consumption – 31,3%

amortyzacja / depreciation – 10,8%
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W 2013 roku spółka odnotowała wzrost przychodów i kosztów z po-
zostałej działalności operacyjnej w porównaniu do 2012 roku odpo-
wiednio o 2,2 mln zł (tj. o 144,3%) i o 3,2 mln zł (tj. o 185,8%). Wpływ na
wzrost powyższych pozycji miało zaksięgowanie wydarzenia jednora-
zowego – kary umownej oraz roszczeń o zwrot nienależnie pobranych
świadczeń przez firmę Qwantum. Jednocześnie spółka dokonała odpisu
należności z tytułu powyższej kary, uznając ją jako wątpliwą do uregu-
lowania. Ponadto na wzrost pozostałych przychodów operacyjnych
wpłynęło odwrócenie odpisów z tytułu aktualizacji wartości środków
trwałych w budowie, a na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych
wpłynęło zaksięgowanie kosztów zaniechanych inwestycji rozpoczę-
tych w latach ubiegłych, wyższe koszty wykupu świadczeń przejazdo-
wych oraz wyższe koszty sądowe i kary umowne.

W stosunku do 2012 roku PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa uzyskała
spadek przychodów finansowych o 0,4 mln zł (tj. o 30,5%) w efekcie uzys-
kania niższych przychodów odsetkowych od lokat, niższych przychodów
wynikających z wyceny kredytu inwestycyjnego oraz braku dodatnich
różnic kursowych w 2013 roku. Z kolei spadek kosztów finansowych
o 11,2 mln zł (tj. o 89,5%) w stosunku do 2012 roku wynikał głównie z wy-
stąpienia w 2012 roku wydarzenia jednorazowego, obejmującego utwo-
rzenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Euroterminal
Sławków.

In 2013, as compared to 2012, the company recorded an increase in
revenues and expenses from other operating activities by 2.2 million PLN
(i.e. by 144.3%) and 3.2 million PLN (i.e. by 185.8%), respectively. The in-
crease in the items mentioned above was affected by the recording of
a non-recurring item – contractual penalty and claims for the refund of
fees unduly charged by Qwantum. At the same time, the company
wrote off the receivable related to the penalty as it considered it to be
a doubtful debt. Moreover, the increase in other operating revenues was
influenced by a reversal of revaluation write-downs in the case of work
in progress, while the increase in other operating expenses was affected
by recording costs of abandoned investments started in the preceding
years, higher costs of route services, higher legal costs and contractual
penalties.

As compared to 2012, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa recorded
a decrease in financial revenues by 0.4 million PLN (i.e. 30.5%) as a result
of lower revenues from interest on deposits, lower revenues from in-
vestment credit valuation and the lack of exchange profits in 2013. On
the other hand, the decrease in financial expenses by 11.2 million PLN
(i.e. by 89.5%) as compared to 2012 mainly resulted from a non-recurring
item related to the write-down of shares in the Sławków Euroterminal.

wynagrodzenia / salaries – 20,3%

podatki i opłaty / taxes and fees – 0,7%
usługi obce / outsourced services – 29,7%

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
cost of employee benefits – 4,6%

pozostałe koszty / other costs – 1% wartość sprzedanych towarów i materiałów
value of goods and materials sold – 0,6%

zużycie materiałów / materials
consumption – 31,3%

amortyzacja / depreciation – 13%
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9.4. Majątek

Na koniec 2013 roku wartość rzeczowych środków trwałych wynio-
sła 510,9 mln zł i był to wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 10
mln zł (tj. o 2%). Wzrost majątku był następstwem poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych przy jednoczesnym dokonaniu odpisów amorty-
zacyjnych.

Spółka prowadzi działalność eksploatacyjną w oparciu o posiadany
majątek trwały: lokomotywy spalinowe, wagony, wózki wagonowe oraz
pozostałe maszyny i urządzenia wniesione aportem przez PKP S.A., ma-
jątek wytworzony przez spółkę, linie kolejowe oraz inne nieruchomości
niezbędne do prowadzenia działalności spółki, użytkowane na podsta-
wie umowy D54, zawartej z PKP S.A.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa posiadała na koniec 2013 roku 77
lokomotyw spalinowych, 95 wagonów oraz 66 wózków szerokotoro-
wych i 184 normalnotorowe wózki wagonowe. Wagony kryte i pozos-
tałe wagony platformy stanowiły wyposażenie pociągów ratowniczych
i zespołów maszyn do robót torowych i żurawi. Z kolei wózki wagonowe
były niezbędne do wykonywania podstawowych zadań w zakresie prze-
wozu towarów w bezprzeładunkowej komunikacji przestawczej. Spółka
realizowała przewozy towarów w wynajmowanych wagonach należą-
cych do kolei państw WNP.

9.4. Assets

As at the end of 2013, the value of property, plant and equipment
was 510.9 million PLN and was 10 million PLN (i.e. 2%) higher than in the
preceding year. The increase in assets was a consequence of the capi-
tal expenditure incurred and write-downs performed.

The company operates basing on the property, plant and equipment
owned: Diesel locomotives, wagons, bogies and other machinery and
equipment contributed in-kind by PKP S.A., internally generated assets,
railway lines and other real estate necessary for conducting the com-
pany’s operation, used on the basis of a D54 agreement concluded
with PKP S.A.

As at the end of 2013, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa owned 77
Diesel locomotives, 95 wagons, 66 broad-gauge bogies and 184 stan-
dard-gauge bogies. Freight wagons and other flats were used as part of
rescue trains, units used for track works and cranes. On the other hand,
bogies were necessary for basic tasks related to freight transport as
part of direct gauge-switching freight services. The company carried out
freight transport by means of leased wagons, owned by railway com-
panies in the countries of the Commonwealth of Independent States.

Rzeczowe aktywa trwałe w latach 2012–2013 (w mln zł)
Tangible non-current assets in the years 2012–2013 (in million PLN)

Wyszczególnienie / Item 2012 2013
Zmiana / Change

2013–2012 %

Środki trwałe / Property, plant and equipment 45�,� 45�,� 1 0,2%

Grunty, w tym p.w.u. / Land, including the right of perpetual usufruct 2,� 2,� -0,1 -4,2%

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej / Buildings,
premises, civil and water engineering structures 2�3,6 2�4,� 1,2 0,4%

Urządzenia techniczne i maszyny / Technical equipment and machinery 12,2 11,4 -0,� -6,4%

Środki transportu / Vehicles 15�,� 15�,� 1 0,6%

Inne środki trwałe / Other fixed assets 1,4 1,1 -0,3 -22,4%

Środki trwałe w budowie / Work in progress 43,1 52,1 � 20,�%
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9.5. Inwestycje

Spółka w 2013 roku poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 67,1
mln zł, które obejmowały głównie przebudowę urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym na mijankach Werbkowice i Miączyn, budowę torów
nr 2 i nr 4 w stacji Wola Baranowska oraz zakup lokomotyw manewro-
wych serii 16D. Spółka na 2014 rok planuje kolejne inwestycje rozwojowe
oraz inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowa-
dzenia ruchu pociągów na linii LHS.

Zestawienie wielkości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez spółkę w latach 2012–2013 (w mln zł)
List of capital expenditure incurred by the company in the years 2012–2013 (in million PLN)

9.5. Investments

In 2013, the company incurred expenditure in the amount of 67.1
million PLN which mainly concerned the conversion of rail traffic con-
trol devices located at the Webkowice and Miączyn passing loops, the
construction of track no. 2 and 4 at the Wola Baranowska railway station
and the purchase of 16D shunters. For 2014, the company plans further
upgrading investments and investments aimed at improving the safety
level of railway traffic on the LHS line.

Wyszczególnienie / Item 2012 2013
Zmiana / Change

2013–2012 %

Modernizacja stacji kolejowych / Upgrade of railway stations 2�,1 26,� -1,3 -4,5%

Modernizacja zaplecza eksploatacyjnego / Upgrade of technical facilities 5,6 5,5 -0,1 -1,2%

Modernizacja taboru / Upgrade of rolling stock 4,� 0 -4,� -100%

Zakup taboru / Purchase of rolling stock 21,5 16,5 -5 -23,1%

Pozostałe inwestycje / Other investments � 3,5 -3,6 -51%

Inwestycje łącznie / Total investments 6�,1 52,3 -14,� -22%
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9.6. Zatrudnienie

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa na koniec 2013 roku zatrudniała
1 247 osób i był to spadek o 36 osób. Przyczyną odejść było głównie
przejście pracowników na emeryturę. Spółka w 2013 roku wprowadziła
Program Dobrowolnych Odejść, przyznający dobrowolnie odchodzącym
z pracy pracownikom świadczenie pieniężne, określone w porozumie-
niu stron.

9.6. Employment

As at the end of 2013, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa employed
1,247 people, i.e. 36 people fewer than in the preceding year. The main
reason for the decrease were resignations of employees eligible for re-
tirement benefits. In 2013, the company introduced a Voluntarily Re-
dundancy Programme under which employees voluntarily leaving jobs
were granted financial benefits determined by both parties.
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9.7. Freight transport

In 2013, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa transported 10.1 million
tonnes of freight. As compared to the preceding year, the volume de-
creased by 0.1 million tonnes (i.e. by 0.8%). Although the volume of
freight moved fell, the transport performance increased by 21.4 million
tkm (i.e. by 0.6%). It resulted from an increase by 4.8 km (i.e. 1.5%) in the
case of average distance at which freight was moved.

The decrease mainly related to the transport of: iron ore (due to a
worse condition of the metallurgical industry), biomass (due to stabili-
sation of the energy sector – the oversupply of green certificates resulted
in lower prices) and food products and feedstuff as a consequence of
lower demand for such products. On the other hand, there was an in-
crease in the transport of aggregates (due to new contracts acquired),
petroleum products (due to attractive prices of raw materials imported
from Eastern Europe) and coke (because export transport was carried out
by ArcelorMittal).

Zestawienie mierników przewozowych w latach 2012–2013
List of transport indices in the years 2012–2013

Wyszczególnienie / Item 2012 2013
Zmiana / Change

2013–2012 %

Przewozy ładunków (mln ton) / Freight transport (million tonnes) 10,2 10,1 -0,1 -0,�%

Praca przewozowa (mln tkm) / Transport performance (million tkm) 3 34�,4 3 36�,� 21,4 0,6%

Praca eksploatacyjna (mln pockm) / Operation work
(million train-kilometres) 2,1 2,1 0 0,5%

9.7. Przewozy towarów

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w 2013 roku przewiozła 10,1 mln
ton ładunków. Był to spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 0,1
mln ton (tj. o 0,8%). Pomimo spadku masy przewiezionych ładunków wy-
konana praca przewozowa wzrosła o 21,4 mln tkm (tj. o 0,6%). Było to
następstwo wzrostu średniej odległości przewozów ładunków o 4,8 km
(tj. o 1,5%).

Spadek dotyczył głównie przewozów w zakresie: rudy żelaza
(w efekcie pogorszenia sytuacji w branży metalurgicznej); biomasy
(w wyniku braku stabilizacji w branży energetycznej – nadpodaż zielo-
nych certyfikatów skutkująca spadkiem ich cen) oraz artykułów spo-
żywczych i paszy w następstwie spadku popytu na tego rodzaju towary.
Wzrosły natomiast przewozy kruszyw (w efekcie pozyskania nowych
kontraktów); wyrobów pochodzących z ropy naftowej (w następstwie
korzystnych cen surowców importowanych zza wschodniej granicy)
oraz koksu (na skutek realizacji przewozów w eksporcie przez Arcelor-
Mittal).
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9.8. Main events

April
Participation in the 18th International Transport and Logistics Fair

TransRussia 2013 in Moscow.

June
PKP LHS was granted the EURO LIDER 2013 [Engl.: EURO LEADER

2013] distinction and the LIDER RYNKU 2013 [Engl.: MARKET LEADER] ti-
tle in the category “Company” awarded by a Jury of the Promotional
Competition in the area of railway infrastructure management, freight
railway transport, logistic and transloading services.

PKP LHS was ranked 16th in the general classification of the Golden
Hundred, a ranking of the largest and the most dynamically growing
companies in the Lublin region, organised by“Dziennik Wschodni”. In the
Big Companies category – employing over 250 people – the company
took 12th place, the most profitable company – 4th place, the highest
gross profit – 4th place, the biggest investors – 5th place, the biggest em-
ployers – 9th place, the highest net profitability – 11th place.

The filling station in Sławków LHS was commissioned. It is the sec-
ond filling station on the LHS line which will improve the organisation
of railway transport.

The expansion of the Sławków LHS railway station was completed.
The investment increased the flow of railway traffic and created new
transport possibilities for existing and prospect customers.

August
PKP LHS adopted the Code of Ethics of the PKP Group whose aim is

to support the development process of the company’s corporate culture.

July
The company signed an agreement concerning the conversion of rail

traffic control devices at the Werbkowice LHS and Miączyn LHS passing
loops and formation of a Local Traffic Control Centre at the Zamość Bor-
tatycze LHS station in order to improve the safety and capacity of the line
on the Hrubieszów LHS – Zamość Bortatycze LHS route.

October
Employees of PKP LHS took part in the 2nd edition of the campaign

“Sprzątamy Roztoczański Park Narodowy” [Engl.: Let’s clean the Roz-
tocze National Park] as part of the “EKOlogiczni” [Engl.: ECOlogical] em-
ployee programme. The purpose of the project is to increase the aware-
ness of company’s employees of and promote ecological issues.

The expansion of the Wola Baranowska LHS railway station was
completed. The station was adapted to handle larger freight volumes.

9.8. Najważniejsze wydarzenia

Kwiecień
Udział w XVIII Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki

TransRussia 2013 w Moskwie.

Czerwiec
Wyróżnienie EURO LIDER 2013 dla PKP LHS oraz tytuł LIDER RYNKU

2013 w kategorii „Firma”, przyznane przez Kapitułę Europejskiego Kon-
kursu Promocyjnego w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową, ko-
lejowych przewozów towarowych, usług logistycznych i przeładunko-
wych.

16. miejsce PKP LHS w ogólnej klasyfikacji„Złotej Setki”, rankingu naj-
większych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm Lubel-
szczyzny, organizowanym przez„Dziennik Wschodni”. W kategorii firmy
duże – zatrudniające pow. 250 osób – spółka zajęła 12. miejsce, najbar-
dziej zyskowne firmy – 4. miejsce, największy zysk brutto – 4. miejsce, naj-
więksi inwestorzy – 5. miejsce, najwięksi pracodawcy – 9. miejsce, naj-
wyższa rentowność netto – 11. miejsce.

Oddanie do eksploatacji Stacji Paliw w Sławkowie LHS. To już druga
stacja na linii LHS, która przyczyni się do poprawy organizacji ruchu po-
ciągów.

Zakończenie rozbudowy stacji Sławków LHS. Zrealizowana inwe-
stycja zwiększyła płynność jazdy pociągów oraz stworzyła nowe możli-
wości spedycyjne dla obecnych i przyszłych klientów.

Sierpień
Przyjęcie przez PKP LHS Kodeksu Etyki Grupy PKP, który ma na celu

wsparcie procesu budowy i rozwoju kultury organizacyjnej spółki.

Lipiec
Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy urządzeń srk na mi-

jankach Werbkowice LHS i Miączyn LHS oraz utworzenie Lokalnego
Centrum Sterowania Ruchem na stacji Zamość Bortatycze LHS, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów i przepus-
towości linii na trasie Hrubieszów LHS – Zamość Bortatycze LHS.

Październik
Udział pracowników PKP LHS w II edycji akcji „Sprzątamy Rozto-

czański Park Narodowy”, w ramach wolontariatu pracowniczego „EKO-
logiczni”. Celem projektu jest kształtowanie i propagowanie świadomo-
ści ekologicznej wśród pracowników spółki.

Zakończenie rozbudowy stacji Wola Baranowska LHS. Stacja przy-
stosowana została do przyjmowania większej ilości ładunków.
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Listopad
Rozstrzygnięcie I konkursu pt. „Efektywny maszynista na szerokoto-

rowej linii LHS”. Celem konkursu jest promowanie efektywności w pracy
i kształtowanie dobrych nawyków wśród maszynistów.

Grudzień
Przyznanie PKP LHS tytułu „Sponsora Kultury Zamościa 2013” przez

Prezydenta Miasta Zamościa. Wyróżnienie jest wynikiem działalności
PKP LHS na rzecz tworzenia materialnych warunków do rozwoju kultury.

November
The winners of the 1st edition of the competition “Efektywny

maszynista na szerokotorowej linii LHS”[Engl.: Effective train driver on the
LHS broad-gauge line] were announced. The aim of the competition is
to promote work effectiveness and develop good habits among train
drivers.

December
PKP LHS was granted the “Sponsor Kultury Zamościa 2013”

[Engl.:2013 Sponsor of the Culture of Zamość] by the Mayor of Zamość.
The distinction results from the PKP LHS’s activity in the area of creating
financial conditions favourable to cultural development.


