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Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją o numerze 19136 Panów Posłów: Jarosława Rzepy, Zbigniewa 

Ziejewskiego oraz Stefana Krajewskiego, w sprawie sytuacji w wybranych spółkach strategicznych 

zarządzanych przez KOWR, uprzejmie informuję, co następuje.

Należy w pierwszej kolejności wskazać, że to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a nie 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością spółek 

wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w 

sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich 

o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2018, poz. 1525), w tym także w 

odniesieniu do umieszczonych w tym wykazie spółek „Stadnina Koni Janów Podlaski” oraz „Stadnina 

Koni Nowielice”. Na podstawie bowiem art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243), wchodzące 

w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa z udziałów i akcji w spółkach wykonuje 

Krajowy Ośrodek. Na mocy zaś art. 5 ust. 6 ww. ustawy minister właściwy do spraw rolnictwa określił, 

w drodze powołanego powyżej rozporządzenia, wykaz jednoosobowych spółek hodowli roślin 

uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w 

których prawa z udziałów albo akcji wykonuje Krajowy Ośrodek, biorąc pod uwagę strategiczne 

znaczenie spółek w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz 

hodowli zwierząt gospodarskich.

Ad 1)

Głównym celem hodowli prowadzonej w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. o.o. oraz 

Stadninie Koni Nowielice sp. z o.o. jest osiąganie postępu hodowlanego. Stadnina Koni Janów Podlaski 

sp. z o.o. prowadzi hodowlę koni rasy arabskiej czystej krwi i rasy małopolskiej. Natomiast Stadnina 



Koni Nowielice sp. z o.o. prowadzi hodowlę koni rasy polski koń sportowy (do 31 grudnia 2020 r. 

nazwa rasy to polski koń szlachetny półkrwi). Spółki te w dalszym ciągu będą prowadzić hodowlę wyżej 

wymienionych ras koni.

Ad 2)

Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o. i Stadnina Koni Nowielice sp. z o.o. realizują zadania 

określone w „Strategicznym programie hodowli koni w Spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych”, 

przyjętym przez ówczesną Agencję Nieruchomości Rolnych i obowiązującym nadal w Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (który z dniem 1 września 2017 r. wstąpił w ogół praw i obowiązków 

znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych). Zadania te ww. spółki mają również realizować w latach 

następnych. 

Ad 3)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadza planowe i doraźne kontrole w 

nadzorowanych spółkach. Kontrole te dotyczą również prowadzonej hodowli zwierząt i ich dobrostanu. 

Spółki kontrolowane były również przez Najwyższą Izbę Kontroli i przez pracowników powiatowych 

inspektoratów weterynarii. Wyniki kontroli są analizowane przez Zarządy Spółek, a w wypadku uwag 

kontrolujących, uchybienia są usuwane.

Ad 4)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje uprawnienia właścicielskie w stosunku do 

38 spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej, wyszczególnionych w powołanym powyżej rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin 

uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w 

tym w odniesieniu do 13 Stadnin Koni i Stad Ogierów oraz 7 spółek prowadzących  działalność 

hodowlaną, w których znajdują się działy hodowli koni. Sytuacja ekonomiczna tych spółek jest 

zróżnicowana, a prowadzona w nich hodowla koni wymaga dużych nakładów finansowych, które muszą 

być pokrywane z innych działalności. Żadna z tych spółek nie znajduje się w sytuacji wymagającej 

postawienia jej w stan likwidacji.

Z wyrazami szacunku

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon Giżyński

Sekretarz Stanu
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