
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI�SKIEGO

NR 756 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 57 2013

MARTA WINCEWICZ-BOSY
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc�awiu

BIZNES KO�SKI W SYSTEMIE GOSPODARKI �WIATOWEJ 
NA PRZYK�ADZIE SPORTÓW JE�DZIECKICH

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcj� biznesu ko�skiego jako obszaru gospodarki 
	wiatowej tworzonego przez uk�ad organizacji mi�dzynarodowych i krajowych oraz pod-
miotów gospodarczych warunkuj�cych prawid�owe funkcjonowanie tego systemu, powi�-
zanych ze sob� specyficzn� sieci� relacji. Przedmiotem rozwa�a� s� sporty jedzieckie, 
b�d�ce jednym z najbardziej zinternacjonalizowanych obszarów biznesu ko�skiego. 

S�owa kluczowe: biznes ko�ski, sporty jedzieckie, zawody hippiczne, sie
 podmiotów 
gospodarczych

Wprowadzenie

Biznes ko�ski oznacza wszelkie formy dzia�alno	ci bezpo	rednio lub 
po	rednio zwi�zane z ko�mi1. Poziom jego rozwoju w poszczególnych krajach 
jest bezpo	rednio zwi�zany z liczebno	ci� koni. W USA pog�owie liczy ponad 
9,2 mln sztuk, anga�uj�c w biznes ko�ski ponad 4,6 mln ludzi reprezentuj�cych 
ró�ne podmioty gospodarcze, generuj�c ponad 460 tys. pe�noetatowych miejsc 
pracy2. W Australii 2% ludno	ci posiada konie, a ich liczebno	
 przekracza 1 mln 

1 M.Wincewicz-Bosy, Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie ko�skim, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wroc�awiu, Wroc�aw 2012, s. 25–36.

2 The Economic Study on Horse Industry, Deloitte Consulting LLP, The American Horse Council 
Foundation, Washington 2009.
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sztuk3. Biznes ko�ski tworzy tam ponad 0,8% PKB4. „Pog�owie koni w Niem-
czech w ci�gu ostatnich 35 lat uleg�o potrojeniu, przekraczaj�c 1,1 miliona sztuk. 
Najwi�ksz� w Europie populacj� koni posiada Wielka Brytania, 1,4 mln sztuk, 
Szwecja za	 szczyci si� najwi�kszym w Europie pog�owiem koni w stosunku do 
liczby ludno	ci – 28,1 konia na 1000 mieszka�ców. Wed�ug danych w rozwi-
ni�tych krajach Europy na 3–4 konie przypada 1 miejsce pracy. W Niemczech 
biznes ko�ski zatrudnia oko�o 300 000 osób, w Anglii 260 000, we Francji 58 000, 
w Szwecji 10 000”5. W Nowej Zelandii 18 tys. pe�noetatowych miejsc pracy bez-
po	rednio ��czy si� z dzia�alno	ci� zwi�zan� z ko�mi6, tworz�c 1,5 mld AUD 
przychodu do bud�etu pa�stwa7. W Anglii w 2003 roku ogólny dochód biznesu 
ko�skiego wyniós� oko�o 3,4 mld GBP, a w 2009 roku przekroczy� 4 mld GBP. 
W Szwecji generuje dochód na poziomie 2,2 mld EUR, w Austrii, przy pog�owiu 
100 tys. koni, przychód biznesu ko�skiego osi�ga 1,26 mld EUR8. Pog�owie koni 
w Polsce szacuje si� na oko�o 600 tys.

Celem artyku�u jest przedstawienie biznesu ko�skiego jako elementu gospo-
darki 	wiatowej na podstawie sportów hippicznych, tworz�cych jego najbardziej 
zinternacjonalizowany obszar, w ramach którego funkcjonuje specyficzna sie
 
relacji mi�dzy podmiotami w nim uczestnicz�cymi. Przyjmuj�c, �e gospodarka 
	wiatowa to „zbiorowo	
 ró�nych organizmów i instytucji funkcjonuj�cych 
zarówno na poziomach krajowych, jak i na szczeblu mi�dzynarodowym (…), 
bezpo	rednio lub po	rednio zajmuj�cych si� dzia�alno	ci� gospodarcz� oraz 
powi�zanych z sob� w pewien ca�o	ciowy system poprzez sie
 mi�dzynarodo-
wych stosunków ekonomicznych”9, w odniesieniu do biznesu ko�skiego system 
ten tworz� Mi�dzynarodowa Federacja Jedziecka, organizacje krajowe (PZJ), 
organizatorzy i uczestnicy zawodów oraz sieci podmiotów gospodarczych nie-

3 The Horse Industry Report, AHIC Industry Survey, Geelong Victoria 2009.
4 Stanowi to ponad 1,2 mld USD.
5 M. Grzybowski, Przemys	 ko�ski, czyli ekonomiczne i spo	eczne warto�ci je�dziectwa, www.

hpp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=143 (22.02.2011).
6 www.careers.govt.nz/default.aspx?id0=10104&id1=840FE2DD-1B49-49D6-903A-3DAC-

20BE1847 (luty 2013).
7 Dane za 2009 r.
8 J. �ojek, Przemys	 ko�ski w Polsce, www.konie.biz/modules.php?name=News&file=article&

sid=428 (28.02.2011).
9 A.B. Kisiel-�owczyc, Wspó	czesna gospodarka �wiatowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda�-

skiego, Gda�sk 1999, s. 9. 
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zb�dne do prawid�owego ich funkcjonowania. Artyku� oparto na badaniach litera-
turowych i empirycznych prowadzonych przez autork� od 2006 roku. 

1. Biznes ko
ski

Wspó�czesne znaczenie biznesu ko�skiego wynika z relacji, jakie tworz� 
podmioty b�d�ce jego elementami w ramach systemu gospodarczego. Integruje 
on nie tylko ró�ne obszary rolnictwa, ale tak�e liczne dzia�y produkcji (maszyny 
i urz�dzenia rolnicze, farmaceutyki, kosmetyki, pasze itp.), dzia�alno	
 rzemie	l-
nicz� (kowalstwo, rymarstwo, krawiectwo itp.), dzia�alno	
 us�ugow� (transport, 
edukacja, informatyka, rachunkowo	
, weterynaria, konsulting itp.) po dzia�al-
no	
 artystyczn�, tworz�c specyficzny system o charakterze sieci. Jego rdzeniem 
s� aktywno	ci b�d�ce pochodn� g�ównych typów u�ytkowania koni. Analizuj�c 
ró�norodne podej	cia narodowe, mo�na wyodr�bni
 nast�puj�ce obszary two-
rz�ce rdze� biznesu ko�skiego (horse industry): chów i hodowl�, jedziectwo 
(sporty jedzieckie), wy	cigi konne, rekreacj�, agroturystyka (w tym polowa-
nie), hipoterapi�, u�ytkowanie w systemach bezpiecze�stwa (wojsko, policja, 
stra� miejska), produkcja i przetwórstwo (mi�sne i przemys�owe)10 oraz inne, 
specyficzne rodzaje u�ytkowania, jak w transporcie czy mleczne. Integralnymi 
elementami systemu, warunkuj�cymi jego prawid�owe funkcjonowanie s� handel 
ko�mi i osprz�tem, us�ugi specjalistyczne (weterynarze, kowale, rymarze, trans-
portowcy), infrastruktura i transport, rolnictwo (produkcja pasz i wy	ció�ek, zie-
larstwo) oraz tak zwany biznes oparty na terenach zielonych, produkcja maszyn 
i urz�dze� oraz wyposa�enia treningowego, zak�ady wzajemne i hazard, us�ugi 
finansowe i ubezpieczeniowe, edukacja, przedsi�wzi�cia hippiczne i hodowlane, 
media, organizacje i stowarzyszenia. Wszystkie one tworz� otoczenie rdzenia, 
b�d�c systemem aktywno	ci ró�nego typu podmiotów warunkuj�cych sprawne 
i efektywne funkcjonowanie biznesu ko�skiego.

Na podstawie przeprowadzonych bada� mo�na stwierdzi
, �e biznes ko�ski 
integruje dzia�ania bardzo wielu podmiotów. Ze wzgl�du na jego specyfik� pod-
mioty te tworz� specyficzne relacje, których podstaw� s� uwarunkowania wyni-
kaj�ce z przyj�cia za�o�enia o wy�szo	ci dobra konia nad innymi czynnikami. 

10 Poza konin� z produktów poubojowych wytwarza si� smary, myd�o, atrament, kosmetyki (np. 
szminki), karmy dla zwierz�t domowych, pasze rolnicze, kredki, smalec, �elatyn�, gumy i cukierki 
(np. �elki Jell-O).
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Oprócz zaufania i troski o jako	
, wa�ne s� zatem emocje i wynikaj�ce z nich 
relacje osobiste. Ze wzgl�du na funkcje rynkowe podmiotów mo�na wyró�ni
:

a) regulatorów obejmuj�cych organizacje mi�dzynarodowe, instytucje pa�-
stwa, organizacje krajowe i system spo�eczny;

b) gospodarstwa hodowlane prowadz�ce dzia�alno	
 z zakresu hodowli, 
w tym doboru genetycznego i osobniczego, oraz chowu, którego celem 
jest dostarczenie na rynek koni, b�d�cych w wyniku dalszych dzia�a� 
przedmiotem zainteresowania konsumentów;

c) wyspecjalizowane gospodarstwa ko�skie, b�d�ce jednostkami organiza-
cyjnymi wyspecjalizowanymi w prowadzeniu dzia�alno	ci chowu oraz 
systemu pracy z ko�mi, które przyczyniaj� si� do uzyskania przez zwie-
rz�ta po��danych przez klientów cech;

d) jednostki wyspecjalizowane tworz�ce system dystrybucji, czyli grup� 
podmiotów 	wiadcz�cych us�ugi, w których efekcie klienci uzyskuj� okre-
	lone warto	ci niematerialne i prawne (np. wiedza, umiej�tno	ci, wra�enia 
artystyczne czy sportowe) lub dobra (np. konie, produkty poubojowe);

e) klientów, do których zalicza si� przede wszystkim w�a	cicieli, posiada-
czy, widzów, jedców, powo��cych i konsumentów dóbr fizycznych (np. 
koniny);

f) dostawców dóbr i us�ug, tworz�cych najliczniejsz� grup� podmiotów 
warunkuj�cych odpowiedni� sprawno	
 i efektywno	
 systemu biznesu 
ko�skiego.

Najwa�niejszym i najtrudniejszym zadaniem w biznesie ko�skim jest dostar-
czenie klientom i konsumentom koni o po��danych przez nich cechach (wyni-
kaj�cych z oczekiwanego profilu u�ytkowania), w okre	lonym czasie i miejscu, 
po akceptowanych kosztach. Cho
 na rynku mo�na zidentyfikowa
 pewne cechy 
po��dane u koni, które b�d� decydowa
 o ich u�ytkowaniu, to nie jest to rzecz� 
prost�. Oferowanie produktów (koni) zgodnych z obowi�zuj�c� mod� jest mo�-
liwe tylko wtedy, gdy uda si� trafi
 w potrzeby potencjalnych klientów na d�ugo 
przedtem, zanim one si� pojawi�. By móc zaoferowa
 klientowi odpowiedniego 
konia przynajmniej kilka lat wcze	niej, hodowca musi dokona
 trafnego wyboru, 
a nast�pnie posiadacz zwierz�cia odpowiednio pokierowa
 jego chowem i prac�, 
anga�uj�c przy tym w�a	ciwie dobrane podmioty i zasoby, tworz�ce specyficzn� 
sie
 relacji.

Do g�ównych elementów charakteryzuj�cych zwi�zki tworzone w ramach 
rdzenia biznesu ko�skiego nale�� troska o bezpiecze�stwo ludzi stykaj�cych si� 



595Biznes ko�ski w systemie gospodarki �wiatowej...

z ko�mi, zaufanie, prymat jako	ci, odpowiednie dopasowanie do przeznaczenia 
oraz potrzeb, wiedzy i umiej�tno	ci klientów. Nawi�zywane relacje w tym obsza-
rze maj� wi�c charakter d�ugoterminowy, zw�aszcza ze wzgl�du na pozyskan� 
wiedz� o partnerze, dzi�ki czemu mo�na lepiej dostosowa
 ofert� wspó�pracy. 
Jednak taka wspó�praca nie oznacza zwi�zania si� na zawsze oraz wy��czno	ci. 
Ka�dy z podmiotów uczestnicz�cych w tym systemie poszukuje rozwi�za�, które 
s� w stanie przybli�y
 go do sukcesu na rynku. 

2. Sport je�dziecki

W ostatnich latach zwi�ksza si� znaczenie sportu jako zjawiska nie tylko 
o charakterze spo�ecznym, ale i gospodarczym. Jest to szczególnie widoczne 
przy okazji organizacji du�ych przedsi�wzi�
 sportowych, takich jak mistrzostwa 
kontynentów, mistrzostwa 	wiata czy igrzyska olimpijskie. Sport jedziecki jest 
reprezentowany na nowo�ytnych igrzyskach olimpijskich od 1912 roku. W	ród 
sportów olimpijskich tylko jedziectwo pozwala na sprawdzenie umiej�tno	ci 
wspó�pracy cz�owieka ze zwierz�tami oraz realizacj� idei równouprawnienia. Nie 
ma w nich bowiem podzia�u na m��czyzn i kobiety, a o wyniku sportowym decy-
duje rezultat uzyskany przez zawodnika. W zasadzie trudno tu mówi
 o klasycz-
nym zawodniku, gdy� w tym przypadku jest to para cz�owiek i ko�. Od wyniku 
wspó�pracy cz�owieka z koniem, ich wspólnych umiej�tno	ci, porozumienia 
i kondycji zale�y uzyskany efekt w rywalizacji z innymi parami. Sporty jedzie-
ckie to nie tylko dyscypliny olimpijskie (uje�d�enie, skoki, WKWK, parajedzie-
ctwo), ale tak�e powo�enie11, wolty�erka, rajdy czy reining. Na podstawie danych 
ekonomicznych oraz liczby przedsi�wzi�
 organizacyjnych sport jedziecki wraz 
z wy	cigami konnymi stanowi� drugi co do warto	ci na 	wiecie obszar sportu po 
futbolu12. 

Rozwój sportów jedzieckich sprzyja równie� wzrostowi gospodarczemu. 
Wp�ywa mi�dzy innymi na rozwój dzia�alno	ci hodowlanej i zwi�zanej z ni� 
sieci podmiotów gospodarczych. Pozyskanie z hodowli odpowiedniej rasy koni, 
o po��danych cechach, maj�cych predyspozycje do uprawiania danej dyscypliny, 

11 Podczas olimpiad w staro�ytnej Grecji wy	cigi zaprz�gów nale�a�y do najatrakcyjniejszych 
punktów programu. D. Nowicka, Z dziejów powoenia, www.pzj.pl/modules/mastop_publish/
?tac=36 (15.05.2010).

12 Annual Report, The Economics of Racing, International Federation of Horseracing Authori-
ties, Federation Internationale des Autorites Hippiques de courseses au Galop, September 2008.
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to istotne czynniki determinuj�ce przysz�� warto	
 u�ytkow�. Z gospodarstw ko�-
skich o charakterze hodowlanym (gospodarstw hodowlanych) pochodz� zwierz�ta 
przeznaczone na potrzeby poszczególnych dyscyplin, które zyskuj� na warto	ci 
oraz s� przedmiotem po��dania i zaspokojenia tych potrzeb. Hodowla jest dzia-
�alno	ci� d�ugotrwa��. Rozpoczyna j� dobór osobniczy i genetyczny, uzale�niony 
od przysz�ego przeznaczenia zwierz�cia. Dobór ten jest oparty na wiedzy i wielo-
letnich do	wiadczeniach oraz intuicji hodowcy.

Sporty jedzieckie umo�liwiaj� rozwijanie przede wszystkim ma�ej przed-
si�biorczo	ci i licznych us�ug towarzysz�cych, a jednocze	nie stwarzaj� szans� 
wi�kszym przedsi�biorstwom. O pozytywnym wp�ywie rozwoju hippiki na gospo-
dark� mo�na si� przekona
, obserwuj�c Wielk� Brytani� czy USA. Brytyjczycy 
oszacowali13, �e rocznie „jedziectwo” wydaje 4 mld GBP, a 7% Brytyjczyków 
uprawia je regularnie. W rezultacie 19 tys. podmiotów gospodarczych prowadzi 
dzia�alno	
 bezpo	rednio z nim zwi�zan�, generuj�c ponad 70 tys. pe�noetato-
wych miejsc pracy. Przychody biznesu ko�skiego w Wielkiej Brytanii to ponad 
10 mld EUR rocznie14. W USA przychody z biznesu ko�skiego to 39 mld USD15, 
a wydatki – 102 mld USD rocznie. Równie� przychody podatkowe, rz�du 1,9 mld 
USD, s� istotnym argumentem za rozwojem jedziectwa.

3. Mi�dzynarodowa Federacja Je�dziecka

Wspó�czesne jedziectwo to system o wysokim stopniu internacjonalizacji. 
Organizacj�, która wytycza 	wiatowe standardy w sportach jedzieckich, jest 
Mi�dzynarodowa Federacja Jedziecka (International Federation of Horseracing 
Authorities, Federation Equestre Internationale – FEI), która powsta�a w 1921 
roku. Do podstawowych celów FEI, zgodnie z misj� tej organizacji, nale�y zali-
czy
 przyczynianie si� do rozwoju sportów jedzieckich na 	wiecie przez promo-
cj�, regulowanie oraz organizowanie i koordynowanie przedsi�wzi�
 sportowych, 
zw�aszcza w tradycyjnych dyscyplinach jedzieckich16. W roku 2010 Mi�dzyna-

13 BETA National Equestrian Survey 2006, RESEARCH REPORT, Commissioned by British 
Equestrian Trade Association, January 2006.

14 M. Grzybowski, Przemys	 ko�ski, czyli ekonomiczne i spo	eczne warto�ci je�dziectwa, www.
hpp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=143 (30.08.2010).

15 The Economic Study, Deloitte Consulting LLP, The American Horse Council Foundation, 
Washington 2005.

16 www.fei.org/about-us/profile (20.05.2010).
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Tabela 1. Uk�ad regionalny i liczba zawodów rankingowych FEI 
w latach 2007–2012

Grupa Pa�stwa

Liczba zawodów rankingowych FEI

2007 2008 2009 2010 2011
2012 

plano-
wane

I Albania, Andorra, Austria, Belgia, 
Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, 
Francja, Grecja, W�gry, Izrael, W�ochy, 
Lichtenstein, Luksemburg, Macedonia, 
Malta, Monako, Portugalia, Rumunia, 
San Marino, Serbia, S�owacja, S�owenia, 
Hiszpania, Szwajcaria, Turcja 412 442 479 495 483 502

II Niemcy, Estonia, Finlandia, Dania, Wielka 
Brytania, Islandia, Irlandia, Litwa, �otwa, 
Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja 227 247 242 269 268 265

III Armenia, Azerbejd�an, Bia�oru	, Gruzja, 
Iran, Kazachstan, Kirgistan, Mo�dawia, 
Pakistan, Rosja, Turkmenia, Ukraina, 
Uzbekistan 28 31 36 37 51 48

IV Antigua, Barbados, Bermudy, Kanada, 
Kajmany, Haiti, Jamajka, Trynidad 
i Tobago, USA, Wyspy Dziewicze 125 128 137 136 134 135

V Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Republika 
Dominikany, Salvador, Gwatemala, 
Honduras, Meksyk, Antyle Holenderskie, 
Nikaragua, Panama, Puerto Rico, 
Wenezuela 22 18 31 50 45 26

VI Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, 
Ekwador, Paragwaj, Peru, Urugwaj 62 55 58 74 83 74

VII Algieria, Bahrajn, Egipt, Irak, Jordania, 
Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Oman, 
Palestyna, Katar, Arabia Saudyjska, Sudan, 
Syria, Tunezja, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Jemen 62 59 73 69 64 72

VIII Australia, Brunei, Kambod�a, Chi�ska 
Republika Ludowa, Tajpej, Hongkong, 
Indie, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja, 
Mongolia, Birma, Nowa Zelandia, Filipiny, 
Singapur, Sir Lanka, Tajlandia 74 111 113 128 127 110

IX Botswana, Kongo, Etiopia, Kenia, 
Madagaskar, Mauritius, Namibia, Senegal, 
Afryka Po�udniowa, Zambia, Zimbabwe 22 25 36 46 38 35

�ród�o:  opracowanie na podstawie Annual Report 2007, 2008, 2007, 2010, 2011, FEI, Lausanne, 
Switzerland; FEI Calendary 2012, www.fei.org (luty 2013).
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rodowa Federacja Jedziecka by� organizatorem 3332 zawodów jedzieckich na 
ca�ym 	wicie17. Jedcy i powo��cy wraz z ko�mi rywalizuj� w ramach dziewi�-
ciu grup utworzonych na podstawie geograficznego podzia�u 	wiata jedzieckiego 
(por. tab. 1). Liczba zorganizowanych zawodów w ramach poszczególnych grup 
to nie tylko przedsi�wzi�cia techniczne i organizacyjne, ale przede wszystkim 
szansa na uzyskanie wyników b�d�cych podstaw� systemu porównawczego 
i klasyfikacji zawodników w ramach poszczególnych obszarów geograficznych. 
W zwi�zku z tym, ogóln� zasad� jest, �e harmonogramy zawodów w poszczegól-
nych grupach s� zatwierdzane przez zarz�d FEI. Terminy zawodów powinny by
 
tak ustalone, by uniemo�liwia�y w�a	ciwe przygotowanie zawodników, koni i ich 
ekip oraz zdobycie odpowiedniej kwalifikacji do zawodów o charakterze central-
nym (ogólno	wiatowym). Ustalaj�c terminarz, nale�y wzi�
 pod uwag� równie� 
czas potrzebny na zmian� miejsca pobytu startuj�cych par (procesy transportowe 
oraz ewentualne procedury administracyjne i zootechniczne), a tak�e czas na 
aklimatyzacj� i trening. Zgodnie z umowami cz�onkowskimi, kraje uczestnicz�ce 
w systemie FEI powinny do�o�y
 wszelkich stara�, by zminimalizowa
 formalno-
	ci konieczne do zmiany miejsca pobytu zawodników, koni i ich ekip w zwi�zku 
z zawodami hippicznymi w ramach danej grupy FEI. Polska wraz z Niemcami, 
Estoni�, Finlandi�, Dani�, Wielk� Brytani�, Islandi�, Irlandi�, Litw�, �otwa, 
Holandi�, Norwegi� i Szwecj� tworz� grup� II. W tabeli 2 przedstawiono liczb� 
zawodów hippicznych zorganizowanych przez poszczególne kraje oraz cz�onków 
grupy II w latach 2009–2011. 

W	ród organizatorów zawodów rankingowych EFI Polsk� sklasyfikowano 
na czwartej pozycji w grupie, je	li chodzi o liczb� przeprowadzonych zawodów 
ró�nej rangi. Niestety, do tej pory nie uda�o si� zorganizowa
 zawodów, które s� 
okre	lane mianem „pi�ciogwiazdkowych” (por. tab. 3). Przyznanie ich organiza-
cji wymaga nie tylko posiadania odpowiednich obiektów i sprawdzonego, w�a	-
ciwego personelu, ale tak�e przeprowadzenia z sukcesem odpowiedniej liczby 
wysoko ocenionych zawodów ni�szej rangi. 

Aby móc uczestniczy
 w rywalizacji 	wiatowej, konieczne jest zdobycie 
licencji FEI, która jest potwierdzeniem umiej�tno	ci i wiedzy oraz do	wiadczenia 
w rywalizacji sportowej. W tabeli 4 przedstawiono liczb� polskich zawodników 
i koni w 2011 roku, które mia�y licencje EFI, a zatem stwarzaj�cych potencjalne 
szanse Polski na sukcesy w sporcie 	wiatowym. W klasyfikacji tej uwzgl�dniono 

17 W 2008 r. by�o ich 2404, a w 2009 – 2 660. Annual Report, FEI, Lausanne, Switzerland 2009, 
2010, 2011.
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Tabela 2. Liczba zawodów hippicznych zorganizowanych w krajach grupy II (FEI) 
w latach 2009–2011

Kraj
2009 2010 2011

liczba % liczba % liczba %
Niemcy 252 41,14 250 38,52 287 38,26
Estonia 1 0,16 17 2,61 16 2,23
Finlandia 18 2,93 15 2,31 12 1,70
Dania 32 5,21 41 6,31 53 7,15
Wielka Brytania 101 16,56 116 17,87 124 16,49
Irlandia 21 3,42 25 3,85 26 3,56
Litwa 1 0,16 2 0,31 3 0,40
�otwa 4 0,65 8 1,23 6 0,80
Holandia 81 13,39 68 10,48 100 13,40
Norwegia 18 2,93 28 4,34 37 4,92
Szwecja 32 5,21 35 5,39 33 3,49
Polska 50 8,24 44 6,78 55 7,51

�ród�o:  jak pod tabel� 1.

Tabela 3. Liczba zawodów rankingowych w Polsce wed�ug FEI w latach 2009–2011

Rok
Ranga zawodów/liczba gwiazdek

5* 4* 3* 2* 1*
2009 0 3 10 12   6
2010 0 2   7 10 12
2011 0 2 11 11 11

�ród�o:  jak pod tabel� 1.

Tabela 4. Liczba polskich zawodników i koni posiadaj�cych licencje FEI w 2011 roku, 
z podzia�em na dyscypliny hippiczne
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Zawodnicy polscy 192 49 85 15 30 7 7 6
Zawodnicy EFI ogó�em 14 803 2 744 2 024 848 6 469 271 1 230 340
Konie polskie 534 66 138 43 36 10 4 6
Konie EFI ogó�em 31 700 3 667 8 050 2 584 9 609 377 368 496

�ród�o:  jak pod tabel� 1.
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podzia� na dyscypliny hippiczne. Warto zwróci
 uwag� na wi�ksz� liczb� koni 
ni� zawodników, co wynika z mo�liwo	ci startów i klasyfikacji zawodnika na 
wi�cej ni� jednym koniu. Im wy�sza jest liczba zawodników, tym wi�ksze jest 
zapotrzebowanie na konie, co wp�ywa na funkcjonowanie systemu hodowlanego 
oraz dzia�alno	
 ca�ej sieci podmiotów biznesu ko�skiego. 

FEI prowadzi tak�e rankingi zawodników i koni, którzy bior� udzia� w zawo-
dach rankingowych. Pary (jedziec i ko�) klasyfikowane s� w systemie mi�dzyna-
rodowym, uwzgl�dniaj�cym wszelkie starty (zarówno w systemie mistrzowskim, 
jak i pucharowym), co jest podstaw� do ostatecznej klasyfikacji w systemie 
	wiatowym. Na przyk�ad w sezonie 2010/2011 Katarzyna Mielczarek na koniu 
Ekwador zosta�a sklasyfikowana – na 44 miejscu; Beata Stremler na koniu Martin 
na miejscu 45, a Micha� Rapcewicz na koniu Randon – na 46 miejscu w ogólnej 
liczbie 662 sklasyfikowanych par na 	wiecie w dyscyplinie uje�d�enia. Uzyskane 
wyniki s� tak�e podstaw� do klasyfikacji w systemie uczestnictwa w Jedzieckich 
Mistrzostwach �wiata, Pucharze �wiata oraz igrzyskach olimpijskich. 

4. Polski Zwi�zek Je�dziecki

W	ród 140 narodowych organizacji jedzieckich stowarzyszonych w Mi�-
dzynarodowej Federacji Jedzieckiej (FEI)18 znajduje si� Polski Zwi�zek Jedzie-
cki (PZJ). Wszystkie dyscypliny uprawiane w Polsce wyczynowo, profesjonalnie, 
amatorsko i rekreacyjnie s� przez niego regulowane i kontrolowane. Zwi�zek 
jest jedyn� oficjaln� polsk� organizacj� jedzieck� uznan� przez Polski Komi-
tet Olimpijski oraz Mi�dzynarodowy Komitet Olimpijski. Zgodnie ze statutem 
podstawowe cele dzia�alno	ci PZJ s� nast�puj�ce: organizacja, popularyzacja, 
rozwój sportów konnych i rekreacji konnej, reprezentowanie, ochrona praw 
i interesów oraz koordynacja dzia�a� wszystkich cz�onków zwi�zku19. Na terenie 
Polski wszystkie zawody jedzieckie s� rejestrowane przez PZJ. Zwi�zek wydaje 
zgod� na ich organizacj� pod warunkiem spe�nienia obowi�zuj�cych wymogów 
zawartych w wytycznych dla organizatorów zawodów sportowych. Uczestni-
ctwo zawodników i koni jest tak�e zwi�zane z wype�nieniem podstawowych 
warunków odno	nie do w�a	ciwych umiej�tno	ci i wyników sportowych, stanu 
zdrowia, posiadanych dokumentów oraz pozosta�ych czynników formalnopraw-

18 www.pzj.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=1 (7.09.2009).
19 http://pzj.pl/modules/strefa_pzj/index.php?content=1:1 (10.05.2010).
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nych i technicznych, wynikaj�cych z obowi�zuj�cych regulaminów. W Polskim 
Zwi�zku Jedzieckim zarejestrowanych jest 3466 zawodników oraz 3231 koni20, 
startuj�cych we wszystkich dyscyplinach jedzieckich i zrzeszonych w klubach 
nale��cych do 16 wojewódzkich zwi�zków jedzieckich.

Wed�ug danych Polskiego Zwi�zku Jedzieckiego zarejestrowanych jest 262 
kluby jedzieckie21. Wi�kszo	
 z nich ze wzgl�du na blisko	
 klientów zlokalizo-
wana jest w strefach podmiejskich, a cz�	
 z nich w strefie miejskiej. Oko�o 80 
z nich mie	ci si� na terenie du�ych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Wroc-
�aw, �ód, Pozna�. W ewidencji PZJ znajduje si� 75 certyfikowanych o	rodków 
jedzieckich, w których co roku przeprowadzanych jest ponad 200 zawodów ró�-
nej rangi22. Rozgrywane s� zarówno zawody lokalne, regionalne, jak i Mistrzo-
stwa Polski, zawody mi�dzynarodowe, Eliminacje Pucharów �wiata, Mistrzostwa 
Europy i Mistrzostwa �wiata w ró�nych dyscyplinach jedzieckich. 

5. Sie	 podmiotów gospodarczych zawodów je�dzieckich

Organizacja zawodów hippicznych wymaga odpowiedniego przygotowania 
o	rodka, na którego terenie si� odb�d�. W zwi�zku z du�� liczb� uczestników 
zawodów, zw�aszcza rangi mi�dzynarodowej, takie przygotowania musz� by
 
odpowiednio roz�o�one w czasie oraz obejmowa
 nie tylko realizacj� nowych 
inwestycji, ale tak�e dzia�ania zwi�zane z utrzymaniem i remontem ju� posia-
danych elementów infrastruktury. Z realizacj� zada� na rzecz obiektu b�d�cego 
miejscem zawodów s� zwi�zani dostawcy: 

a) pod�o�y, które musz� by
 zgodne ze standardami zarówno w miejscu roz-
grywania zawodów jak i na obszarach treningowych, a tak�e miejscach 
pobytu koni i trasach ich przemieszczania;

b) ma�ej architektury, obejmuj�cej przygotowanie terenów pod zainstalowa-
nie urz�dze� oraz umiejscowienie obiektów zwi�zanych z zawodami (np. 
dla zawodów uje�d�eniowych szczególnie istotne s� tzw. budki s�dziow-
skie umiejscowione przy czworoboku konkursowym);

20 Stan na dzie� 30.08.2012 wed�ug Polskiego Zwi�zku Jedzieckiego.
21 http://pzj.pl/modules/zestawienia/kluby.php?page=4&fnazw=&fadres=&fwzj=&ftel=&frejp=

&freja= (30.08.2012).
22 www.pzj.pl (luty 2013).
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c) maszyn i urz�dze� gospodarczych, które zapewni� w�a	ciwe przygoto-
wanie i funkcjonowanie obiektu podczas zawodów (np. wyrównywarki 
terenu, beczkowozy czy urz�dzenie nawadniaj�ce);

d) komponentów do napraw i remontów;
e) komponentów do utrzymania terenów zielonych;
f) urz�dze� treningowych, które powinny zapewni
 przygotowanie (rozpr�-

�enie) koni i zawodników do poszczególnych konkursów, a tak�e umo�li-
wi
 treningi osobom uprawiaj�cym jedziectwo w danym o	rodku.

Podobnie jak urz�dzenia treningowe, tak wszystkie komponenty wyposa�e-
nia o	rodka b�d�cego miejscem rozgrywania zawodów powinny by
 tak organi-
zowane i realizowane, by stanowi�y tak�e warto	
 dodan� dla osób uprawiaj�cych 
jedziectwo i korzystaj�cych z oferty danego o	rodka. Jednak by mo�na by�o 
przeprowadzi
 zawody, nie wystarczy mie
 jedynie w�a	ciw� infrastruktur�, lecz 
konieczne jest wspó�dzia�anie z podmiotami 	wiadcz�cymi us�ugi wp�ywaj�ce na 
jako	
 i bezpiecze�stwo organizowanych przedsi�wzi�
. W	ród us�ugodawców 
wykonuj�cych zadania na rzecz obiektu nale�y przede wszystkim wskaza
 tych, 
którzy 	wiadcz� us�ugi administracyjno-biurowe, finansowo-ksi�gowe i ubez-
pieczeniowe, remontowe, transportowe, informatyczne, neutralizacji i likwidacji 
odpadów oraz porz�dkowe i ochroniarskie. 

Aby zawody by�y wykonywane na odpowiednim poziomie, nale�y nawi�-
za
 wspó�prac� z licznymi dostawcami i us�ugodawcami. Wa�ne jest, by byli 
oni w stanie zapewni
 odpowiedni� jako	
 i terminowo	
 realizowanych zada�. 
Z jednej strony wymaga to od nich rzetelno	ci i dba�o	ci o jako	
 dostarczanych 
dóbr i us�ug, z drugiej natomiast jest zwi�zane z obdarzeniem ich zaufaniem przez 
organizatora zawodów. Wa�nym elementem tych relacji s� kontakty osobiste, 
które zapewniaj� odpowiedni poziom wspó�pracy. W	ród g�ównych dóbr dostar-
czanych w zwi�zku z organizowanymi zawodami mo�na wymieni
 nast�puj�ce: 
ubiór dla ludzi (w tym do obs�ugi zawodów), software i hardware, boksy dla koni 
oraz namioty (w tym np. dla go	ci specjalnych, obs�ugi zawodów czy s�dziów 
komisarzy), nag�o	nienie i muzyk�, osprz�t i urz�dzenia konkursowe. Do pod-
stawowych rodzajów us�ug warunkuj�cych odpowiedni� jako	
 zawodów nale�� 
us�ugi weterynaryjne (w tym zwi�zane z dzia�alno	ci� antydopingow�) i kowal-
skie, administracyjno-biurowe, informatyczne, finansowo-ksi�gowe i ubezpie-
czeniowe, s�dziowskie, gastronomiczne, hotelarskie, medyczne, transportowe, 
drukarskie, speakerskie, kulturalno-rozrywkowe oraz porz�dkowe i ochroniar-
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skie, a tak�e dzia�alno	
 zwi�zana z mass mediami i wspó�praca ze sponsorami 
i reklamodawcami.

Istot� zawodów jest uczestnictwo w nich zawodników i ich ekip. Jako	
 pro-
cesów, system organizacji i atmosfera panuj�ca w miejscu zawodów wp�ywaj� na 
opinie o organizatorach, a tym samym na ch�
 ponownego odwiedzenia danego 
o	rodka. Wa�ne jest zatem, by w�a	ciwie zorganizowano dostawy dóbr i us�ug na 
rzecz zawodników, które obejmuj� ubiory dla koni i jedców, osprz�t jedziecki, 
leki, medykamenty, suplementy, 	rodki piel�gnacyjne, kosmetyki, a tak�e pasze 
i wy	ció�ki. Konieczne jest tak�e zapewnienie us�ug trenerskich, weterynaryj-
nych, medycznych, kowalskich, transportowych, hotelarskich i gastronomicz-
nych, muzycznych (kompozycyjnych), rymarskich i kaletniczych, szewskich, 
krawieckich, modystycznych itp.

Podsumowanie

W ci�gu ostatnich lat wzros�o znaczenie sportu nie tylko jako zjawiska 
o charakterze spo�ecznym, ale i gospodarczym. Poza futbolem szczególnie jest 
to widoczne w sportach jedzieckich, b�d�cych jednym z podstawowych obsza-
rów biznesu ko�skiego. Powi�zania tworz�ce sie
 biznesu ko�skiego pobudzaj� 
nie tylko aktywno	
 w	ród spo�eczno	ci lokalnej (np. miejsca pracy), ale przez 
potrzeby kompleksowego 	wiadczenia us�ug mog� by
 istotnym czynnikiem pobu-
dzenia gospodarki, w tym dzia�alno	ci rzemie	lniczej. Szczególn� rol� odgrywaj� 
tu zapewnienie standardów mi�dzynarodowych i pog��biaj�ca si� internacjona-
lizacja wymuszana przez dzia�alno	
 Mi�dzynarodowej Federacji Jedzieckiej. 
Polskie uczestnictwo w tym systemie umo�liwia zatem rozwój ca�ego polskiego 
biznesu ko�skiego. Dzi�ki hippice s� tak�e szanse na zrealizowanie polskich 
ambicji sportowych oraz rozwijanie kultury fizycznej. Jedziectwo i obcowa-
nie z ko�mi to wy	mienita forma relaksu i sp�dzania wolnego czasu dla ca�ych 
rodzin, a jej propagowanie i rozwijanie niew�tpliwie podniesie poziom sprawno-
	ci fizycznej polskiego spo�ecze�stwa. 
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HORSE INDUSTRY IN THE WORLD ECONOMY SYSTEM 
ON THE EXAMPLE OF EQUESTRIAN SPORTS AREA

Summary

This paper presents the concept of the horse business as an area of the world economy 
created by the system of international and national organizations, and entities determining 
the proper functioning of the system. They all create a specific network of relationships. 
Under consideration are equestrian sports, which is one of the most internationalized areas 
of the horse business. This article is based on literature and empirical research conducted 
by the author since 2006.
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