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Interpelacja nr 19136
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Szczecin 28.01.2021 r.

Interpelacja poselska w przedmiocie sytuacji panującej w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z.
o.o. oraz w Stadninie Koni Nowielice Sp. z.o.o.

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996r. nr 73, poz. 350), a także art.
192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 1992 nr 26, poz. 185 ze zm.), składam interpelację w
przedmiocie sytuacji panującej w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z.o.o. oraz w Stadninie
Koni Nowielice Sp. z.o.o.

W ubiegłym roku głośna była kwestia sytuacji, panującej w Stadninie Koni w Janowie
Podlaskim. Jak już zaznaczałem w jednej ze swoich interpelacji (interpelacja nr 6234 Sejmu IX
kadencji) niepokój budziła zwłaszcza sprawa prawidłowego zarządzania Stadniną, zwłaszcza

zaś – odpowiedniej opieki nad zwierzętami. Jak bowiem donosił w maju 2020 r. dziennik ,,
Rzeczpospolita”, w hodowli dochodziło do wielu nadużyć pod tym względem. Jeden z
rozmówców dziennika wprost wskazywał, że: ,, nie ma pełnowartościowej paszy. To, czym
karmią konie, woła o pomstę do nieba. Zważono worek owsa i okazało się, że zamiast 50 kg
ma wagę około 30 kg, bo to są plewy, a nie owies. Dobrze, że po ostatnich deszczach jest
więcej trawy i zaczęły wychodzić na nią konie […]” (( https://www.rp.pl/Polityka/305119900Stadnina-Janow-Podlaski-na-dnie.html - dostęp: 13.05.20r.). W tym samym artykule wskazano
również, iż zwierzęta nie miały dostępu do odpowiedniej opieki weterynaryjnej i nie były dobrze
zadbane (nie przycinano im kopyt).

Sprawa Stadniny Koni w Janowie Podlaskim przycichła, ale niedawno inna spółka tego samego
rodzaju (Stadnina Koni Nowielice sp. z.o.o.) ogłosiła likwidację stadniny oraz stada bydła
hodowlanego w Trzebuszu. Oficjalną przyczyną tej likwidacji była decyzja Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, ale według doniesień lokalnych mediów i informacji uzyskanych od
okolicznych mieszkańców, prawdziwą przyczyną zamknięcia Stadniny może być
niegospodarne zarządzanie nią przez spółkę, należącą do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Niepokojem napawają zwłaszcza efekty kontroli, jaką w Stadninie przeprowadził Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie. W jej wyniku stwierdzono między innymi takie
nadużycia, jak: istniejące zastoiska wody oraz odcieki wody, spływające do małego rowu,
uchodzącego do większego rowu, przygotowanie środków ochrony roślin przez sporządzanie
cieczy użytkowej w sposób nieograniczający ryzyka skażenia wód powierzchniowych i
gruntowych, przepełniony obornik, wyłożenie miejsc przechowywania obornika nieszczelnymi
płytkami, czy wreszcie odcieki obornika i liczne ich rozlewiska.

Pojawia się zatem wątpliwość, co do ogólnego poziomu zarządzania w spółkach Skarbu
Państwa zajmujących się hodowlą zwierząt. Niepokojem napawa fakt, że Stadnina Koni w
Nowielicach jest już drugim (w ciągu niespełna roku) przypadkiem, w którym spółki tego rodzaju
borykają się z poważnymi problemami, stając na krawędzi bankructwa. Źródłem jeszcze
większej troski jest zaś stan zwierząt hodowlanych i sposób sprawowania nad nimi opieki.
Zastanawiający jest także brak jakiejkolwiek kontroli nad działalnością tego rodzaju spółek ze
strony państwa, pomimo faktu, że przecież stanowią one – tak w Janowie Podlaskim, jak i w
Nowielicach – de facto własność Skarbu Państwa.

Dlatego też postulować należy szersze przyjrzenie się sposobom zarządzania tego rodzaju
spółkami i jakością opieki, jaką są tam otaczane (o ile w ogóle) zwierzęta hodowlane. Brak
takiej kontroli należałoby zaś uznać za poważne uchybienie i to nie tylko ze względu na fakt
niegospodarnego zarządzania mieniem państwowym, ale także dlatego, że na skutek błędnych
decyzji cierpią często lokalne społeczności, dla których spółki tego rodzaju są źródłem
zatrudnienia oraz hodowane w nich zwierzęta, pozbawione odpowiedniej opieki.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

1. W jakim kierunku zmierza polityka Państwa w zakresie zarządzania spółkami Skarbu
Państwa takimi jak Stadnina Koni Janów Podlaski lub Stadnina Koni Nowielice sp. z.o.o.,
zajmującymi się hodowlą zwierząt?

2. Czy polityka Państwa zmierza w kierunku utrzymywania czy też likwidacji spółek, Skarbu
Państwa takich jak Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z.o.o. lub Stadnina Koni Nowielice
sp. z.o.o., zajmujących się hodowlą zwierząt?

3. Czy w spółkach tego rodzaju przeprowadza się regularne kontrole dotyczące jakości
zarządzania i opieki nad zwierzętami? Jeśli tak, to jakie są ich wyniki? Jeśli nie, to
dlaczego?

4. Jaka jest sytuacja gospodarcza innych spółek Skarbu Państwa takich jak Stadnina Koni
Janów Podlaski sp. z.o.o. lub Stadnina Koni Nowielice sp. z.o.o., zajmujących się
hodowlą zwierząt? Ile jest takich spółek i czy znajdują się one w likwidacji?
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