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Sz. P. Ernest Bejda

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

W związku z licznymi informacjami o możliwości podejmowania działań na szkodę spółek skarbu 

państwa przez zarządy stadnin koni w Michałowie oraz Janowie Podlaskim proszę o sprawdzenie 

zawieranych przez nie umów oraz ich realizacji. Istnieją podejrzenia wobec członków zarządu 

stadnin o działania korupcyjne. Do pisma załączam treść moich interpelacji poselskich 

oraz zapytań poselskich wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.

Obawy etyczne i prawne budzą m.in. "bezkosztowe" lub bardzo niskie koszty podroży 

służbowych członków zarządu stadnin. Jak wskazuje Ministerstwo podróż zarządu SK Michałów 

do Belgii w roku 2017 była zupełnie bezkosztowa. Wg sprawozdania nie wydano nic na podróż, 

zakwaterowanie i wyżywienie.

Podróż ::arządu SK Michałów do Paryża w 2017 roku kosztowała 1136 zł. Podczas gdy 

świadkowie informują, że zarząd nocował w jednym z luksusowych hoteli paryskich. Kolejne 

dalsze podróże jak Sharjan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kosztowały tylko 745,73 zł 

(koszt diety]. Nie wiadomo kto sfinansował koszty noclegów oraz przelotu samolotem. 

W przypadku kolejnej podroży do Emiratów Arabskich (Dubaj w 2018 r.) Stadnina pokryła 

jedynie koszt przelotu (2295,00 zł) i nie potrafi wskazać, kto sfinansował noclegi i wyżywienie. 

Podane przez Ministerstwo informacje mogą wskazywać na finansowanie podróży przez inne 

podmioty i mogą mieć charakter korupcyjny.
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Nietypowym zdarzeniem wydaje się udział w Tragach w Chinach Pana Mateusza Leniewicza- 

Jaworskiego w dniach 19-21 października 2016 r. Jak informuje Ministerstwo Pan Leniewicz- 

Jaworski był na urlopie wypoczynkowym i nie wiadomo kto sfinansował ten wyjazd. 

Jednocześnie na oficjalnych stronach internetowych były publikowane informacje i relacje 

z wyjazdu. Okres przed i po wyjeździe do Chin Pan Leniewicz-Jaworski przebywał na zwolnieniu 

chorobowym.

Proszę fcikże o wyjaśnienie sprawy dzierżawy klaczy Pingi należącej do Stadniny w Janowie 

Podlaskim. Klacz na podstawie umowy ze stadniną Al Jawza Stud miała wrócić do Janowa 

w lutym 2016 roku. Jak informowano umowa dzierżawy została przedłużona do maja 2016. 

¿a  ten dodatkowy okres dzierżawy stadnina miała dostać 75 000 euro. Stadnina Al Jawaza Stud 

zapewnia, że środki te przelała. Jak informuje Ministerstwo środki nie trafiły na konto stadniny. 

Zachodzą podejrzenia o przywłaszczenie wyżej wymienionej kwoty przez członka zarządu 

stadniny odpowiedzialnego za dzierżawę.

Zaskakujący jest dramatyczny wzrost wydatków SK Michałów na promocję. Jak wynika 

z sprawozdań finansowych w roku 2016 stadnina wydała na ten cel 60 079,07 zł, a w roku 2017 

wydatkowano na promocję 346 559,30 zł. Jednym z głównych beneficjentów wydatkowanych 

środków jest Pan Simone Leo. Umowa z dnia 6 marca 2017 r. opiewa na kwotę 37 000,00 euro. 

Kolejna umowa zawarta z Panem Simone także datowana na 6 marca 2017 roku opiewa na 

8 600,00 £uro. Niestety kolejne umowy tak jak ta z 14 maja 2018 roku została objęta klauzulą 

poufności. Zastanawiające jest także, że Ministerstwo pytane o Pana Simone Leo w interpelacji 

nr 22370 początkowo odmawiało odpowiedzi. Następnie na interpelację powtórną odwlekało 

termin ud zielenią odpowiedzi poprzez prolongatę, aby wskazać ostatecznie, że Pan Simone 

nie pełni w stadninie żadnej funkcji i nie jest w niej zatrudniony. A we wrześniu 2018 roku 

odpowiadćijąc na zapytanie poselskie nr 7930 Ministerstwo informuje o umowach podpisanych 

opiewających na znaczne kwoty.
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Karygodne wydają się także być zapisy dot. warunków dzierżawy koni. Zapisy umów 

są delikatnie mówiąc nieprecyzyjne. Nie zawierają nawet szacunkowych kwot. Dzierżawcy 

zobowiązują się jedynie do np. umieszczenia konia w ośrodku treningowym (bliżej 

nieokreślonym) i wystawienia konia na prezentacjach również niewskazanych konkretnie.

W związku z powyższym proszę o przeprowadzenia śledztwa w wyżej wskazanych sprawach.

1) Interpelacja poselska nr 25433 wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2) Interpelacja poselska nr 25484 wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

3) Interpelacja poselska nr 22370 oraz 22370p wraz z odpowiedziami Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi;

4) Zapytanie poselskie nr 7930 wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

5) Zapytanie poselskie nr 7926 wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
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