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W związku z zapytaniem nr 1026 Pana Posła Jarosława Rzepy „w sprawie strat finansowych 

Stadniny Koni Janów Podlaski sp. z o.o.”, 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 umieszczonej w tym wykazie spółki „Stadnina Koni Janów Podlaski”. 

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. 396, z późn. zm.), 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.

Jak poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, z uwagi na niezatwierdzenie 

do dnia udzielenia odpowiedzi wyników finansowych netto za 2019 r. przez Zwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników ww. Spółki nie ma możliwości ich podania. Wyniki takie będą dostępne dopiero po ich 



zatwierdzeniu. Jednocześnie informuję, że w związku z wystąpieniem pandemii na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, ustawowe terminy na zatwierdzenie Sprawozdań Finansowych zostały 

przedłużone do dnia 30 września 2020 r. włącznie. Tym bardziej zatem, z uwagi na to, że upłynęło 

dopiero 5 miesięcy bieżącego roku nie jest możliwe podanie tegorocznych wyników finansowych 

wspomnianej Spółki, o które wystąpił Pan Poseł. 

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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