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Pani 
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Szanowna Pani Marszałek, 

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację w sprawie 

zamiaru prywatyzacji Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Żydowie do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

Szanowny Panie Ministrze, 

Z informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietni a2014 roku 

przekazanej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że spółki hodowlane o szczególnym 

znaczeniu dla gospodarki narodowej  dysponują gruntami o łącznym areale ponad 110 tys. ha 

oraz zatrudniają 4 641 pracowników. Wśród spółek strategicznych jest Gospodarstwo Rolno-

Hodowlane w Żydowie Spółka z o. o. 

Celem spółki jest w zakresie: 

 hodowli bydła: 

 sprzedaż buhajków do stacji unasienniania i krycia naturalnego, 

 transplantacja zarodków – szybki postęp genetyczny, 

 udostępnianie stada do testowania buhajów przez stacje inseminacyjne, 

 wycena genomowa części wyselekcjonowanego stada z przeznaczeniem do 

typowania najlepszych jałowic na dawczynie zarodków, 

 sprzedaż cielnych jałowic hodowlanych (plany po osiągnięciu przez spółkę 

poziomu 1000 szt. krów), 

 hodowli owiec: 

 produkcja materiału hodowlanego dwóch ras: merynos i berrichonne na 

potrzeby innych hodowców, 



 hodowli koni: 

 utrzymanie ogierów, sprzedaż materiału genetycznego koni rasy 

wielkopolskiej i szlachetnej półkrwi 

 produkcji roślinnej: 

 produkcja i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i łubinu 

miejscowym rolnikom oraz kontraktacje dla hodowli roślin. 

W ramach spółki funkcjonują zakłady rolne w Jelitowie, Malczewie, Żydowie, 

Czerniejewie, Żydowie oraz Stado Ogierów w Gnieźnie. Przeciętnie zatrudnienie w spółce za 

rok 2013wynoisło średnio 164 osoby  a przeciętne płace 3 582 zł. Stan zatrudnienia n a100 ha 

UR wynosi 3,5 osoby. W informacji Pana Ministra z dnia 1 kwietnia 2012 roku moim 

zdaniem nie uwzględniono następujących faktów i uwarunkowań: 

1. W pierwszej tabeli określającej rodzaj hodowli brak jest informacji, że Żydowo 

posiada konie - Stado Ogierów w Gnieźnie . 

2. W aktywach proszę zwrócić uwagę na ilość ha gruntów, które posiadają spółki.  

Grunty te zostały wniesione do spółek aportem. Żydowo posiada 4,34 ha i to ziemi, 

którą Spółka kupiła od agencji za gotówkę. 

3. Ilość buhajów wycenionych w 2013 r – Żydowo 1 szt z 27 w ANR. Hodowli nie 

można oceniać na podstawie jednego roku.  Do spółek inseminacyjnych Żydowo 

sprzedało lub w części oddało w przeciągu kilku lat 41 szt buhajków z czego 

wycenionych jest już 24 szt. Są one już dostępne w masowym kryciu. Pozostałe 

buhajki oczekują w stacji unasienniania na wycenę. W tym zakresie Spółka Żydowo 

jest niekwestionowanym liderem wśród spółek agencyjnych oraz w skali kraju.  

4. Transplantacja zarodków  - co roku Żydowo wykonuje kilkudziesięciu transplantacji 

przy udziale specjalistów z Niemiec  z niekwestionowaną bardzo wysoką 

skutecznością przekraczającą ponad 60 %.  Do transplantacji używamy jałówek  

wycenionych gnomicznie w USA  , których genetyczna wartość  hodowlana jest 

najwyższa – porównywalna z najlepszymi osobnikami  na świecie. Transplantacja 

pozwala przyspieszyć hodowlę w taki sposób, że osobnik żeński  o najwyższym 

potencjale genetycznym pozwoli uzyskać w jednym zabiegu  nawet dwadzieścia parę 

zdrowych zarodków , które umieszcza się następnie u innych jałówek , których 

wartość genetyczna niekoniecznie musi być najwyższa. Stąd pochodzą matki buhajów  

i buhaje do stacji unasienniania. 

5. Z  PFHB prowadzimy badania w zakresie oceny genomowej stada – 50 jałowic w 

2013 r 



6. We współpracy z PFBM dokonano oceny wartości hodowlanej 304 szt pierwiastek i 

283  krów mlecznych 

7. Na koniec 2013r spółka posiadała 11 matek buhajów 

8. Spółka udostępnia 50 % jałowic do testowania buhajów- krycie nasieniem testowy.  

Na podstawie oceny potomstwa dopiero buhajek otrzymuje wycenę jako buhaj do 

krycia masowego. 

9. Hodowla owiec – 2 stada hodowlane  - stada już są wolne od allela VRQ – uznane za 

wolne od trzęsawki  owiec. W innych proces uwalniania dalej następuje 

10. Spółka co  roku inwestuje ok. 4 mln zł  w maszyny, urządzenia i nieruchomości w 

postaci: hale udojowe, obory, modernizacje budynków inwentarskich. 

Spólka staje się nowoczesnym propagatorem najnowszych technologii  zarówno w 

produkcji zwierzęcej jak i roślinnej. Jest to poziom światowy, którego już zaczynają 

nam zazdrościć odwiedzający naszą firmę goście  z Europy zachodniej. 

Prawdopodobnie już w tym roku przyjmie spółka na praktyki studentów z Francji. 

11. Do ANR spółka płaci  co roku czynsz komercyjny w wysokości 1726 tony pszenicy – 

nie jak niektóre spółki czynsz preferencyjny. 

12. Materiał hodowlany żeński spółka zacznie sprzedawać za ok. rok czasu po osiągnięciu 

zamierzonego poziomu hodowlanego bydła. 

Szanowny Panie Ministrze, 

Spółka z o. o. w Żydowie jest w dobrej kondycji  finansowej, rozwija się, osiąga 

wysokie wyniki w hodowli bydła mlecznego i owiec oraz w produkcji roślinnej. Jest 

niekwestionowanym liderem wśród spółek agencyjnych hodowli buhajów. Samorządowcy 

oraz środowisko lokalne. W którym funkcjonuje gospodarstwo są zaskoczeni informacjami o 

zamiarze prywatyzacji spółki w Żydowie. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane w Żydowie jest 

zarządzane i prowadzone wzorcowo. Uzyskiwane wyniki w hodowli, produkcji roślinnej oraz 

wyniki ekonomiczne nie uzasadniają potrzeby prywatyzacji. Próby prywatyzacji 

podejmowano również w 2001 roku. Jednak wówczas argumenty merytoryczne zwyciężyły i 

odstąpiono od prywatyzacji. 

Dochodzą do mnie niepokojące informacje, że lista spółek do prywatyzacji 

przygotowywana jest przez zespól pod zapotrzebowanie polityczne i zainteresowanie 

zakupem spółek konkretnych osób powiązanych bezpośrednio z partiami koalicyjnymi. To 

bardzo niebezpieczna praktyka. Szczególnie proszę prześledzić na czyj wniosek i po jakiej 



rozmowie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie zostało umieszczone 

na liście Żydowo. 

Wobec powyższego proszę Pana Ministra o nie podejmowanie pochopnych decyzji  

i odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jakimi kryteriami kieruje się resort wpisując na listę określone spółki do 

prywatyzacji? 

2. Na jakim etapie prywatyzacji w resorcie są prace nad listą spółek przewidzianych 

do sprzedaży? 

3. Czy w wyniku sprzedaży spółek strategicznych rolnicy indywidualni będą mogli 

nabyć część gruntów tych gospodarstw? 

4. Czy ministerstwo przewiduje w najbliższym czasie prywatyzację Gospodarstwa 

Rolno-Hodowlanego Spółka z o.o. w Żydowie? Proszę o merytoryczne 

uzasadnienie ewentualnej decyzji o prywatyzacji firmy. 

 

 

Z poważaniem, 

 


