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Rekreacja i jeździectwo
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Kontekst raportu

Wprowadzone restrykcje związane z pandemią z dnia na dzień zamroziły całą branżę i uniemożliwiając 

uzyskiwanie przychodów. Nie jest możliwe prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjnych, hipoterapii czy też 

treningów sportowych. Konie nie pracują codziennie a co jest konieczne do utrzymania ich w dobrostanie.

Branża jeździecka opiera się małej i średniej wielkości rodzinnych stajniach położonych na terenach wiejskich i 

podmiejskich. Brak przychodów oraz kończące się zapasy siana, owsa i słomy powodują konieczność 

szybkiego wdrożenia przez odpowiednie instytucje rządowe, samorządowe i inne organizacje systemowego 

wsparcia w celu zapewnienia dobrostanu koni.

Równocześnie obserwujemy pierwsze objawy wzrostu cen za pasze oraz istnieje ryzyko kolejnej suszy co 

będzie miało duży wpływ na koszty utrzymania koni w najbliższych kilkunastu miesiącach. Dla najbardziej 

potrzebujących koni już otrzymaliśmy od Ministerstwa Rolnictwa 300 ton owsa.

W innych krajach podmioty branży jeździeckiej otrzymują wsparcie systemowe ze względu na jej tradycje, wartość 

historyczną, patriotyczną, edukacyjną, sportową czy psychologiczną (szczególnie ważną dla dzieci i młodzieży). 

W ramach wprowadzonych regulacji dopuszcza się jazdy rekreacyjne na wolnym powietrzu przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa co zapewnia utrzymanie stajni i dobrostan koni.

W Polsce działa ponad 5 600 hodowców koni, pensjonatów dla koni, szkół jazdy konnej oraz stajni wyścigowych 

zatrudniających ponad 22 000 pracowników oraz 11 000 trenerów i instruktorów, których głównym przychodem 

jest praca z końmi. Obecnie w Polsce hoduje się ponad 271 000 koni. Jeździectwo to także 300 000 osób i 

ponad 1,2 miliona miejsc pracy (bezpośrednich i pośrednich). 
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Podsumowanie wskaźników branży jeździeckiej w Polsce

1,2 miliona miejsc pracy gdyż 1 koń daje 4-5 miejsc pracy. Ponad 300 000 osób jeździ konno. 

Hodujemy 271 000 koni. Główne miejsce pracy dla 33 000 pracowników.

Źródło: * https://www.pzhk.pl/hodowla/poglowie-koni-polsce/; GUS za I kw. 2020r. PKD 0143Z Hodowla Koni, 0162Z Pensjonaty dla Koni, 8551Z Szkoły Jazdy Konnej (szacunkowo – przyjęto 15% ze wszystkich 13268 

podmiotów w tej grupie PKD), 9319Z Stajnie Wyścigowe (szacunkowo według liczby startujących na wyścigach w 2019 ) według REGON; ** https://pzj.pl/sport/zestawienia/sędziowie; *** https://horsebusiness.pl/wp 

content/uploads/2018/02/HB_01.pdf; 

271 324 
koni w hodowli*

~300 000 
osób i rodzin jeżdżących konno

5 623 
firm* hodowców koni, 

pensjonatów, szkół jazdy 

konnej oraz stajni wyścigowych

~1 400 
zawodów** ogólnopolskich, 

regionalnych i towarzyskich 

rocznie

Znaczenie koni

i branży jeździeckiej

1. Sfera ekonomiczna

2. Sfera społeczna

3. Sfera ekologiczna

4. Nauka

5. Kultura, tradycja i 

patriotyzm

6. Turystka

7. Sport

8. Wychowanie

~1,2 miliona 
miejsc pracy***

~22 000 
pracowników 

stajni i ośrodków

~11 000 
trenerów i instruktorów 

jazdy konnej

3 109 
zawodników**

594 
osób oficjalnych PZJ** 

(sędziowie, gospodarze toru, 

weterynarze)

https://www.pzhk.pl/hodowla/poglowie-koni-polsce/
https://pzj.pl/sport/zestawienia/sędziowie
https://horsebusiness.pl/wp-content/uploads/2018/02/HB_01.pdf
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Wpływ restrykcji na ośrodki jeździeckie i stajnie w Polsce

Pandemia i wprowadzone restrykcje mają istotny wpływ na dobrostan koni oraz pogarszającą 

się kondycję finansową 5 623 stajni i ośrodków jeździeckich w całym kraju

Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020; zdjęcia strona 2 oraz w raporcie ze stron internetowych ośrodków;

Wartość przewidywanych strat 5 623 
ośrodków i stajni w okresie marzec –

czerwiec

Wpływ pandemii i restrykcji 

na ośrodki jeździeckie i stajnie w Polsce:

Liczba osób 

bezpośrednio  

pracujących w stajniach 

i ośrodkach w Polsce

Liczba zredukowanych 

etatów w okresie 

marzec – czerwiec 30%

~410 mln PLN

Liczba trenerów 

i instruktorów 

pozostająca bez pracy 

od marca

Liczba osób jaka nie 

może regularnie jeździć 

i dbać o konie:

Ośrodki – prowadzona 

działalność dodatkowa 

(wiele wyborów)

Ośrodki – prowadzona 

działalność podstawowa 

(jeden wybór)

50% 
redukcja 

etatów

56%
redukcja liczby 

koni

47%
problem z 

przychodami

31%
brak środków 

na pasze

~22 000

300 000 ~6 600~11 00069%
rekreacja

52%
pensjonat dla koni
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Rekomendacje wynikające z przeprowadzonego badania

Właściciele ośrodków jeździeckich oraz stajni oczekują od rządu następujących działań

• Największym zgłaszanym 
problemem są kończące się 
zapasy, brak funduszy na zakup 
pasz i obsługę weterynaryjną, 
rosnące ceny pasz oraz strach 
przed kolejną suszą (36%).

• Aż 38% ośrodków jeździeckich 
i stajni oczekuje pomocy w 
utrzymaniu koni w okresie 
wprowadzonych restrykcji gdzie 
konie nie pracują i nie przynoszą 
przychodów przy stałych 
kosztach ich utrzymania.

• Zorganizowanej pomocy finansowej w 
postaci dotacji, preferencyjnych kredytów 
pomagających w powrocie do normalnej 
działalności, zwolnień z podatków takich jak 
ZUS, VAT, KOWR czy też podatków i opłat 
lokalnych oczekuje 39 % stajni i ośrodków 
jeździeckich. 

• Na dzień dzisiejszy aż 16% ośrodków zgłosiło 
problemy z utratą płynności finansowej 
a 7% nie ma funduszy na wypłaty 
pracowników. Razem ¼ z nich potrzebuje 
pilnej pomocy.

• 50% ośrodków już przeprowadziło lub 
planuje zwolnienie 30% pracowników. W 
kolejnych miesiącach ten wskaźnik może 
wzrosnąć do około ½ zatrudnionych.

• Jak najszybsze rozluźnienie restrykcji 
i umożliwienie prowadzenia jazd 
rekreacyjnych na świeżym powietrzu 
przy zachowaniu odpowiednich 
środków bezpieczeństwa umożliwi 
pracę koni i poprawę ich dobrostanu, 
zmniejszy straty, liczbę bankructw 
oraz liczbę zwolnionych 
pracowników.

• Kluczową sprawą dla wielu ośrodków 
jest możliwość prowadzenia w 
sezonie letnim obozów jeździeckich i 
zawodów. Przychód z tej działalności 
zabezpieczał funkcjonowanie 
ośrodków poza sezonem i pozwalał 
na zakup pasz dla koni.

Pomoc w utrzymaniu 

dobrostanu koni

Pomoc w zapewnieniu funkcjonowania 

ośrodków i stajni oraz utrzymania 

zatrudnienia

Umożliwienie jazd rekreacyjnych 

oraz określenie zasad organizacji 

zawodów i obozów jeździeckich
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Propozycja planu wsparcia i luzowania restrykcji etapami

Poniższa pomoc wraz z rozsądnym luzowaniem restrykcji pomoże w znacznym stopniu 

ograniczyć straty, zwolnienia oraz w powrocie do normalnego funkcjonowania ośrodków

I. Dotacje do utrzymania 

koni i zakupu paszy

II. Umożliwienie jazd 

rekreacyjnych

III. Organizacja zawodów 

jeździeckich

IV. Organizacja obozów 

jeździeckich

Problem: kończące się zapasy 

siana, owsa i słomy po sezonie

Proponowane rozwiązanie:

1. Owies z Ministerstwa Rolnictwa 

dla 31% najbardziej 

potrzebujących stajni (300 ton 

w trakcie dystrybucji)

2. Łąki nadziei dla koni – w trakcie 

organizacji przez OZJ

3. Dotacja na zakup nasion traw 

na łąki – trwają rozmowy

4. Dofinansowanie zakupu siana 

i owsa na sezon zimowy

Okres: kwiecień - wrzesień

Problem: 139 000 koni 

szlachetnych i kucy obecnie nie 

pracuje co wpływa na ich 

dobrostan; 47% ośrodków 

jeździeckich nie ma przychodów a 

56% z nich musi zwalniać 

pracowników, ¼ brakuje na 

bieżące wydatki i pensje;

Proponowane rozwiązanie:

Umożliwienie jazd rekreacyjnych 

na wolnym powietrzu (główne 

źródło dochodu) z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa

Okres: od maja

Problem: utrzymanie formy koni 

i zawodników, brak przychodów 

ośrodków organizujących zawody

Proponowane rozwiązanie:

Umożliwienie organizacji 

czworoboków i parkurów 

szkoleniowych na wolnym 

powietrzu, następnie zawodów w 

formule do 50 zawodników bez 

udziału publiczności 

z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. Od sierpnia 

zawody z limitem osób na 1m2.

Okres: od maja

Problem: brak kluczowych 

przychodów dla 69% ośrodków 

rekreacyjnych umożliwiających 

zakup zapasów na zimę; 

Proponowane rozwiązanie:

Umożliwienie organizacji letnich 

zgrupowań i kursów jeździeckich z 

treningami indywidualnymi 

a następnie w małych grupach z 

zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa jako alternatywnej 

formy spędzenia wakacji w Polsce 

dla dzieci i młodzieży.

Okres: 26 czerwca - sierpień
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Zasady bezpieczeństwa pracy z końmi w ośrodkach 

jeździeckich, podczas zawodów oraz obozów jeździeckich
Jazdy, treningi, zawody i obozy odbywają się na dużych obiektach gdzie jeźdźcy i trenerzy 

mają do dyspozycji stajnie (od 300 do > 1000 m2), hale (500-1500m2) czy place (>1000m2)

Ośrodki jeździeckie i stajnie –

duża powierzchnia obiektów

Place treningowe i konkursowe –

duża powierzchnia i odległości

Hale treningowe i stajnie dla koni 

– szerokie przejścia, brak klamek



Propozycja luzowania restrykcji opracowana przez 

Ogólnopolski Zespół Wsparcia Branży Jeździeckiej
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Jeździectwo to zajęcia indywidualne ‒ koń i jeździec pracują z trenerem lub samodzielnie

I. Rekreacja i hipoterapia II. Treningi sportowe III. Szkolenie kadr IV. Rywalizacja sportowa

Jazdy jeden na jeden, na powierzchni 
300m2, zachowanie odległości 20 m, 
brak zajęć grupowych. Szatnie i 
prysznice zamknięte, szerokie przejścia.

Treningi jeździeckie jeden na jeden, na 
powierzchni 300m2, zachowanie 
odległości 20 m, brak zajęć grupowych. 
Szatnie i prysznice zamknięte, szerokie 
przejścia.

Kursy z możliwością zakwaterowania 
uczestników - jedna osoba na jeden 
pokój, wyżywienie cateringowe w 
pokojach, trening jeden na jeden 
300m2, brak zajęć grupowych.

Organizacja akcji szkoleniowych dla 
zawodników gdzie zagęszczenie nie 
przekroczy w obiekcie 1 osoby na 
500m2 z zachowaniem obowiązującego 
dystansu i przepisów bezpieczeństwa
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Prowadzenie zajęć grupowych jedna 
osoba wliczając szkoleniowca na 200m2 
placu treningowego, odległość 10 m. 
Szatnie i prysznice zamknięte, szerokie 
przejścia.

Treningi jeździeckie dla 2 jeźdźców na 1 
trenera przy zachowaniu 200m2 na 1 
osobę placu treningowego, odległość 
10 m. Szatnie i prysznice zamknięte, 
szerokie przejścia.

Kursy z możliwością zakwaterowania 
uczestników - jedna osoba na jeden 
pokój, wyżywienie cateringowe w 
pokojach, trening jedna osoba na 
200m2, zajęcia grupowe do 3 osób.

Czworoboki i parkury szkoleniowe dla 
dobrostanu koni sportowych 1 osoba na 
300 m2 obiektu, bez publiczności i 
cateringu, na placu treningowym lub 
rozprężalni do 4 jeźdźców na 800m2

Prowadzenie zgrupowań jeździeckich 
jedna osoba na jeden pokój, 
wyżywienie cateringowe w pokojach, 
trening jedna osoba na 200m2 placu, 
brak zajęć grupowych, odległość 10 m.

Treningi jeździeckie grupowe do 4 
jeźdźców na 1 trenera na 1400m2 placu 
treningowego, odległość 10m.

Kursy z możliwością zakwaterowania 
uczestników - jedna osoba na jeden 
pokój, wyżywienie cateringowe w 
pokojach, trening jedna osoba na 
200m2, zajęcia grupowe do 6 osób.

Organizacja zawodów dla dobrostanu 
koni sportowych do 50 zawodników, 
bez publiczności, cateringu i noclegu, na 
arenie zawodów 2 jeźdźców na 1200m2 
i rozprężalni do 5 jeźdźców na 1200m2

Prowadzenie obozów jeździeckich dwie 
osoby na jeden pokój, wyżywienie 
cateringowe w pokojach, trening jedna 
osoba na 100m2 placu, zajęcia grupowe 
do 4 osób na 1200m2, odległość 5m.

Treningi jeździeckie grupowe do 6 
jeźdźców na 1 trenera na 1400m2 placu 
treningowego, odległość 5m

Kursy z możliwością zakwaterowania 
uczestników – dwie osoby na jeden 
pokój, wyżywienie cateringowe w 
pokojach, trening jedna osoba na 
100m2, zajęcia grupowe do 8 osób.

Organizacja zawodów z ograniczeniem 
liczby zawodników 1 jeździec na 50m2 
obiektu, 2 na arenie i 10 na rozprężalni. 
Publiczność 1 osoba na 75m2 obiektu. 
Zasady bezpieczeństwa, catering, 
noclegi i według decyzji władz.



Na teren ośrodka lub stajni mogą mieć wstęp TYLKO pracownicy, trenerzy, właściciele koni, jeźdźcy i weterynarze 

(zasada 1 koń – 1 osoba dorosła, wyjątkiem są jazdy dzieci do lat 13 i hipoterapia osób z stwierdzoną 

niepełnosprawnością gdzie dopuszcza się 1 osobę towarzyszącą na 1 dziecko). Zabroniony jest wstęp jakichkolwiek 

gości czy osób towarzyszących, osób na kwarantannie lub z objawami grypy. 

Osoby dowożące do stajni lub klubu osoby niepełnoletnie powinny pozostawać poza terenem stajni w swoich 

samochodach z zachowaniem niezbędnego zalecanego odstępu i obowiązujących środków bezpieczeństwa (za 

wyjątkiem dzieci do lat 13 i hipoterapii gdzie dopuszcza się 1 opiekun na 1 dziecko).

Ośrodki mają obowiązek prowadzenia grafików wizyt i jazd na każdy tydzień tak aby zminimalizować liczbę osób 

równocześnie przebywających w środku stajni oraz na placach treningowych lub halach w tym samym czasie do 10 

osób lub 1 osoba na 200m2 ośrodka.

W tym samym momencie w jednej hali lub na jednym placu treningowym może przebywać nie więcej niż 2 pary 

jeździec i koń z zachowaniem 15 metrowej odległości (max. 1 osoba na 200m2 placu treningowego razem trenerem).

Właściciel ośrodka lub stajni musi zapewnić pracownikom rękawiczki jednorazowe oraz maski ochronne. Osoby 

przebywające w budynkach stajni (pracownicy, jeźdźcy, trenerzy, weterynarze) powinny mieć założone maski 

ochronne na twarz i rękawiczki (np. jeździeckie), zachować 3-5 metrowy dystans od innych osób podczas 

oporządzania konia. Szatnie muszą pozostać zamknięte a jeźdźcy muszą brać prysznic w domu.

Pracownicy i właściciele koni muszą mieć dostęp do wody i mydła. W miarę możliwości zaleca się instalację 

dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach oraz dezynfekcję 2-3 razy dziennie włączników 

światła lub miejsc często dotykanych przez osoby przebywające w stajni.
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Rekomendowane zasady bezpieczeństwa w ośrodkach 

jeździeckich i stajniach w trakcie jazd rekreacyjnych
Zalecenia dla stajni i klubów w okresie pandemii koronawirusa

Ograniczenie 

liczby osób

Zakaz wstępu 

osób postronnych

Grafiki wizyt i jazd

1 osoba na 100m2

i 5 m odległości

Środki ochrony

Dezynfekcja
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Organizacja pracy z końmi i zajęć jeździeckich w innych 

krajach w czasie pandemii
Poszczególne kraje dla dobra koni generalnie dopuszczają jazdy konne i treningi przy 

ograniczeniu liczby osób w stajniach i określonych zasadach bezpieczeństwa

W Niemczech można 

jeździć regularnie do 

koni, ponieważ jako 

zwierzęta potrzebują 

ruchu, by zachować 

zdrowie. W stajni 

może przebywać 5 

osób do koni + 

personel, z 

zachowaniem 

bezpiecznej 

odległości 

(obowiązuje prawo 

ochrony zwierząt -

koń w treningu nie 

może być 

odstawiony)

W Holandii można z 

zachowaniem 

dystansu 1,5m jeździć 

konno czy na 

rowerze, uprawiać 

sport. Zabronione jest 

wchodzenie osób 

trzecich czyli np. 

trenerów z zewnątrz. 

22 kwietnia Premier 

Holandii Rutte

ogłosił też, że dzieci 

do lat 12 mogą od 

28 kwietnia wrócić 

do treningów 

sportowych bez 

żadnych ograniczeń.

W Norwegii treningi 

na prywatnych 

koniach odbywają się 

normalnie. Generalnie 

zasada 2 metrów 

miedzy ludźmi czy to 

na koniu, czy bez. 

Jeźdźcy musza być 

zdrowi. Max 5 koni na 

ujeżdżalni lub hali. 

Jazda w 

rękawiczkach. 

Żadnych rodziców,  

rodzeństwa, gości na 

hali i w stajni. 

Brytyjczycy nie mają 

odgórnych zakazów 

jazdy konnej. BHS 

zaleca jedynie 

ograniczenie jazdy 

konnej o ile jest taka 

możliwość. Zaleca się 

żeby w stajni 

przebywał tylko 

pracownik lub 

właściciel i jeśli to 

możliwe żeby przejął 

obowiązki właścicieli 

koni np. karmienie. 

Stajnie wprowadziły 

grafiki wizyt. Kowale, 

dentyści, rehabilitanci 

pracują normalnie.

Zalecenia jazda konna: zebrane od osób pracujących w ośrodkach jeździeckich w Europie oraz stron związków narodowych Holandia https://www.knhs.nl/nieuws/2020/geldende-maatregelen-paardensport-verlengd-tm-dinsdag-28-april/

Niemcy: https://www.pferd-aktuell.de/coronavirus&usg=ALkJrhi0-3QtVBgoMBNojxKzYmq50gDVkw; Norwegia https://www.rytter.no/wp.../uploads/koronavettregler-1.pdf; Anglia https://www.bhs.org.uk/advice-and.../coronavirus-covid-19

https://www.knhs.nl/nieuws/2020/geldende-maatregelen-paardensport-verlengd-tm-dinsdag-28-april/
https://www.pferd-aktuell.de/coronavirus&usg=ALkJrhi0-3QtVBgoMBNojxKzYmq50gDVkw
https://www.rytter.no/wp.../uploads/koronavettregler-1.pdf
https://www.bhs.org.uk/advice-and-information/coronavirus-covid-19
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Zawody związane z branżą jeździecką

Większość z 32 zawodów związanych z branżą jeździecką to osoby zatrudnione w obszarach 

wiejskich i podmiejskich dla których jeździectwo to główne źródło utrzymania

agent ubezpieczeniowy chiropraktyk koni

dżokej

gospodarz toru

hipoterapeuta

hodowca koni
instruktorzy

komisarz konferansjer

konwojenci i transport 
koni

kowal-podkuwacz

lekarz i technik weterynarii

luzak

masażysta i fizykoterapeuta 
koni

masztalerzmenadżer stajniorganizator imprez jeździeckichpośrednik w handlu końmi
powożący / woźnica

producenci pasz, leków i 
odżywek

producenci przyczep, 
koniowozów, bryczek

producenci sprzętu jeździeckiego -
siodła, uprzęż, inne

producenci środków do pielęgnacji, 
zabawek końskich i gadżetów

producentów przeszkód jeździeckich, 
wyposażenia stajni i placów.

sędzia

specjalista ds. żywienia koni

totalizator i wyścigi konne

trener

ujeżdżacz koni

wydawnictwa branżowe, media 
i edukacja

wykonawcy obiektów 
sportowych i placów

zawodnik-jeździec (beraiter)
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Liczba pracowników ośrodków i stajni w Polsce

Aż 50% ośrodków jest już zmuszona do redukcji 30% etatów z 22 000 zatrudnianych 

pracowników (w sumie ponad 6 500 zwolnionych osób). W 5% stajni pracują tylko właściciele.
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Inne / nie wiem

Pracuje tylko właściciel / wolontariusze

Brak informacji o powodach redukcji

Spadek sprzedaży i wysokie koszty

Brak środków finansowych

Zamknięta stajnia / brak klientów i
przychodów

Na razie nie planuje się redukcji etatów

Powody redukcji etatów w ośrodkach w związku z 
pandemią i wprowadzonymi restrykcjami

Liczba etatów 
pozostałych; 903; 70%

Liczba etatów 
zredukowanych w 
miesiącu marcu; 

199; 15%

Liczba etatów planowanych 
do redukcji w okresie 

kwiecień-czerwiec; 187; 15%

Liczba pracowników ośrodków oraz redukcje 
etatów związane z pandemią

Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020
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Liczba koni w ośrodkach i stajniach w Polsce

Aż 56% ośrodków jest zmuszonych do redukcji liczby koni. Obecnie 69% koni nie pracuje i nie 

przynosi przychodu od marca. 

5

6

6

9

14

16

25

121

144

2%

2%

2%

3%

4%

5%

8%

37%

44%

0 100 200

Cięcie kosztów / rezygnacja z
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dzierżawy aby mieć paszę dla…

Jak się sytuacja nie poprawi to w
przyszłości redukcja

Potrzebne dofinansowanie / dostawy
siana i paszy / Ograniczenie żywienia

Chów bez boksowy / wolny wypas na
pastwiskach

Nie wiemy / brak pomysłu jak
przeprowadzić redukcję

Nie podano informacji

Sprzedaż koni, dzierżawa, adopcja lub
oddanie

Na razie brak planów redukcji liczby koni

Plany ośrodków związane z redukcją liczby koni

Liczba koni w 
pensjonacie; 2 669 ; 

31%

Liczba koni rekreacyjnych / do 
hipoterapii, które aktualnie nie 

pracują zarobkowo; 3 765 ; 44%

Liczba koni pozostałych, 
będących obecnie na 

utrzymaniu; 2 201 ; 25%

Liczba koni w ośrodkach pracujących, na 
utrzymaniu i w pensjonacie

Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020
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Przewidywane straty ośrodków i stajni spowodowane 

pandemią i wprowadzonymi restrykcjami
Przewidywane straty ośrodków jeździeckich i stajni z powodu pandemii i wprowadzonych 

restrykcji w okresie marzec – czerwiec 2020r. wyniosą ~410 milionów złotych

Wielkość 

ośrodka

Liczba 

ośrodków w 

badaniu

Wartość strat 

marzec -

czerwiec PLN 

badanych 

ośrodków

Średnia strata 

PLN marzec-

czerwiec*

Szacunkowa 

liczba 

wszystkich 

ośrodków w 

Polsce

Szacunkowa 

wartość strat* 

marzec -

czerwiec PLN 

wszystkich 

ośrodków w 

Polsce

Stajnia / 

ośrodek < 20 

koni

170 7 782 100 45 777 2 871 131 407 653 

Stajnia / 

ośrodek od 21 

do 60 koni

149 14 218 500 95 426 2 516 240 091 968 

Stajnia / 

ośrodek > 60 

koni

14 2 299 500 164 250 236 38 829 095 

Razem 333 24 300 100 72 973 5 623 410 328 716 

Straty w wyniku*: brak rekreacji i treningów, wypowiedzenia pensjonatu, braku 

organizacji zawodów oraz inne straty badanych ośrodków
Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020

Strata brak rekreacji i 
treningów; 

215 598 991 ; 53%
Inne straty; 

109 700 846 ; 27%

Strata brak organizacji 
zawodów sportowych; 

54 482 311 ; 13%
Strata wypowiedzenie 

pensjonatów; 
30 546 568 ; 7%

Straty ośrodków* w Polsce PLN marzec 
- czerwiec w wyniku pandemii i 

wprowadzonych restrykcji



Wnioski z badania

• Na brak przychodów i koszty stałe zwraca 

uwagę 47% ośrodków.

• Utrata płynności finansowej i bankructwo 

grozi na dziś już 16% ośrodków a 7% nie 

ma funduszy na wynagrodzenia (razem ¼ 

ośrodków).

• Kończące się zapasy, brak środków na 

zakup paszy i weterynarza to problem dla 

31% ośrodków.

• Problem rosnących cen pasz sygnalizuje 

5% ośrodków a 4% martwi się o kondycję 

koni.

• 11% ośrodków nie udzieliło odpowiedzi na 

pytanie o największe problemy a tylko 2% 

nie stwierdza żadnych trudności.
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Największe problemy zgłaszane przez ośrodki i stajnie 
wywołane pandemią i wprowadzonymi restrykcjami
47% ośrodków zgłasza problem z brakiem przychodów a 31% z kończącymi się zapasami
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etatów / cięcie kosztów / brak pracowników

Brak odpowiedzi

Utrata płynności finansowej / spłata kredytów /
środki na inwestycje

Kończące się zapasy / Brak środków na zakup
paszy i weterynarza

Brak przychodów i koszty stałe

Największe problemy zgłaszane przez ośrodki i stajnie wywołane 
pandemią i wprowadzonymi restrykcjami

Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020
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Jakich działań ośrodki najbardziej oczekują od instytucji 

rządowych i samorządowych?
Pomoc w utrzymaniu koni (38%), kredyty, dopłaty, ulgi pomagające w powrocie do normalnej 

działalności (39%) oraz przywrócenie jazd na wolnym powietrzu (18%).

Wnioski z badania

• Pomoc w utrzymaniu koni oczekuje 38% 

ośrodków.

• Na kredyty lub dopłaty pomagające w 

powrocie do normalnej działalności oraz 

zwolnienie z podatków (ZUS, VAT, KOWR, 

lokalne) liczy 39% właścicieli.

• Przywrócenie możliwości jazd na wolnym 

powietrzu przy zachowaniu standardów 

bezpieczeństwa dające możliwość 

zarabiania postuluje 18% ośrodków.

• O dofinansowanie do pensji pracowników 

prosi 6% ośrodków.3
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Na dzień dzisiejszy brak pomysłu

Pomoc i obniżenie opłat przez PZJ, WZJ,…

Wsparcie ze strony samorządów - dofinansowanie…

Dofinansowanie pensji dla pracowników

Zwolnienie z podatków (ZUS, VAT, KOWR, lokalne)

Przywrócenie możliwości jazd na wolnym powietrzu

Brak odpowiedzi

Kredyty lub dopłaty pomagające w powrocie do…

Pomoc w utrzymaniu koni

Jakich działań ośrodki najbardziej oczekują od instytucji 
rządowych, samorządowych, PZJ i OZJ?

Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020
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Jakich działań ośrodki najbardziej oczekują od instytucji 

rządowych i samorządowych?
„Ośrodek jest w stanie zapewnić opiekę koniom, tak 

długo jak właściciele koni będą mieć możliwości 

finansowe do ich utrzymania. Z powodu utraty 

klientów i w związku z tym utraty znacznej części 

przychodów, niezbędne jest ograniczenie kosztów do 

minimum, w tym opłat do ZUS, rachunków za media, 

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i 

właścicieli, możliwość prolongowania spłat kredytów i 

leasingów oraz zapewnienie przewidywalnych cen 

pasz, zwłaszcza siana..”

„Uzyskanie od władz zgody na indywidualne jazdy 

konne rekreacyjne (przy zachowaniu wszelkich 

środków ostrożności, rękawiczki, dezynfekcja, 

odległości, maseczki itd.) i rekreacyjne wyjazdy w 

teren - do lasu - na dwie pary (instruktor i jeździec) -

. Pozwoliłoby to utrzymać konie w kondycji fizycznej 

i psychicznej (w miarę) - nie wyobrażamy sobie 

wsiadania na konie, które będą stały całymi 

tygodniami, a sami nie damy rady pracować z 

kilkunastoma końmi (do takiej pracy byłoby trzy 

osoby, bez wynagrodzenia). Wsparcie finansowe z 

przeznaczeniem na zakup siana, wynagrodzenia, 

opłacenie rachunków typu energia, kowal. 

Cokolwiek, każda złotówka ważna (a wydatków 

nieprzewidzianych jak wiadomo jest dużo).

„w związku z pogłębiającym się kryzysem 

finansowym i późniejszymi jego skutkami, jazda 

konna i inne zajęcia z końmi nie będą finansowym 

pierwszym wyborem. Dlatego byłoby wskazane, aby 

odpowiednie instytucje (samorządy, kuratorium, min. 

sportu) wsparły finansowo rozwój fizyczny dzieci w 

postaci miedzy innymi jady konnej, co przełożyłoby 

się na pomoc stajniom rekreacyjnym”

„zapewnienia dofinansowania do utrzymania 

ośrodka w gotowości organizacyjnej tak jak to się 

odbywa w przypadku Osirów, Orlików, basenów, 

stadionów i innych obiektów sportowych będących 

w administracji samorządów lub Państwa”

„Zawieszenie stałych kosztów takich jak: 

dzierżawa (KOWR), składki ZUS i podatki, 

energia, woda, wywóz odpadów, wsparcie 

finansowe do wypłat wynagrodzeń”

„Dotacja na siano od ARIMR”

„Dofinansowanie do szkółek od PZJ”

„Związek hodowców koni powinien pomóc 

w utrzymaniu poprzez Agencje Rolną”

Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020; Zdjęcie: http://powiatowa.info/wiadomosci/aktualnosci/7872-kuce-dla-dzieci

http://powiatowa.info/wiadomosci/aktualnosci/7872-kuce-dla-dzieci
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Liczba firm działających w branży jeździeckiej w Polsce

Liczba hodowców koni, pensjonatów dla koni, szkół jazdy konnej oraz stajni wyścigowych

Ogółem Województwa

Opis Opis PKD Polska
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Hodowla 

koni

01.43.Z chów i hodowlę koni, osłów, 

mułów lub osłomułów,
215 18 9 8 6 11 11 58 7 9 4 10 16 5 8 21 14

Pensjonaty 

dla koni

01.62.Z – Działalność usługowa 

wspomagająca chów i hodowlę 

zwierząt gospodarskich, które nie są 

usługami weterynaryjnymi, usługami 

podkuwania koni i prowadzeniem 

schronisk dla zwierząt gospodarskich 

- stajnie i pensjonaty dla koni

3 137 143 334 236 127 239 102 402 63 75 220 142 91 46 187 466 264

Szkoły 

jazdy 

konnej

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji 

sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych - szkoły nauki jazdy 

konnej

1 990 181 72 63 36 105 195 414 39 66 34 149 244 27 63 205 97

Stajnie 

wyścigowe

93.19.Z działalności stajni koni 

wyścigowych
140 140

5 623 365 430 317 176 370 333 920 116 162 265 320 384 83 270 723 390
Źródło: GUS za I kw. 2020r. według REGON i głównej działalności - PKD 0143Z Hodowla Koni, 0162Z Pensjonaty dla Koni, 8551Z Szkoły Jazdy Konnej (szacunkowo – przyjęto 15% ze wszystkich 13268 podmiotów w tej grupie PKD), 9319Z Stajnie Wyścigowe 

(szacunkowo według liczby startujących Polskich stajni na wyścigach w 2019) https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-

rejestrze-regon-rok-2020,7,8.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-o-podmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2020,7,8.html
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Liczba i struktura użytkowa koni w Polsce

Liczba koni w Polsce według PZHK spadła w latach 2009 – 2019 do poziomu 271 324 koni. 

Konie szlachetne i kuce pracujące w rekreacji i sporcie stanowią już 51% populacji.
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Źródło: * https://www.pzhk.pl/hodowla/poglowie-koni-polsce/; 

https://www.pzhk.pl/hodowla/poglowie-koni-polsce/
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Cel i metodologia badania przeprowadzonego wśród 

właścicieli stajni i ośrodków jeździeckich w Polsce
Ankiety zebrano z 11% ośrodków jeździeckich i stajni w Polsce i 25% zrzeszonych w OZJ

Cele: Zebranie opinii właścicieli stajni i ośrodków 
jeździeckich w całej Polsce:

• Wpływ pandemii i wprowadzonych restrykcji na 
funkcjonowanie ośrodków i stajni

• Oszacowanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia 
dobrostanu koni oraz niezbędnych działań w 
okresie marzec - sierpień

• Zebranie informacji na temat głównych 
problemów oraz potrzeb stajni i ośrodków 
jeździeckich

Metodologia: Ankieta realizowana techniką online (CAWI), trwająca 
do 10 minut, obejmujące ustrukturyzowany 
kwestionariusz przygotowany przez zespół ekspercki.

Próba: Charakterystyka próby N = 333: Stajnie i ośrodki 
jeździeckie w Polsce zrzeszone i nie zrzeszone w 
Okręgowych Związkach Jeździeckich

Data realizacji: Od 3 do 20 kwietnia 2020

Okręgowy Związek Jeździecki

Liczba 
zrzeszonych 

członków 
OZJ

Liczba ankiet 
ogółem

w tym od 
zrzeszonych 

członków OZJ

w tym od 
innych 

ośrodków i 
stajni

1 Dolnośląski Związek Jeździecki 49 21 8 13

2 Kujawsko-Pomorski Związek Jeździecki 35 10 5 5

3 Lubelski Związek Jeździecki 6 14 6 8

4 Lubuski Związek Jeździecki 25 7 4 3

5 Małopolski Związek Jeździecki 38 26 16 10

6 Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi 26 12 3 9

7 Opolski Związek Jeździecki 14 11 5 6

8 Podkarpacki Związek Jeździecki 13 9 5 4

9 Podlaski Związek Jeździecki 13 7 5 2

10 Pomorski Związek Jeździecki 32 29 13 16

11 Śląski Związek Jeździecki 45 46 12 34

12 Świętokrzyski Związek Jeździecki 9 4 1 3

13 Warmińsko-Mazurski Związek Jeździecki 40 16 8 8

14
Warszawsko-Mazowiecki Związek 
Jeździecki

106 47 23 24

15 Wielkopolski Związek Jeździecki 98 45 22 23

16 Zachodniopomorski Związek Jeździecki 51 23 12 11

17 Brak informacji 6 1 5

Razem: 600 333 149 184
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Cel i metodologia badania przeprowadzonego wśród 

właścicieli stajni i ośrodków jeździeckich w Polsce
Rok założenia stajni oraz przynależność do Okręgowych Związków Jeździeckich
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Liczba i rok założenia ośrodka lub stajni

NIE
54%

TAK
46%

Czy Ośrodek jest klubem 
zrzeszonym w OZJ?

Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020
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Cel i metodologia badania przeprowadzonego wśród 

właścicieli stajni i ośrodków jeździeckich w Polsce
Forma działalności oraz podział ośrodków i stajni według liczby koni

Działalność 
gospodarcza

55%
Organizacja 

pozarządowa 
(stowarzyszen
ie/fundacja/UK

S)
24%

Gospodarstwo 
rolne
15%

Inna forma
6%

Liczba ośrodków według formy działalności

Stajnia / 
ośrodek < 20 

koni
51%

Stajnia / 
ośrodek od 21 

do 60 koni
45%

Stajnia / ośrodek > 
60 koni

4%

Liczba ośrodków i stajni według liczby koni

Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020
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Główna i podstawowa działalność ośrodków i stajni

Główną działalnością podstawową ośrodków w Polsce jest rekreacja (69%). Uzupełniająco 

najwięcej ośrodków dodatkowo oferuje klientom pensjonat dla koni (52%).
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Źródło: wyniki z badania wśród ośrodków i stajni w Polsce, kwiecień 2020
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