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Szanowny Panie Ministrze, 

 

 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1779), a także art. 195 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. (t.j. M.P. 2020 poz. 327) 30 lipca
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam niniejsze zapytanie: 

 

 

 

W dniu 25 maja 2020r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił wywiadu stacji RMF FM, w 
którym   . poruszał temat stadniny w Janowie Podlaskim (  m.in https://www.rmf24.pl/tylko-w-
rmf24/popoludniowa-rozmowa/news-ardanowski-nie-uwazam-ze-w-stadninie-w-janowie-bylo-

  – dostęp: 27.05.20r.). W tej sprawie uprzednio już interpelowałem wszystko,nId,4515652
(interpelacja nr 6234 Sejmu IX kadencji). 

 

W wyżej przytaczanej rozmowie Minister wyraźnie unikał odpowiedzi na pytanie, jak duży jest 
poziom strat finansowych, poniesionych w tym roku przez Stadninę Koni Janów Podlaski sp. z.
o.o. Ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że: ,,wynik jest ujemny […]”. 

 

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim była do niedawna jedną z najbardziej cenionych hodowli 
koni na świecie, podnosząc prestiż wizerunkowy Polski za granicą. Dlatego też wiadomości o 
obecnej sytuacji w niej panującej, są wielce niepokojące. W związku z tym, jaka jest wysokość 

 Zaznaczam tegorocznych strat poniesionych przez Stadninę Koni Janów Podlaski sp. z.o.o.?
przy tym, iż proszę o podanie konkretnej kwoty w/w straty. 
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Jarosław Rzepa

 

Poseł na Sejm RP

 

IX kadencji
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