
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, dnia 22 stycznia 2021

Znak sprawy: SZ.mr.058.2.2021

Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 17096 Pana Posła Janusza Kowalskiego w sprawie planu połączenia 

OHZ Głogówek sp. z o.o. ze Stadniną Koni Prudnik sp. z o.o., 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 38 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 umieszczonych w tym wykazie spółek OHZ 

Głogówek sp. z o.o. oraz Stadnina Koni Prudnik 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. To zatem KOWR, a nie Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, jest właściwy, jako podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do ww. spółek, 

do podejmowania decyzji o ich ewentualnym przekształceniu, np. w drodze połączenia.    



W celu udzielenia odpowiedzi na złożoną przez Pana Posła interpelację Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi wystąpiło zatem do KOWR o przekazanie wyjaśnień.

Z informacji przesłanych przez KOWR wynika, że Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek 

sp. z o.o. obecnie jest przedmiotem procesu inkorporacji (polegającej na przyłączeniu – wraz ze spółką 

WIDAWA sp. z o.o. – do Stadniny Koni Prudnik Sp. z o.o.). Inkorporacja ta ma na celu konsolidację 

potencjału produkcyjno-hodowlanego podmiotów działających w jednym regionie operacyjnym. 

Na dokonanie inkorporacji KOWR uzyskał wszystkie niezbędne zgody.

Wskazane wyżej Spółki prowadzą działalność produkcyjną o zbliżonym charakterze i są 

zlokalizowane w niedużych odległościach od siebie. Ich połączenie (niezależnie od potencjalnej 

wysokości dopłat z tytułu jednolitej płatności obszarowej uzyskanych przez podmiot), poprzez efekt 

synergii, pozwoli na optymalizację kosztów oraz wzmocni potencjał gospodarczy, pozycję 

konkurencyjną oraz znaczenie nowo powstałego podmiotu w regionie Opolszczyzny.

Mając na uwadze szczególny charakter tych spółek i ich istotne znaczenie dla gospodarki 

narodowej należy podkreślić, że działalność hodowlana i wytwórcza ww. podmiotów będzie 

kontynuowana w nowej strukturze organizacyjnej, z zachowaniem standardów i osiągnięć 

wypracowanych przez lata. W tym miejscu należy zaznaczyć, że spółka powstała w wyniku ww. 

połączenia nadal będzie spółką strategiczną, ujętą 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.

Odnosząc się do kwestii ewentualnych niekorzystnych zmian na lokalnym rynku pracy 

spowodowanych połączeniem pragnę zauważyć, iż pracownicy spółek przejmowanych staną się z mocy 

prawa pracownikami spółki przejmującej [(art. 494 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn.zm.)]. Dodatkowo, dzięki uzyskaniu stabilizacji 

produkcyjnej i ekonomiczno-finansowej, efektywniej działająca spółka będzie mogła skuteczniej 

rozwijać i poszerzać swą działalność, co w perspektywie wpłynie korzystnie na lokalny rynek pracy.

Z wyrazami szacunku

Szymon Giżyński

Sekretarz Stanu
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