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Gospodarowanie majątkiem oraz nadzór i kontrola

Funkcjonowanie stadnin koni
należących do Skarbu Państwa
ARTUR URBAN

Zadaniem państwowej hodowli koni jest przede wszystkim ochrona i zachowanie
bazy genetycznej oraz najbardziej wartościowych linii poszczególnych ras koni, a także kreowanie postępu w tej dziedzinie. Cechą prywatnych hodowli jest stosunkowo
krótka żywotność, wynikająca z uwarunkowań rynkowych, a program hodowlany
trwa tak długo, jak długo trwa zainteresowanie właścicieli, po czym stadnina najczęściej jest wyprzedawana i ulega likwidacji. W takich okolicznościach prowadzenie
hodowli pod patronatem państwa daje nadzieję na dalszy rozwój już ukształtowanych ras koni oraz gwarancję ich przetrwania.

Wprowadzenie
Podstawy funkcjonowania spółek hodowli
koni o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej zostały określone w ustawie z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa1. Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, wypełniając obowiązek wynikający
z wymienionej ustawy, w rozporządzeniu z 27 lipca 2011 r.2 ustalił wykaz spółek
hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa nad tymi spółkami
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DzU.1991.107.464.
DzU.2011.161.974 ze zm.
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zostało powierzone Agencji Nieruchomości
Rolnych (dalej: „Agencja” lub „ANR”).
Podstawowym celem działalności tych
spółek (14 stadnin koni i 3 stada ogierów,
w których hoduje się konie, łącznie dziewięć ras) jest prowadzenie hodowli zwierząt gospodarskich, właściwa realizacja
programów hodowlanych oraz kreowanie
postępu biologicznego. Bezpośredni nadzór nad tymi spółkami sprawuje w imieniu
Agencji Zespół Nadzoru Właścicielskiego
w Biurze Prezesa ANR.
Spółki hodowli koni nadzorowane przez
Agencję działają w dwóch obszarach:

Funkcjonowanie stadnin koni

• świadczą szeroko pojęte usługi w zakresie rozrodu koni dla hodowli terenowej,
co jest związane z funkcjonowaniem, organizacją oraz zadaniami stad ogierów;
spółki utrzymują ogiery i udostępniają
je pozostałym hodowcom oraz zajmują
się organizacją usług w zakresie rozrodu, z uwzględnieniem sztucznego unasienniania klaczy i embriotransferu;
• prowadzą hodowlę w stadninach koni
w celu ochrony i doskonalenia najcenniejszego materiału genetycznego dla
potrzeb krajowej hodowli oraz umożliwienia zachowania rodzimych ras; spółki powinny zapewnić młode ogiery do
uzupełniania pogłowia w stadach ogierów, prowadzić prace w celu poprawy
cech użytkowych, jak również zapewnić ciągłość hodowli ras rodzimych.
Problematyka bezpośrednio związana
z funkcjonowaniem stadnin koni3 nadzorowanych przez Agencję nie była wcześniej badana przez NIK. Liczne i istotne
nieprawidłowości wykazały natomiast
kontrole gospodarowania przez Agencję
powierzonym jej majątkiem. Kontrole te
ujawniły: brak właściwego nadzoru nad
podległymi jednostkami, występowanie
mechanizmów korupcjogennej dowolności postępowania w działalności prowadzonej przez jednostki podległe Agencji,
postępującą degradację nieruchomości,
a także nieprawidłowości w dzierżawie
gruntów.
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Delegatura NIK we Wrocławiu w okresie
od kwietnia do czerwca 2014 r. przeprowadziła doraźną kontrolę rozpoznawczą
w Agencji Nieruchomości Rolnych w War
szawie w zakresie wykonywania praw własności oraz innych praw rzeczowych na
rzecz Skarbu Państwa wobec Stadniny
Koni Walewice Sp. z o.o. W Spółce tej
natomiast badaniem objęto warunki hodowli, utrzymania i sprzedaży koni; gospodarowanie zasobem nieruchomości;
sytuację ekonomiczno-finansową.
Z uwagi na strategiczne znaczenie stadnin koni należących do Skarbu Państwa
dla postępu biologicznego w rolnictwie
w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich (koni), brak pogłębionej wiedzy
o sposobie funkcjonowania stadnin i stosowaniu zasad gospodarowania mieniem
należącym do Skarbu Państwa, jak również wyniki kontroli rozpoznawczej oraz
interpelacje poselskie świadczące o możliwości występowania nieprawidłowości
w procedurach związanych z prywatyzacją spółek hodowli koni – Najwyższa Izba
Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę pn. „Realizacja zadań i gospodarka finansowa stadnin koni należących
do Skarbu Państwa”4. Ocenie poddano realizację zadań w zakresie hodowli koni,
z uwzględnieniem sytuacji finansowo-ekonomicznej i gospodarowania majątkiem
oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad
funkcjonowaniem stadnin koni w latach

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że ilekroć jest mowa o „stadninach koni”, należy przez to
rozumieć spółki hodowli koni, w skład których wchodzą stadniny koni i stada ogierów, uznane za spółki
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Realizacja zadań i gospodarka
finansowa stadnin koni należących do Skarbu Państwa, Delegatura NIK we Wrocławiu, 2014 r., nr ewid.
36/2014/P13188/LWR.
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2011–2013 (I półrocze). Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości
Rolnych oraz dziewięciu stadninach koni
i trzech stadach ogierów. Przy badaniu
działalności spółek wykorzystano również wyniki kontroli rozpoznawczej przeprowadzonej w Stadninie Koni Walewice.
Wyniki kontroli potwierdziły, że w stadninach koni stworzono warunki umożliwiające ochronę i zachowanie najcenniejszych
pod względem genetycznym linii utrzymywanych ras koni. Należyty postęp hodowlany gwarantowała prawidłowa kwalifikacja ogierów czołowych (reproduktorów) do stada podstawowego5 oraz klaczy
matek wykorzystywanych do rozrodu. Na
stanowiskach odpowiedzialnych bezpośrednio za przebieg hodowli koni zatrudniona była kadra, która legitymowała się
wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, zapewniającym właściwy przebieg procesów hodowlanych. Stworzono
tym samym warunki do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie utrzymania,
przeglądów hodowlanych6 koni, ich odpowiedniej selekcji i doboru do rozrodu.
Stwierdzono natomiast nieprawidłowości w przestrzeganiu warunków weterynaryjnych wymaganych w hodowli oraz
w wycenie i sprzedaży koni. Usługi w zakresie prowadzenia pensjonatu dla koni

5

6

7

Artur Urban

i dzierżawy koni własnych świadczone były
nierzetelnie. Ponadto istotne nieprawidłowości ujawniono w gospodarowaniu nieruchomościami zarządzanymi przez stadniny
koni, gdyż nie wszystkie obiekty budowlane utrzymywane były w należytym stanie
technicznym. Oszacowane w trakcie kontroli NIK wyniki ekonomiczne działalności hodowlanej wykazały, że była ona deficytowa7, a stadniny nie prowadziły analizy ekonomicznej hodowli koni, wskutek
czego nie były zorientowane co do rzeczywistych kosztów tej działalności.
Nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nad spółkami hodowli koni, które
uznał za strategiczne dla kraju, nie był
sprawowany w pełni prawidłowo i miał
charakter pasywny. Sprowadzał się jedynie do uzyskiwania od Agencji Nierucho
mości Rolnych różnego rodzaju opracowań i analiz dotyczących funkcjonowania spółek. Minister nie uregulował zadań
związanych ze sprawowaniem nadzoru nad
Agencją w zakresie wykonywania praw
z udziałów, jak również z kontrolowaniem
Agencji. ANR nierzetelnie wywiązywała się z obowiązku przeprowadzania kontroli, ponieważ w trakcie czynności kontrolnych nie przestrzegano założeń tematycznych oraz nie formułowano zaleceń
pokontrolnych w wypadku stwierdzenia
nieprawidłowości.

Głównie ogiery czołowe i klacze matki wykorzystywane do rodzicielstwa w celu zapewnienia postępu hodowlanego.
Przeprowadzanych w stadninach w celu dokonania oceny kondycji i pielęgnacji koni, jakości i ilości pasz,
obsługi masztalerskiej, nadzoru zootechnicznego i weterynaryjnego, oceny przychówku, skierowania młodzieży wyselekcjonowanej z hodowli do stada obrotowego z przeznaczeniem na sprzedaż, oceny klaczy
stada podstawowego pod względem dalszej przydatności do hodowli, oceny i kwalifikacji klaczy przeznaczonych do włączenia do stada podstawowego, ustalenia ogierów czołowych i planu sprzedaży.
W latach 2011–2012 stadniny na działalności tej poniosły stratę w wysokości ok. 18 mln zł.
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Utrzymanie i sprzedaż koni
Liczba koni utrzymywanych w skontrolowanych spółkach zmniejszyła się w badanym okresie z 2383 na dzień 1 stycznia 2011 r. do 2057 na 1 stycznia 2013 r.
(o 13,7%), a w stadzie podstawowym
z 1472 do 1164 (o 20,9%). Decydowały
o tym przede wszystkim względy ekonomiczne, a zwłaszcza nieopłacalność hodowli oraz coraz mniejszy popyt na konie.
W stadzie obrotowym8 liczba koni wynosiła w tych latach odpowiednio: 911 i 893.
W takich proporcjach stado podstawowe
stanowiło 61,8% ogólnej liczby koni na początku 2011 r., ale już 56,6% na początku 2013 r. Liczebność stada obrotowego
koni pozostawała wprawdzie na zbliżonym poziomie, jednak jego udział w ogólnej liczbie koni systematycznie wzrastał:
z 38,2% w 2011 r. do 43,4% w 2013 r. W zaistniałych okolicznościach Agencja, mimo
ustalenia dla poszczególnych spółek minimalnego stanu pogłowia klaczy elitarnych i ogierów w stadzie podstawowym,
nie przekazywała tych informacji zainteresowanym podmiotom. Tym samym spółki nie wiedziały, jakie jest wymagane pogłowie zwierząt.
Spółki hodowli koni zapewniły, mimo
pewnych nieprawidłowości, odpowiednie
warunki utrzymania koni. Pomieszczenia
inwentarskie były wyposażone w niezbędny sprzęt do karmienia i pojenia, zwierzęta miały wymaganą opiekę, właściwe
warunki bytowe w stajniach (uwzględniające normy powierzchniowe boksów)

8
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i swobodny ruch. Niemniej jednak pojedyncze nieprawidłowości stwierdzono w 4 spółkach na 13 skontrolowanych,
a dotyczyły one utrzymania, przewozu
koni, wytwarzania i gromadzenia paszy
i wyposażenia w maty dezynfekcyjne na
wypadek wystąpienia zagrożenia epizootycznego9. W trzech spółkach nierzetelnie prowadzona była dokumentacja lekarsko-weterynaryjna, w której nie zamieszczano informacji o godzinach wykonania
czynności lekarsko-weterynaryjnych oraz
okresach karencji po zastosowaniu środków leczniczych.
W latach 2011–2013 (I półrocze) spółki
objęte kontrolą sprzedały łącznie 1251 koni,
w tym 500 w 2011 r., 567 w 2012 r. i 184
w I półroczu 2013 r. Średnia cena sprzedaży konia w tym okresie wyniosła 7,8 tys. zł,
przy czym zauważalna była tendencja spadkowa, bowiem w 2011 r. było to 9,2 tys. zł,
w 2012 r. – 8,2 tys. zł, a w I półroczu 2013 r.
– 6,1 tys. zł. Jakkolwiek w 2012 r., w porównaniu z 2011 r., nastąpił wzrost liczby sprzedanych koni o 67 sztuk (tj. o 11,8%), to jednocześnie towarzyszył temu spadek średniej ceny konia z 9,2 tys. zł do 8,2 tys. zł.
Było to spowodowane ograniczonym popytem rynkowym, który determinował
wysokość uzyskiwanych cen, w wyniku
czego dochodziło do sprzedaży koni po
cenach niższych od wartości księgowej.
Najniższą średnią cenę za jednego konia
uzyskała SK Krasne – 2,6 tys. zł (I półrocze 2013 r.), a najwyższą SK Janów Podlaski
– 43 tys. zł (w 2011 r.).

Konie bez przeznaczenia do rozrodu, przeznaczone do rekreacji, do dalszej odsprzedaży, do innych hodowców, na rzeź.
Zjawisko wywołane masowym szerzeniem się choroby zakaźnej wśród zwierząt.
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Trzy stadniny sprzedały 87 koni ze stada
podstawowego, nie uzyskując wcześniej
pisemnej zgody Agencji na te transakcje
w odniesieniu do 17 zwierząt. Jednocześnie
w jednej stadninie dopuszczono do podpisania przez osoby nieupoważnione umów
sprzedaży 35 koni za kwotę 151,1 tys. zł.
Trzy spółki nie posiadały metod wyceny
koni, a trzy inne nie przestrzegały przyjętych w tym zakresie regulacji, w jednej
natomiast nie objęto spisem inwentaryzacyjnym z natury sześciu koni, w wyniku
czego wartość księgowa zwierząt została
zaniżona o 5941,1 tys. zł. Brak w spółkach
jednolitych procedur, regulacji lub uwarunkowań ramowych odnoszących się do
sprzedaży koni sprzyjał powstawaniu nieprawidłowości oraz niczym nieograniczonej dowolności postępowania zarówno przy
wycenie koni, jak i w procesie sprzedaży.
Przeglądy hodowlane w stadninach
odbywały się według ustalonych przez
Agencję kryteriów. Stadniny prawidłowo kwalifikowały konie do stada podstawowego, tym samym zagwarantowano należyty postęp hodowlany. Wykonane
podczas przeglądów czynności, obejmujące jakość i ilość pasz, obsługę masztalerską, nadzór zootechniczny i weterynaryjny, nie znajdowały jednak odzwierciedlenia w protokółach tych przeglądów.
Odnotowywano jedynie wyłączenie koni
ze stada podstawowego, wskazując przyczynę takiej kwalifikacji.
Skontrolowane spółki świadczyły także
odpłatne usługi, takie jak prowadzenie
pensjonatu dla koni oraz dzierżawa własnych koni. W sześciu na 13 skontrolowanych spółek stosowano niewłaściwe stawki za te usługi, nie dochodzono należności
oraz odsetek z tytułu ich nieterminowego
78
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regulowania. Brak ustalonych formalnie
zasad utrzymywania koni w hotelu, a co
za tym idzie, dowolność postępowania
w tym zakresie i powstałe zaniedbania
spowodowały utratę przez spółki należnych im przychodów w wysokości co najmniej 23,4 tys. zł. W trzech stadninach
nierzetelnie świadczono usługi dzierżawy
koni własnych. Spółki te nie miały opracowanych zasad dzierżawy oraz egzekwowania należności z tego tytułu, co skutkowało niepodjęciem w stosunku do dłużników windykacji na kwotę co najmniej
21,5 tys. zł. W dwóch skontrolowanych
spółkach dopuszczono do zawierania kolejnych umów dzierżawy koni, chociaż zaległości z tytułu wcześniej zawartych umów
na kwotę 18 tys. zł nie zostały uregulowane przez dzierżawców.

Gospodarowanie
zasobem nieruchomości
Zakres działalności prowadzonej przez
poszczególne stadniny był zróżnicowany
i obejmował również użytkowanie gruntów o powierzchni 23,3 tys. ha, na którą
składało się 21,6 tys. ha (92,9%) dzierżawionych od Agencji, 1,4 tys. ha gruntów
własnych (6%) oraz 0,3 tys. ha innych gruntów (1,1%). Powierzchnia użytkowanych
przez spółki gruntów była zróżnicowana
i wynosiła od 135,5 ha w Stadzie Ogierów
Książ do 2,9 tys. ha w Stadninie Koni Iwno.
Areał ten spółki wykorzystywały w sposób
właściwy i efektywny. Prawidłowo przy
tym wnosiły opłaty na rzecz Agencji z tytułu dzierżawy nieruchomości.
Na początku 2011 r. spółki hodowli
koni, które objęto kontrolą, posiadały
łącznie 1469 budynków (budowli),
w tym 1239 własnych (84,3%) i 230 dzier-
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żawionych (15,7%). Liczba ta na koniec
I półrocza 2013 r. zmniejszyła się do
1369 budynków, w tym do 1176 własnych
(85,9%) i 193 dzierżawionych (14,1%).
Mimo zmian, które następowały w wyniku sprzedaży nieruchomości lub wyłączenia z dzierżawy, na koniec I półrocza 2013 r. stadniny nadal dysponowały
195 budynkami (budowlami) zbędnymi,
w tym 167 własnymi i 28 dzierżawionymi
(14,2% ogólnej liczby posiadanych nieruchomości zabudowanych). Działania podejmowane w celu zagospodarowania zbędnych obiektów okazały się mało skuteczne,
gdyż w badanym okresie zagospodarowano
jedynie 61 obiektów. Trzy spośród 13 skontrolowanych stadnin koni nie podjęły żadnych starań w tym kierunku w odniesieniu do 73 nieprzydatnych nieruchomości
lub czyniły to w ograniczonym zakresie.
W strukturze posiadanych przez stadniny nieruchomości znajdowały się również lokale mieszkalne. W sześciu spółkach
były one udostępnianie pracownikom lub
osobom postronnym bezumownie, bez
ponoszenia opłat najmu lub po preferencyjnych cenach. Zaniedbania w tym zakresie skutkowały utratą przez trzy spółki korzyści finansowych w wysokości co
najmniej 88,5 tys. zł i stwarzały mechanizmy korupcjogenne.
Z badań kontrolnych wynika, że aż
w 11 spośród 13 skontrolowanych stadnin stwierdzono różnego rodzaju formy
naruszeń przepisów ustawy – Prawo budowlane10 i uregulowań wewnętrznych,
które były związane z utrzymaniem

10
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nieruchomości. Nie przeprowadzano bowiem okresowych kontroli stanu i sprawności technicznej obiektów budowlanych,
a jeśli już miały one miejsce, to nie realizowano wynikających z nich zaleceń.
Stadniny nie wypełniały także obowiązku zabezpieczenia przeciwpożarowego
użytkowanych obiektów oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
Zaniedbania te skutkowały utrzymywaniem zabudowy w nienależytym stanie
technicznym, co pozostawało w sprzeczności z przepisami art. 61 w zw. z art. 5
ustawy – Prawo budowlane. Stwierdzono
takie nieprawidłowości, jak: zagrożenie zawaleniem się obiektu, zniszczenia pokryć
dachowych, uszkodzenia instalacji odgromowej, pęknięcia i zawilgocenie ścian, zdewastowane i zniszczone wnętrza zabudowań, zniszczona stolarka okienna, uszkodzenia posadzek, obróbek blacharskich
i tynków. Użytkowane obiekty ulegały
zatem stopniowej degradacji i wymagały
coraz bardziej zaawansowanych napraw.
W takich okolicznościach szczególną uwagę
zwraca fakt, że w pięciu skontrolowanych
stadninach nie przeprowadzono wymaganych napraw i remontów zabudowań wykorzystywanych w działalności hodowlanej.
Nakłady finansowe poniesione w badanym
okresie przez spółki na modernizację i remonty wyniosły zaledwie 1604 tys. zł, to
jest około 5% ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych. Istotne znaczenie dla oceny
gospodarowania nieruchomościami ma
ponadto wystąpienie w trakcie kontroli,
w niektórych stadninach, bezpośredniego

Ustawa z 7.07.1994 r. (DzU.2013.1409 ze zm.).
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niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia
ludzkiego albo zagrożenia powstaniem
znacznej szkody w mieniu. W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu lub szkodzie
kontrolerzy NIK poinformowali o tym kierowników tych jednostek i właściwe organy nadzoru budowlanego, w rezultacie
czego stwierdzone zagrożenia zostały wyeliminowane.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa
stadnin koni
Zasoby majątkowe stadnin na koniec
2012 r. miały wartość 379 447,22 tys. zł,
w tym środki trwałe – 267 885,42 tys. zł.
Przychody spółek w latach 2011, 2012
i I półroczu 2013 r. wyniosły odpowiednio: 150 342,50 tys. zł, 160 989,35 tys. zł
i 47 656,39 tys. zł. W tym samym okresie poniesiono koszty w wysokości:
144 686,35 tys. zł, 157 304,17 tys. zł
i 80 068,44 tys. zł.
Jakkolwiek w badanym okresie zróżnicowana była sytuacja finansowo-ekonomi
czna skontrolowanych spółek, to w ujęciu
globalnym działalność gospodarcza wszystkich skontrolowanych podmiotów wygenerowała łączny zysk w kwocie 9,4 mln zł.
W 2011 r. z prowadzonej wielogałęziowej
działalności rolniczej spółki uzyskały łączny zysk w wysokości 5,7 mln zł, a w 2012 r.
– 3,7 mln zł, przy czym w 2011 r. dodatni
wynik ekonomiczny odnotowało dziewięć
spółek11, a w 2012 r. – dziesięć spółek12.

11

12
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W pierwszym półroczu 2013 r. spółki
poniosły co prawda stratę w wysokości
32,4 mln zł, ale wynikało to z charakteru produkcji rolnej, gdyż pierwsze dwa
kwartały każdego roku obrachunkowego były w znacznej mierze kosztochłonne, a największe przychody uzyskiwano
na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Działania Agencji i zarządów spó
łek przynoszących straty mające na celu
poprawę sytuacji ekonomicznej były niewystarczające i nie dały oczekiwanych rezultatów. Trzy spółki, które zostały zobowiązane przez Agencję do przygotowania
programów naprawczych wraz z prognozą
finansową, przedstawiły nierealne założenia oraz nieprawidłowo udokumentowały
planowane zadania naprawcze. W efekcie
zaproponowane rozwiązania nie zostały
zatwierdzone przez Agencję do dnia zakończenia kontroli NIK.
Na działalności o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej, związanej z hodowlą koni, wszystkie skontrolowane spółki ponosiły straty. Oszacowane w trakcie
kontroli straty wyniosły w 2011 r. 9,7 mln
zł, natomiast w 2012 r. – ponad 8,3 mln
zł. Największą stratę w 2011 r. odnotowała SO Łąck – 1269,4 tys. zł, a w 2012 r.
SK Walewice – 1170,6 tys. zł. Straty najmniejszych rozmiarów na tej działalności odnotowała w 2011 r. SO Książ
– 125,5 tys. zł, a w 2012 r. SO Łąck
– 141,7 tys. zł. O nieopłacalności hodowli

SK Dobrzyniewo, SK Golejewko, SK Iwno, SK Janów Podlaski, SK Krasne, SO Łąck, SK Pępowo,
SK Prudnik, SK Racot. Zysk w łącznej kwocie 7294,17 tys. zł; największy zysk – SK Prudnik:
2098,35 tys. zł, najmniejszy – SK Janów Podlaski: 60,42 tys. zł
SK Dobrzyniewo, SK Iwno, SK Janów Podlaski, SK Krasne, SK Liski, SO Łąck, SK Pępowo, SK Prudnik,
SK Racot, SO Starogard Gdański. Zysk w łącznej kwocie 8686,07 tys. zł; największy zysk – SK Prudnik:
2967,43 tys. zł, najmniejszy – SO Stargard Gdański: 17,01 tys. zł.
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koni decydowały przede wszystkim takie
czynniki, jak: utrzymywanie zbyt dużej
liczby koni w stadzie obrotowym, ograniczone możliwości ich sprzedaży oraz
zmniejszone zapotrzebowanie na usługi
ogierów hodowanych do celów rozpłodowych z uwagi na dokonywanie zapłodnień
drogą inseminacji13. Potwierdzeniem tego
jest również wyraźnie malejąca tendencja
średniej ceny sprzedaży koni z 9,2 tys. zł
w 2011 r. do 6,1 tys. zł w I półroczu 2013 r.
Działalność hodowlana powinna należeć
w spółkach do zadań priorytetowych, jednak kalkulacja i prezentacja wyników ekonomicznych hodowli koni zawarta w sprawozdaniach zarządów spółek opierała się na
ewidencji pozabilansowej i nie obejmowała niektórych kosztów ponoszonych z tego
tytułu. Niemożliwa była zatem rzetelna
ocena wyniku ekonomicznego uzyskiwanego przez spółki z tego rodzaju działalności. Znamienne jest, że dopiero w trakcie
kontroli NIK Agencja przekazała zarządom spółek arkusz kalkulacyjny pozwalający na analizę zdarzeń gospodarczych
w podziale na prowadzone gałęzie hodowli
i produkcji, co powinno pozwolić na pełną
ocenę ekonomiczną działalności związanej z hodowlą koni.

Sprawowanie nadzoru i kontroli
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sposób bierny sprawował nadzór nad działal-

13

14
15
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nością Agencji w sprawach obejmujących
funkcjonowanie strategicznych dla gospodarki narodowej spółek hodowli koni.
W praktyce egzekwował jedynie przygotowanie różnego rodzaju opracowań i analiz
dotyczących funkcjonowania tych spółek,
które wykorzystywał do udzielania odpowiedzi na pytania stawiane przez inne organy. Nie kierował do Agencji zaleceń oraz
wskazówek wynikających z analizy otrzymanych opracowań. Nie bez znaczenia jest fakt,
że Minister nie określił obowiązków Agencji
w ramach sprawowania nadzoru właścicielskiego nad stadninami Skarbu Państwa. Nie
przeprowadził także żadnej kontroli ani audytu wykonywania przez Agencję zadań
związanych z funkcjonowaniem spółek hodowli koni. Możliwość realizacji tych zadań
istotnie ograniczał brak przypisania wybranemu departamentowi określonych kompetencji, w tym związanych z nadzorem
nad Agencją w zakresie wykonywania praw
z udziałów w spółkach hodowli koni oraz
z kontrolowaniem Agencji. Ponadto ustalony
przez Ministra rozporządzeniem z 13 grudnia 2013 r.14 wykaz spółek o szczególnym
znaczeniu dla gospodarki narodowej (wykreślono SO Białka) w chwili wejścia w życie
tego rozporządzenia z dniem 5 marca 2014 r.
był nieaktualny. Nadal bowiem obejmował
SK Gładyszów i SO Książ, które w 2013 r.
zostały inkorporowane do innych spółek
nadzorowanych przez Agencję15.

Sztuczne unasiennianie (inseminacja) – metoda kontrolowanej prokreacji, polegająca na bezpośrednim
wstrzyknięciu pobranej wcześniej od samca spermy do szyjki macicy samicy, bez odbywania bezpośredniego stosunku płciowego.
DzU.2014.214.
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 3.10.2013 r. doszło do połączenia spółek
KR Kietrz Sp. z o.o. i SKH Gładyszów Sp. z o.o. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z 29.08.2013 r. doszło do połączenia spółek OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. ze SO Książ Sp. z o.o.
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Agencja nie zawsze wywiązywała się rzetelnie z obowiązku bezpośredniego nadzoru nad działalnością stadnin koni funkcjonujących jako spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jakkolwiek
w latach 2011–2013 (I półrocze) Zespół
Nadzoru Właścicielskiego Agencji przeprowadził w spółkach hodowli koni szereg
kontroli planowych, doraźnych i wizytacji, to jednak nie zrealizował w wymaganym zakresie obowiązku cyklicznych, planowych kontroli spółek (co najmniej jeden
raz na trzy lata). Takimi kontrolami Agen
cja nie objęła dwóch spośród 13 skontrolowanych spółek, niekiedy też nie formułowała zaleceń pokontrolnych w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości. Założenia
tematyczne kontroli nie zawsze były przestrzegane, bowiem podczas trzech kontroli nie dokonano oceny znaczenia spółki
pod kątem realizacji programów hodowlanych i postępu biologicznego16. Było to
niezgodne z wymaganiami tematyki oraz
regulaminem kontroli. Stosowany tryb postępowania w ramach czynności kontrolnych istotnie ograniczał zarówno skuteczność nadzoru bezpośredniego, jak i realizację zaleceń pokontrolnych, wniosków
i wykorzystanie uwag.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz
podjęte przez kierowników skontrolowanych jednostek działania wynikające z przekazanych im wniosków pokontrolnych,

16

17
18
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Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła pod
adresem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wniosek o dokonanie zmiany rozporządzenia z 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz
hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej17, w celu aktualizacji wykazu spółek
hodowli koni. NIK wniosła również o zapewnienie śledzenia zachodzących zmian
strukturalnych (tworzenie, przekształcenie, likwidacja, podział, łączenie) spółek
hodowli koni o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki narodowej, w celu bieżącej aktualizacji wykazu tych spółek, stosownie
do wymogu przepisu art. 5 ust. 6 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa18.
Pod adresem Prezesa Agencji Nierucho
mości Rolnych NIK skierowała wniosek
o opracowanie docelowej koncepcji (modelu) funkcjonowania spółek Skarbu Państwa
w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb
państwa w zakresie hodowli koni poszczególnych ras, z uwzględnieniem poziomu hodowli gwarantującego efektywną selekcję
koni, wymaganej bazy genetycznej najcenniejszych linii wybranych ras, a także profilu hodowli prowadzonej w poszczególnych stadninach. Izba wystąpiła również
o podjęcie działań w kierunku poddania
restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej stadnin koni przynoszących straty
na prowadzonej działalności.

Doskonalenie cech genetycznych organizmów żywych w kierunku podniesienia wydajności i jakości produkcji rolniczej.
DzU.2011.161.974 ze zm.
DzU.2012.1187 ze zm.
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Niewątpliwie wnioski sformułowane
pod adresem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Prezesa Agencji miały swoje uzasadnienie, bowiem w odpowiedzi na nie
Minister poinformował NIK o przygotowaniu i przekazaniu do uzgodnień społecznych projektu rozporządzenia zawierającego zaktualizowany wykaz spółek
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz o podjęciu obserwacji
zmian strukturalnych w spółkach hodo
wli koni. Prezes Agencji zawiadomił NIK
o trwających pracach nad przygotowaniem „Strategicznego programu hodowli
koni w spółkach Agencji Nieruchomości
Rolnych”, który będzie uwzględniał: określenie celów i zasad prowadzenia hodowli
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poszczególnych ras koni; realizację programów hodowlanych i promocyjnych poszczególnych ras; określenie dla poszczególnych stadnin zadań hodowlanych oraz
działalności sportowej i rekreacyjnej; określenie zadań dla stad ogierów; udział spó
łek hodowli koni w badaniach naukowych
i edukacji. Poinformował ponadto o powołaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zespołu, którego celem jest opracowanie koncepcji restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej spółek hodowli koni.
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Delegatura NIK we Wrocławiu

Słowa kluczowe: Skarb Państwa, stadniny koni, hodowla terenowa, stado obrotowe, rasy koni
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