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Szanowna Pani Poseł,

odpowiadając na wystąpienie Pani Poseł z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Stadniny Koni 

Janów Podlaski sp. z o.o. oraz nagród z tytułu osiągniętego wyniku podczas 42 Narodowego Pokazu 

Koni Arabskich Czystej Krwi, uprzejmie informuję, co następuje.

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

(powoływany dalej jako „KOWR”), 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 r. poz. 1525), w tym także w odniesieniu do umieszczonej w tym wykazie spółki Janów 

Podlaski sp. z o.o. 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 

KOWR. 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 KOWR, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie spółek w postępie 

biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich.

W celu udzielenia odpowiedzi na złożoną przez Panią Poseł interwencję Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło zatem do KOWR o przekazanie wyjaśnień. W oparciu o informacje 

uzyskane z KOWR przedstawiam następujące informacje, o których przekazanie wniosła Pani Poseł.

Ad 1) 

Dokapitalizowanie ma na celu zapewnienie stabilnego źródła finansowania dla rozwoju prac 

hodowlanych w spółce Janów Podlaski sp. z o.o. oraz progres jej potencjału organizacyjnego 

i wytwórczego. Powyższe  przełoży się bezpośrednio na stabilizację sytuacji finansowej Spółki, a tym 

samym pozwoli w sposób stabilny prowadzić hodowlę koni czystej krwi arabskiej.



Ad 2) 

Program inwestycyjny jest wewnętrznym dokumentem Spółki, wobec powyższego jedynym 

dysponentem dokumentu jest Zarząd Spółki, który zgodnie z art. 201 § 1 i art. 204 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), posiada uprawnienie 

do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania w zakresie wszystkich czynności sądowych 

i pozasądowych.

Ad 3) 

Test Prywatnego Inwestora został wykonany na zlecenie Spółki i jest jej wewnętrznym 

dokumentem.

Ad 4) 

Środki finansowe z dokapitalizowania zostały przelane na wyodrębniony przez Spółkę rachunek 

bankowy w celu kontroli ich wydatkowania. Dysponentem środków jest Zarząd Spółki.

Ad 5) 

Organizatorem 42 Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi był Polski Klub 

Wyścigów Konnych. KOWR, zgodnie z ustaleniem z organizatorem, był fundatorem nagród dla 

hodowców o łącznej wysokości 300 tys. zł. KOWR wywiązał się ze zobowiązań i wypłacił hodowcom 

nagrody w zadeklarowanej wysokości 300 tys. zł. 

W załączeniu przekazuję zestawienie zawierające dane na temat nazw koni, których właściciele 

otrzymali wypłaty nagród oraz kwot i terminów wypłat. 

     

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński
Sekretarz Stanu
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