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Szanowna Pani Marszałek

W odpowiedzi na interpelację nr 6234 z dnia 24 maja 2020 r. Pana Jarosława Rzepy, Posła na 

Sejm RP, w sprawie sytuacji w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z o.o., uprzejmie informuję Panią 

Marszałek, co następuje.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który 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), 

przekazał informację dotyczącą obecnej sytuacji zwierząt z SK Janów Podlaski Sp. z o.o. W dniu 

8 maja 2020 r. została przeprowadzona przez pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

wizytacja, która miała na celu weryfikację stanu zwierząt utrzymywanych w Spółce. W tym dniu 

przebywało w Stadninie 478 koni (stan na dzień 8 maja 2020 r.), dwóch ras: arabskiej czystej krwi 

i małopolskiej. Znanym hodowcom koni faktem jest, że utrzymanie tak dużej liczby koni w równej, 

bardzo dobrej kondycji w okresie poprzedzającym sezon pastwiskowy (wczesna wiosna), a zwłaszcza 

klaczy po wyźrebieniu, jest bardzo trudne. Przedstawione konie w dniu wizytacji były w 

zróżnicowanej kondycji. Dobrze prezentowały się ogiery w oddziale Pożary i konie w treningu 

wyścigowym. Klacze młode i klacze wyźrebione wyglądały znacznie słabiej w stosunku do 

wspomnianych powyżej koni. Szczególnie zła kondycja stwierdzona została u klaczy :

 Biruna – klacz po wyźrebieniu, chora, ze zdiagnozowanym COPD;

 Heloiza m. – klacz po wyźrebieniu, która przed wyźrebieniem poddana została, poza Stadniną, 

operacji scalenia kości łokciowej. 

Żywienie zwierząt prowadzone jest w oparciu o posiadaną bazę paszową, wytworzoną w Spółce 

w ramach posiadanych możliwości. W związku z powtarzającą się klęską suszy, pasza 
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wyprodukowana w 2019 roku nie była najlepszej jakości. Ponadto panująca również w bieżącym roku 

susza i niskie temperatury były przyczyną bardzo słabego wzrostu trawy na pastwiskach, 

co spowodowało opóźnienie sezonu pastwiskowego, a tym samym dłuższe przebywanie koni w 

stajniach, w stosunku do lat poprzednich. Z tego powodu konieczne było użycie siana gorszej jakości, 

które pozostało jeszcze w dyspozycji Spółki. Natomiast żywienie koni owsem odbywa się przy 

zastosowaniu mierników wagowych i zawsze dobiera się dawki pokarmowe niezbędne dla zwierząt w 

stosunku do wagi i zapotrzebowania energetycznego koni. Kwestie te rozpisuje i koryguje zazwyczaj 

osoba nadzorująca żywienie koni i mająca doświadczenie w tym zakresie. Należy mieć jednak na 

względzie, że jakość owsa jest uzależniona od warunków pogodowych, a ten zbierany w latach suszy 

jest lżejszy od owsa zbieranego w tzw. latach mokrych.

Stadnina Koni Janów Podlaski poza końmi utrzymuje również bydło rasy holsztyńsko-

fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. Przeciętnie w stadzie przebywa około 370 sztuk krów mlecznych. 

Wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie są wpisane do ksiąg hodowlanych oraz poddane 

ocenie wartości użytkowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa sytuacja hodowlana Spółki od wielu lat nie uległa zmianie. Hodowla prowadzona jest 

zgodnie ze standardami wynikającymi z praktyki hodowlanej. Obiekty, w których utrzymywane są 

zwierzęta w Stadninie  są obiektami tzw. starego typu, co wymusza sposób użytkowania podnoszony 

ostatnio w mediach. Dodać tu należy, że warunki higieniczne w stosunku do roku 2016 nie uległy 

pogorszeniu. Natomiast można zaryzykować stwierdzenie, że w stosunku do roku 2012 (kiedy 

przeprowadzona została w Spółce kontrola we wskazanym zakresie), uległy poprawie. Jednocześnie 

dodać należy, że przeprowadzona 8 maja 2020 r. wizytacja Spółki nie wykazała znacznych uchybień 

w zakresie warunków utrzymania zarówno bydła jak i koni. Dowodem są m.in. zdjęcia wykonane 

przez pracownika KOWR w trakcie wizytacji w dniu 8 maja 2020 r., zamieszczone poniżej. 
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Pragnę też dodać, że w dniu 13 kwietnia 2020 roku na łamach portalu pulsmiasta.tv (lokalne 

medium w regionie bialskopodlaskim), ukazał się film zawierający wywiad z koniuszym, dotyczący 

wyźrebień w sezonie 2020. Film nakręcono w dniach 12-13 kwietnia, gdzie dobitnie pokazano stan 

i kondycję koni utrzymywanych w Stadninie. Konie pokazane na filmie są w dobrej kondycji i nic nie 

wskazuje na niedociągnięcia w zakresie ich utrzymania. Film znajduje się pod adresem: 

https://pulsmiasta.tv/2020/04/13/w-stadninie-koni-arabskich-w-janowie-podlaskim-trwa-sie-sezon-

wyzrebien/

Zatem, zgodnie z powyższą informacją, obecna sytuacja zwierząt w SK Janów Podlaski Sp. z 

o.o. nie są zbieżne z doniesieniami prasowymi.

Ponadto pragnę poinformować, że zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Głównego 

Lekarza Weterynarii w dniach 19-21 maja 2020 r. Inspekcja Weterynaryjna szczebla powiatowego 

przeprowadziła kontrolę weterynaryjną w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

W trakcie przedmiotowej kontroli stwierdzono uchybienia w odniesieniu do warunków 

bytowania zwierząt, zapewnienia całodobowej obsługi zwierząt, prowadzenia wymaganej 

dokumentacji dotyczącej m.in. identyfikacji koni oraz jakości paszy dla zwierząt.

W chwili obecnej trwa postępowanie pokontrolne związane z wszczęciem postępowania 

administracyjnego oraz wdrożeniem działań naprawczych.

W dniu 3 czerwca 2020 r. Główny Lekarz Weterynarii zobligował Lubelskiego Lekarza 

Weterynarii do przedstawienia, do dnia 15 czerwca 2020 r., pełnych informacji o wynikach kontroli, 

zaleceniach oraz wdrożonych działaniach naprawczych.

Wyniki kontroli mogą zostać upublicznione w trybie dostępu do informacji publicznej 

po zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, zgodnie z ograniczeniami 

o poufności informacji ustanowionymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/625.

Odnosząc się do kwestii działań, które są prowadzone w celu polepszenia sytuacji 

ekonomicznej w SK Janów Podlaski Sp. z o.o. pragnę Panią Marszałek poinformować, że Krajowy 

https://pulsmiasta.tv/2020/04/13/w-stadninie-koni-arabskich-w-janowie-podlaskim-trwa-sie-sezon-wyzrebien/
https://pulsmiasta.tv/2020/04/13/w-stadninie-koni-arabskich-w-janowie-podlaskim-trwa-sie-sezon-wyzrebien/
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Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również 

wewnętrznymi dokumentami regulującymi stosunki pomiędzy Spółką a Zgromadzeniem Wspólników, 

jakim w przypadku Stadniny jest KOWR, prowadzenie spraw Spółki, w tym również ponoszenie 

pełnej odpowiedzialności za jej sytuację finansową, należy do kompetencji Zarządu. W celu 

polepszenia sytuacji ekonomicznej Spółki, Zarząd sporządził Plan Naprawczy, przyjęty uchwałą 

Zgromadzenia Wspólników nr 15/2019 z dnia 17.10.2019 r., który Spółka realizuje. W chwili obecnej, 

w związku ze zmianą Zarządu w dniu 1 kwietnia 2020 r., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

oczekuje od Zarządu weryfikacji i ewentualnej korekty Planu Naprawczego. Po przedłożeniu i 

weryfikacji złożonej dokumentacji Zgromadzenie Wspólników podejmie stosowne decyzje dotyczące 

ewentualnego wsparcia Spółki w ramach istniejących możliwości prawnych i finansowych Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pragnę też dodać, że w trosce o sytuację Stadniny poleciłem Panu Tomaszowi Chalimoniukowi, 

Pełnomocnikowi ds. hodowli koni, objęcie specjalnym nadzorem przygotowanie i realizację programu 

naprawczego w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

             Z poważaniem

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon Giżyński

Sekretarz Stanu
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