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

 

 

 

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 ( Dz.U.2018.1799 t.j. z dnia 2018.09.20 ), a 
także art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. 30 lipca

          Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ( M.P.2019.1028 t.j.  z dnia  2019.10.25) 
   składam interpelację w przedmiocie sytuacji panującej w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z.

o.o.

 

 

 

Stan faktyczny
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12 maja 2020r. w dzienniku ,,Rzeczpospolita” ukazał się artykuł, opisujący nieprawidłowości w 
Stadninie Koni w Janowie Podlaskim (  https://www.rp.pl/Polityka/305119900-Stadnina-Janow-

  - dostęp: 13.05.20r.). Z treści artykułu wynika, iż w hodowli tej dochodzi Podlaski-na-dnie.html
do wielu nadużyć, co prowadzi do cierpienia zwierząt. Jeden z anonimowych rozmówców 
dziennika wskazał wprost, 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 […]”. Dalej, to samo źródło informuje, iż: ,,brakuje opieki weterynaryjnej 
i kowala, więc konie mają nieprzycinane kopyta”.

 

Pomijając kwestię ekonomicznych problemów Stadniny, która od 2015r. odnotowuje coraz 
większe straty, sytuacja hodowanych w niej zwierząt - nie tylko koni, ale także krów, które miały 
poprawić rentowność spółki – jest wielce niepokojąca (  https://www.money.pl/gospodarka

  - dostęp: 13.05.20/janow-podlaski-stadnina-chyli-sie-ku-upadkowi-6509644216616577a.html
r.). Jeżeli zwierzęta rzeczywiście karmione są niepełnowartościową paszą oraz nie mają 
przycinanych kopyt, może to wywierać niekorzystny wpływa na ich stan zdrowia. Rodzi to 
bardzo niepokojące podejrzenia, czy osoby zarządzające Stadniną posiadają wymagane do 
tego kwalifikacje, a jeśli nawet to czy nie dochodzi do naruszeń Ustawy z dnia    21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt [Dz.U. 1997r. nr 111 poz. 724 ze zm. – zwana dalej:  ustawą o 

  ]). ochronie zwierząt

 

Sytuacja w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim jest tym bardziej niepokojąca, że niewiele 
wiadomo o działaniach podejmowanych wobec tej instytucji przez organy administracji 
publicznej. W przestrzeni publicznej brakuje – na przykład – informacji o tym, czy 
przeprowadzono kontrolę warunków bytowania zwierząt. 

 

Jeżeli zaś wyniki przeprowadzonej kontroli (które – mając na względzie wątpliwości narosłe 
wokół Stadniny – należałoby podać do publicznej wiadomości) potwierdzą doniesienia 
medialne, koniecznie o sytuacji zaistniałej w Stadninie zawiadomić trzeba właściwą 
odpowiednie organy, celem zbadania, czy w zakresie opieki na hodowanymi w Stadninie 
zwierzętami nie doszło do popełnienia przestępstwa. Nawiasem mówiąc, o absurd zakrawa 
fakt, że Prokuratura od 2016r. prowadzi śledztwo w sprawie postępowania prezesa Stadniny 
Koni w Janowie Podlaskim w latach 2000-2016, Marka Treli, nie jest natomiast zainteresowana 
tym, co obecnie dzieje się w hodowli. Taki stan rzeczy nie zasługuje na aprobatę. Dlatego też 
jak najszybciej podjąć należy działania zmierzające do ustalenia sytuacji zwierząt hodowanych 
w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z.o.o. oraz usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. 
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Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 

 

 

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi posiada informacje na temat obecnej sytuacji 
zwierząt w Stadninie Koni Janów Podlaski sp. z.o.o.? Jeśli tak, to czy są one zbieżne z 
doniesieniami prasowymi, wskazanymi w niniejszej interpelacji? A jeśli są zbieżne to czy 
podjęto jakiekolwiek działania w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych 
zaniedbań? 

 

Czy Inspekcja Weterynaryjna przeprowadzała kontrolę w Stadninie Koni Janów Podlaski 
sp. z.o.o. pod kątem warunków bytowych hodowanych w niej zwierząt? Jeśli tak, to jakie 
są jej wyniki i czy zostaną podane do publicznej wiadomości? 

 

Jeśli Inspekcja Weterynaryjna nie przeprowadzała kontroli w Stadninie Koni Janów 
Podlaski sp. z.o.o. pod kątem warunków bytowych hodowanych w niej zwierząt, to czy 
kontrola taka jest planowana i kiedy miałaby się odbyć? 

 

Jakie działania są podejmowane w zakresie polepszenia sytuacji ekonomicznej Stadninie 
Koni Janów Podlaski sp. z.o.o. oraz przywrócenia jej dawnej świetności? 

 

 

 

 

 

Jarosław Rzepa 

 

Poseł na Sejm RP
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