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Wy cigi konne jako element gospodarki wiatowej 

Horse racing as a part of the world economy 

Synopis. Artyku  przedstawia wy cigi konne jako element gospodarki wiatowej, w ramach której 

tworz  specyficzny uk ad podmiotów, obejmuj cy organizacje mi dzynarodowe, instytucje pa stwa 

oraz licznych kooperantów. Generowane przez nie ró nego typu relacje i przep ywy, o rosn cym 

stopniu internacjonalizacji, wskazuj  na ich znaczenie w ramach poszczególnych gospodarek 

narodowych oraz w systemie biznesu mi dzynarodowego. 

S owa kluczowe: wy cigi konne, gospodarka wiatowa, podmioty gospodarki wiatowej. 

Abstract. This article presents horse racing as a part of the world economy, forming a specific system 

of entities, including international organizations, state institutions and subcontractors. It generates 

various types of relationships and flows, with an increasing level of internationalization. It indicates 

the horse racing importance for national economies and for the system of international business. 
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Wprowadzenie 

Wspó czesny sport jest nie tylko zjawiskiem o charakterze spo ecznym, ale coraz 

cz ciej znacz cym wydarzeniem gospodarczym a nawet politycznym, szczególnie w 

odniesieniu do wydarze  sportowych o charakterze mi dzynarodowym czy wiatowym. 

Zanim zawodnicy pojawi  si  na arenie zmaga  konieczne jest uruchomienie ca ego 

systemu podmiotów i zdarze , które sprawi , e widzowie b d  mogli podziwia  

wspó zawodnicz cych. Niew tpliwie pi ka no na jest dziedzin  sportu, która obecnie 

dominuje na rynku wiatowym. Na drugim miejscu plasuje si  obszar dyscyplin 

hippicznych. Kraje takie jak Irlandia, Francja, Wielka Brytania, USA, Japonia, Australia 

czy Nowa Zelandia, tworz c system wspieraj cy t  sfer , uczyni y z przemys u ko skiego 

jeden z najwa niejszych obszarów gospodarczych pa stwa. Przemys  hippiczny stanowi 

jeden z najlepszych integratorów gospodarczo-spo ecznych. Tworzy mo liwo ci 

rozwojowe obszarów wiejskich, jak i ma ej, redniej i wielkiej przedsi biorczo ci. W 

przemy le tym podstawowym dobrem jest ko  wraz z systemem dóbr i us ug 

wp ywaj cych na odpowiednie kreowanie jego warto ci, zw aszcza u ytkowych, 

ekonomicznych czy spo ecznych. By móc oszacowa  warto  posiadanego dobra, tworzone 

s  ró norodne systemy porównawcze. Dla koni s  to ró nego typu próby dzielno ci, a 

szczególne miejsce w ród nich zajmuj  wy cigi. System rywalizacji musi uwzgl dnia  

standardy oraz uwarunkowania, zarówno hodowlane, jaki i sportowe. Celem artyku u jest 

przedstawienie wy cigów konnych nie tylko jako sportu o zasi gu wiatowym, ale, dzi ki 

jego specyficznej organizacji, tak e jako elementu gospodarki wiatowej. Artyku  ma 
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charakter koncepcyjny, powsta  na podstawie analizy dost pnej literatury i publikacji, 

informacji pozyskanych od podmiotów tworz cych system wy cigów konnych, zw aszcza 

organizacji mi dzynarodowych, a tak e na podstawie bada  w asnych prowadzonych przez 

autora w obszarze przemys u ko skiego.  

Gospodarka wiatowa 

Wspó czesna gospodarka wiatowa jest poj ciem z o onym i wieloaspektowym. 

Bior c pod uwag  obszar analizy niniejszego artyku u, przez poj cie gospodarki wiatowej 

nale y rozumie  „zbiorowo  ró norodnych organizmów i instytucji funkcjonuj cych 

zarówno na poziomie krajowym, jak i mi dzynarodowym, tzn. regionalnym, 

ponadregionalnym i globalnym, bezpo rednio lub po rednio zajmuj cych si  dzia alno ci  

gospodarcz  oraz powi zanych z sob  w pewien ca o ciowy system przez sie  

mi dzynarodowych stosunków ekonomicznych” [Kisiel- owczyc 1999]. Do 

podstawowych podmiotów wchodz cych w sk ad gospodarki wiatowej nale y zatem 

zaliczy  organizacje mi dzynarodowe, gospodarki narodowe wraz z instytucj  pa stwa, 

przedsi biorstwa krajowe, przedsi biorstwa mi dzynarodowe oraz ugrupowania 

integracyjne. Podmioty te konkuruj c i kooperuj c ze sob  tworz  warunki rozwoju dla 

wszystkich obszarów wspó czesnego wiata, staj c si  swoist  sieci  ró nego typu relacji 

stanowi cych podstawowy element mi dzynarodowych stosunków ekonomicznych1. W 

obszarze praw specyficznych teorii mi dzynarodowych stosunków ekonomicznych 

najd u sz  histori  maj  powi zania towarowe, które s  konsekwencj  mi dzynarodowego 

podzia u pracy i rozwijaj cego si  handlu mi dzynarodowego. Rozwój techniki i 

technologii, szczególnie w obszarze transportu i informacji, spowodowa  intensyfikacj  

wymiany dóbr i us ug nie tylko w skali lokalnej czy regionalnej, ale tak e globalnej. 

Globalizacja2 i internacjonalizacja3 to podstawowe zjawiska, które wspó cze nie 

determinuj  funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, instytucji oraz spo ecze stw. 

Niezale nie od definicji do najcz ciej wymienianych elementów globalizacji nale  

integracja, powi zania, wspó zale no , post p naukowo-techniczny, systemowo . 

Wspó czesna globalizacja jako zjawisko ekonomiczne uwa ana jest za wy szy stopie  

internacjonalizacji przedsi biorstw, sektorów i gospodarek tworz cych gospodark  

wiatow . Szczególne znaczenie maj  przep ywy szeroko rozumianych dóbr, us ug i 

informacji mi dzy podmiotami tworz cymi gospodark  wiatow , wp ywaj ce na wzrost 

stopnia umi dzynarodowienia. 

Podejmuj c prób  zidentyfikowania wy cigów konnych jako elementu gospodarki 

wiatowej konieczne jest okre lenie, zgodnie z przyj t  definicj , uk adu podmiotowego 

oraz powi za  pomi dzy tymi podmiotami, które wskazywa yby na wzrost znaczenia 

relacji mi dzynarodowych i globalnych, w funkcjonowaniu systemu wy cigów konnych. 

                                                            
1 Mi dzynarodowe stosunki ekonomiczne koncentruj  si  na badaniach zasad gospodarowania mi dzy 

podmiotami gospodarki wiatowej w skali mi dzynarodowej, w przeciwie stwie do klasycznej ekonomii 

operuj cej w skali mikro- (przedsi biorstwo) lub makroekonomicznej (kraj) [Bo yk i in. 2002]. 
2 Zorska [1998] globalizacj  dzia alno ci gospodarczej okre la jako „dokonuj cy si  na wiecie d ugofalowy 

proces integrowania coraz wi kszej liczby krajowych gospodarek ponad granicami, dzi ki rozszerzaniu oraz 

intensyfikowaniu wzajemnych powi za , w wyniku czego powstaje ogólno wiatowy system ekonomiczny o du ej 

wspó zale no ci i znacz cych reperkusjach dzia a  podejmowanych/tocz cych si  nawet w odleg ych krajach.” 
3 Ka dy rodzaj dzia alno ci podejmowany przez podmiot poza granicami kraju macierzystego [Rymarczyk, 2004] 
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Szczególne znaczenie z punktu wiedzenia globalizacji wydaje si  mie  ukszta towanie si  

odpowiednich organizacji mi dzynarodowych, które pe ni  funkcj  regulatorów i 

integratorów oraz wskazuj  potencjalne kierunki rozwoju.  

Wy cigi konne 

Wspó czesne wy cigi konne s  zjawiskiem o charakterze globalnym (truly global 

sport), posiadaj cym swój wymiar regionalny i lokalny. Oddzia uj  nie tylko na system 

hodowlany i sportowy, ale tak e maj  swój wk ad w obszarach spo ecznych (np. 

zatrudnienie) czy finansowych (np. podatki) kreuj c, wraz z innymi elementami 

hippicznymi, system mi dzynarodowego przemys u ko skiego. Pomimo ogromnego 

rozwoju tego obszaru gospodarki, niezwykle trudno jest ustali  jednolit  definicj  

przemys u ko skiego. Dla Brytyjczyków oznacza on przede wszystkim wszelkie obszary 

gospodarki obejmuj ce dzia ania i podmioty, które cho  cz ciowo pozostaj  w trwa ym 

zwi zku z ko mi [DEFRA… 2011]. Amerykanie okre laj  go raczej jako obszar wszelkiej 

aktywno ci zwi zanej z ko mi, zarówno zawodowo, jak i amatorsko, tak e dla 

przyjemno ci [American… 2010]. Analizuj c ró norodne podej cia narodowe mo na 

wyodr bni  nast puj ce obszary stanowi ce przemys  konny: chów i hodowla, je dziectwo, 

wy cigi konne, rekreacja i agroturystyka, hipoterapia, u ytkowanie w systemach 

bezpiecze stwa, produkcja i przetwórstwo mi sne. 

Losy koni i ludzi przeplataj  si  ze sob  od momentu udomowienia konia, które 

nast pi o „mniej wi cej na 6-8 tysi cy lat przed Chrystusem” [Prawoche ski 2010]. W 

zale no ci od potrzeb zmienia y si  kierunki hodowli, a tym samym zmienia  si  typy 

„produkowanych” koni. Lecz niezale nie od ich przeznaczenia u ytkowego element 

wspó zawodnictwa i d enie do posiadania najlepszego produktu towarzyszy y tej 

dzia alno ci od zawsze. „Wy cigi konne zarówno pod je d cem, jak i w zaprz gach by y 

popularne w antycznych cywilizacjach Grecji i Rzymu, w dzisiejszej Mongolii za  

odbywaj  si  niemal w tej samej postaci, co 3000 lat temu” [Edwards 1996]. Jednak ich 

wspó czesna forma zacz a kszta towa  si  dopiero w XVIII wieku. „G ównym celem prób 

wy cigowych jest wyselekcjonowanie najdzielniejszych koni” [Pruski i in. 2006]. 

Stwierdzenie to oznacza, i  podstawow  funkcj  wy cigów konnych jest wybór spo ród 

koni danej rasy najlepszych osobników dla ulepszenia materia u genetycznego. Do 

najbardziej po danych cech zaliczane s  si a, wytrzyma o , zdrowie, a tak e w przypadku 

koni wy cigowych pe nej krwi angielskiej szybko , za  w odniesieniu do koni czystej krwi 

arabskiej wytrzyma o  i odporno . Do podstawowych rodzajów wy cigów konnych na 

wiecie zaliczy  nale y wy cigi: 

 p askie koni pe nej krwi angielskiej (thoroughbred racing), czystej krwi arabskiej 

(Arabian horse racing), koni pó krwi szlachetnej oraz wy cigi poszczególnych ras 

(np. quarter horse racing), 

 przeszkodowe: stiplowe, p otowe, point-to-point, 

 w zaprz gu: k usaków i inochod ców oraz poszczególnych ras (np. Ban-ei), 

 d ugodystansowe (rajdy d ugodystansowe endurance racing), ze wzgl du na swoj  

specyfik  cz sto zaliczane do odr bnej grupy sportów je dzieckich. 

Na kontynencie europejskim najpopularniejsze s  wy cigi koni nast puj cych ras: 

pe nej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, pó krwi (szlachetna pó krew) i k usaków. W 
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gonitwach klasycznych stosuje si  próby dla koni tych samych roczników i ró nych 

roczników w obr bie rasy, co umo liwia porównanie ich warto ci. Zwyci zcy gonitw 

klasycznych wykorzystywani s  do dalszej hodowli, do utrzymania i doskonalenia rasy. 

Pozosta e konie wykorzystuje si  do hodowli pó krwi lub sportu (w odniesieniu do 

najlepszych), a sztuki o s abych wynikach w karierze wy cigowej przeznaczane s  do 

innych typów u ytkowania (rekreacyjne, w rolnictwie i le nictwie, zaprz gowe, juczne, 

rze ne, itp.). Wy cigi w galopie rozgrywane s  w trzech kategoriach: p askie, p otowe i 

przeszkodowe [Szulga 2005]. Wy cigi w k usie rozgrywane s  pod siod em (we Francji, 

tzw. monte), oraz w zaprz gu, tzw. wy cigi sulek. Gonitwy musz  rozgrywa  si  na 

ró nych dystansach. Roczny plan wy cigowy musi zawiera : gonitwy sprinterskie na 

dystansach krótkich do 1600 metrów, na rednich dystansach 1600-2200 metrów i gonitwy 

d ugodystansowe 2400 metrów i wi cej. W zale no ci od warunków i rodzaju gonitw 

obowi zuj  ró ne systemy zasad i warunków technicznych przy opracowaniu programów 

wy cigowych. Dlatego te  niezwykle wa n  rol , zw aszcza w kszta towaniu si  systemu 

globalnego, pe nia organizacja mi dzynarodowe, których zadania zwi zane s  nie tylko z 

kreowaniem warunków rozwojowych i popularyzacj  wy cigów konnych, ale te  z równie 

wa nym elementem standaryzacji. Niezale nie od formy jak  przybieraj  wy cigi konne s  

elementem ogromnego przemys u ko skiego, którego istotn  cz ci  s  zak ady wzajemne 

(betting) i hazard (gambling).  

IFHA i IFAHR jako Organizacje Mi dzynarodowe  

Organizacje mi dzynarodowe, jako forma wspó pracy wielostronnej, odgrywaj  

znacz c  rol  w rozwoju wspó pracy mi dzynarodowej, a tym samym w kszta towaniu si  

w a ciwych relacji pomi dzy ich uczestnikami w ramach gospodarki wiatowej. Ich rozwój 

jest zwi zany z wzrostem mi dzynarodowych obrotów gospodarczych, post pem 

technologicznym, ukszta towaniem sie rynku wiatowego i wspó zale no ci 

poszczególnych gospodarek. W konsekwencji tego typu zjawisk powsta o wiele obszarów i 

problemów, dla których organizacje mi dzynarodowe sta y si  obiektywnym forum 

regulacji i rozstrzygania sporów. W ród zada  organizacji mi dzynarodowych znajduje si  

tak e tworzenie warunków dla rozwoju dziedzin stanowi cych przedmiot ich dzia alno ci. 

W systemie wy cigów konnych organizacje pe ni  szczególn  rol , mi dzy innymi jako 

regulatorzy, tworz c standardy wiatowe. Ich powszechno  przyczynia si  do wzrostu 

ilo ci przedsi wzi  o wymiarze mi dzynarodowym i do rozwoju wspó pracy pomi dzy 

poszczególnymi cz onkami.  

Historia wy cigów zwi zana jest przede wszystkim z ras  koni pe nej krwi angielskiej, 

ukszta towan  na prze omie XVII i XVIII wieku. „Powsta a w wyniku d ugotrwa ego 

krzy owania starodawnych mierzynów miejscowych, zwanych Galloways, z 

przywo onymi ko mi wschodnimi, a wi c arabskimi, tureckimi, perskimi, turkme skimi, 

berberyjskimi z pó nocy Afryki oraz hiszpa skimi, neapolita skimi, fryzyjskimi i ró nymi 

innymi odmianami europejskimi. Drugim, o wiele wa niejszym czynnikiem wytworzenia 

tej rasy by y wy cigi konne organizowane systematycznie od kilku stuleci, a stanowi ce 

ulubion  rozrywk  Anglików. Wreszcie decyduj ca rol  odegra o stosowanie intensywnego 

wychowu, u ywanie do rozp odu g ównie sztuk wyró niaj cych si  na wy cigach, oraz 

wielka konsekwencja i uporczywo  w d eniu do stworzenia specjalnego typu, a zbiegiem 

lat i rasy koni przydatnych do wy cigów” [Pruski 2007]. Wraz z ekspansj  militarn  i 
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gospodarcz  Wielkiej Brytanii rozpowszechnia  si  tak e brytyjski system wy cigów, a 

przede wszystkim ros a na wiecie popularno  folblutów (koni pe nej krwi angielskiej), 

które z atwo ci  pokonywa y lokalnych konkurentów. W 1961 roku narodowe organizacje 

zwi zane z wy cigami konnymi, takich krajów jak USA, Francja, Wielka Brytania i 

Irlandia, podj y decyzj  o utworzeniu organizacji mi dzynarodowej, której celem by oby 

organizowanie, standaryzowanie i koordynowanie dzia alno ci wy cigowej oraz 

podnoszenie jako ci hodowli i wybór najlepszych koni. Mi dzynarodowa Federacja W adz 

Wy cigowych (International Federation of Horseracing Authorities, IFHA) powsta a w 

1993 roku. Do jej g ównych celów nale y koordynacja i harmonizowanie przepisów pa stw 

cz onkowskich w zakresie hodowli, wy cigów i zak adów; zapewnienie jako ci i 

rzetelno ci w wy cigach, b d cej w interesie zarówno systemu hodowli, jak i opinii 

publicznej, tworzenie warunków na torach wy cigowych zapewniaj cych bezpiecze stwo i 

ochron  dobrostanu koni, je d ców i pozosta ych uczestników (w tym widzów), dbanie o 

rozwój organizacji wy cigów konnych z uwzgl dnieniem zmian technicznych, spo ecznych 

i gospodarczych4. W ród cz onków znajduje si  58 krajów o pe nym cz onkostwie oraz 4 

organizacje regionalne: Asian Racing Federation, Confederation Hippica del Caribe, 

Association of Racing Commissioners International (Ameryka Pó nocna), Organization 

Sud Americana de L’Elevagede Pura Sagre (Thoroughbred Breeding Organization, 

Ameryka Po udniowa).  

Tabela 1. Hodowla i wy cigi koni pe nej krwi angielskiej w ramach IFHA  

Table 1. Breeding and racing thoroughbred horses in the IFHA  

Rok Hodowla Zak ady,  

euro 

Wy cigi 

ogiery klacze rebi ta p askie przeszkodowe 

wy cigi nagrody,   

euro 

wy cigi nagrody,  

euro 

2007 9340 195036 119743 88622083000 146710 2089964000 7788 163792000 

2008 9875 194611 118653 85202876000 151980 2364498641 8126 164140353 

2009 8716 177335 107219 72040818443 150820 2336433749 8139 163969553 

ród o: opracowanie w asne na podstawie IFHA: Annual Report 2007-2009 

O globalnym wymiarze wy cigów konnych wiadcz  dane opublikowane przez IFHA. 

Wed ug niej co trzy minuty na wiecie odbywa si  wy cig. Co roku odbywa si  oko o 150 

tysi cy wy cigów koni pe nej krwi angielskiej. S  to wy cigi zarejestrowane i odbywaj ce 

si  zgodnie ze standardami IFHA. Liczb  wy cigów p askich i przeszkodowych w latach 

2007-2009 wraz z sumami zak adów i wyp aconych nagród przedstawia tabela 1. Nale y 

tak e zauwa y , e liczb  zarejestrowanych wy cigów uzupe niaj  wy cigi o statusie 

regionalnym i lokalnym, nie zg aszane do statystyk organizacyjnych. O globalnym 

charakterze tego sportu wiadczy równie  prowadzenie ksi g stadnych, stanowi cych 

mocno zestandaryzowany i uregulowany system mi dzynarodowy. Do ksi g tych 

wpisywane s  konie (ogiery, klacze i rebi ta) spe niaj ce okre lone przez IFHA standardy. 

S  one podstaw  prowadzenia dzia alno ci gospodarczej zwi zanej ze sprzeda , 

u yczeniem (dzier aw ) oraz hodowl . System hodowlany stanowi ogromn  ga  

przemys u ko skiego, zatrudniaj c setki tysi cy ludzi. Wy cigi przynosz  równie  poka ne 

                                                            
4 http://www.horseracingintfed.com/aboutDisplay.asp?section=3  [data odczytu: maj 2011] 
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wp ywy do systemów narodowych w postaci podatków od zatrudnionych, od zak adów, 

obrotów handlowych, przychodów torów wy cigowych i podmiotów z nimi zwi zanych 

itp. Same podatki od zak adów stanowi  co roku wielko  oko o 7 bilionów euro.  

Drug  co do znaczenia organizacj  mi dzynarodow , zwi zan  z wy cigami konnymi 

w galopie, jest International Federation of Arabian Horseracing Authorities (IFAHR, 

Mi dzynarodowa Federacja W adz Wy cigowych Koni Arabskich), która zosta a 

utworzona 11 stycznia 1999 roku. W ród krajów za o ycieli tej organizacji s  Francja, 

Niemcy, Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Szwajcaria, Wielka Brytania, 

Austria, Holandia, Rosja, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja, Egipt, 

Hiszpania, Szwecja, Maroko i Polska. Zgodnie z zapisem statutu IFAHR, w celu poprawy 

szybko ci, wytrzyma o ci, stabilno ci i temperamentu koni arabskich czystej krwi przez 

wy cigi, federacja ta powinna przyj  i upowszechnia  standardy wy cigowe koni 

arabskich (Arabian horse racing), u atwi  mi dzynarodowe wspó zawodnictwo pomi dzy 

ko mi arabskimi w systemie wy cigowym przez przyj cie uniwersalnych standardów 

zapisów wy cigów oraz regu  wy cigowych (w tym handicappów), uregulowanie i 

standaryzacj  norm dotycz cych zapisów koni do wy cigów oraz wspieranie i u atwianie 

udzia u w wy cigach koni w nale cych do federacji krajach cz onkowskich, wspieranie i 

rozwój wymiany informacji mi dzy krajami cz onkowskimi, zapobieganie wszelkim 

przejawom z dyskryminacji, publikowanie i wspieranie publikacji przez kraje cz onkowskie 

baz danych, informacji wy cigowych, planów, katalogów, wyników i statystyk wy cigów 

koni arabskich z wykorzystaniem uniwersalnej metody zapisu, który b dzie dost pny tak e 

dla wszystkich stowarzysze  hodowców, zach canie do sponsorowania, ujednolicenie i 

koordynacja warunków wy cigów mi dzynarodowych i krajowych, tworzenie i 

egzekwowanie przepisów, które zapewni  kontrol  i bezpiecze stwo oraz uczciwo  

wy cigów koni arabskich. Tak przyj te za o enia i cele organizacji przyczyniaj  si  do 

wzrostu stopnia umi dzynarodowienia wy cigów koni arabskich, o czym wiadcz  dane 

przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 2.Wy cigi koni arabskich pod egid  IFAHR i w ramach systemów narodowych rejestrowane w IFAHR  

Table 2. Arabian horse racing under the aegis of IFAHR and within national systems registered in IFAHR 

Rok 

 

Wy cigi pod egid  IFAHR Wy cigi w systemach narodowych 

krajowe mi dzynarodowe konie w 

treningu 
kraje wy cigi nagrody,  

euro 

wy cigi nagrody,  

euro 

wy cigi nagrody,   

euro 

2005 18 261 5186954 2337 32200042 699 6675037 4264 

2006 17 269 9576034 2338 38091872 889 5989697 4756 

2007 19 262 10773724 2619 40724116 557 5655752 4403 

2008 16 288 13102885 184 389 561 3033 60527746 4636 

2009 16 364 7877499 - - - - - 

2010 18 487 9181397 - - - - - 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych IFAHR [Arabian… 2011. 
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W latach 2005-2010 liczba wy cigów zorganizowanych pod egid  IFAHR wzros a z 

261 do 487 rocznie. Ka dy z tych wy cigów ma status mi dzynarodowy5. Równie  analiza 

liczby wy cigów zarejestrowanych przez IFAHR, a organizowanych w ramach 

poszczególnych systemów narodowych, które uzyska y status wy cigów 

mi dzynarodowych, wiadczy o wzro cie stopnia internacjonalizacji dzia alno ci cz onków 

organizacji.  

W ród organizacji mi dzynarodowych maj cych wp yw na system wy cigów 

konnych, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym, nale y wymieni : Society of 

International Thoroughbred Auctioneers (SITA), International Cataloguing Standards 

Committee (ICSC), International Studbook Committee (ISBC), International Group of 

Specialist Racing Veterinarians (IGRSV), Association of Official Racing Chemists 

(AORC), International Conference of Racing Analysts and Veterinarians (ICRAN), 

International Trotting Association, World Trotting Conference, Organization Sudamericana 

de Formento del Pura Sangre de Carrera (OSAF), Association of Racing Commissioners 

International (ARCI), Asian Stud Book Conference, European and Mediterranean 

Horseracing Federation (EMHF), European and Mediterranean Stud Book Liaison 

Committee, European Pattern Committee, Association des Pari-mutuels Europeens 

(APME), The European Federation of Thoroughbred Breeders’ Associations, Union 

Europeen du Trot (UET). Wszystkie one przyczyniaj  si  do integrowania sfer dzia alno ci 

cz onków ponad granicami krajów, anga uj c w relacje mi dzynarodowe zarówno 

poszczególne podmioty krajowe, jak i systemy pa stwowe, a tak e inne podmioty o zasi gu 

mi dzynarodowym.  

Pa stwo jako regulator systemu wy cigów konnych na przyk adzie 
Polski 

Organizacja systemów wy cigów konnych w poszczególnych krajach jest pochodn  

przyj tego ustawodawstwa w obszarze zada  pa stwa i jednostek mu podleg ych w 

dziedzinach zwi zanych przede wszystkim z organizacj  hodowli i rozrodem zwierz t 

gospodarskich, zachowaniem bioró norodno ci i dobrostanu zwierz t oraz 

zrównowa onym rozwojem. Za realizacj  zada  zwi zanych z nadzorem pa stwa nad 

systemem wy cigów konnych odpowiada generalnie minister do spraw rolnictwa lub jego 

odpowiednik. Swoj  funkcj  pe ni w oparciu o odpowiednie akty prawne. Dla bie cej 

koordynacji i kontroli funkcjonowania jednostek zwi zanych z organizacj  i realizacj  

zada  w obszarze wy cigów konnych powo uje si  równie  jednostki krajowe. Jednostki te 

realizuj  zadania zwi zane z ustalaniem warunków i planów rozgrywania gonitw, 

doskonaleniem hodowli, rozwojem i promocj  szeroko rozumianych wy cigów konnych i 

podmiotów z nimi powi zanych, w tym stajni wy cigowych, przyznawaniem licencji i 

ustalaniem danych porównawczych dla systemu mi dzynarodowego oraz ustalaniem 

warunków, wydawaniem pozwole  i nadzorem nad torami wy cigowymi. W Polsce system 

wy cigów konnych reguluj  przede wszystkim ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierz t gospodarskich [Ustawa… 2007], ustawa o wy cigach konnych [Ustawa… 2001]; 

Uchwa a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o wy cigach konnych 

[Uchwa a… 2000]; Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalania 

                                                            
5 Je d cy i konie pochodz  z ró nych krajów b d cych zarejestrowanymi cz onkami organizacji. 
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regulaminu wy cigów konnych [Rozporz dzenie… 2001B]; Rozporz dzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu udzielania zezwole  na kierowanie 

stajni  wy cigow , licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powo enie) koni oraz pe nienie 

funkcji s dziego wy cigowego [Rozporz dzenie… 2001A]; Rozporz dzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wy cigów 

Konnych [Rozporz dzenie… 2001C]; regulaminy Polskiego Klubu Wy cigów Konnych. 

Na podstawie obowi zuj cych w Polsce przepisów prawa jednostk  krajow  powo an  

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest Polski Klub Wy cigów Konnych. Do zada  

klubu nale  [Ustawa… 2001, art. 5 pkt.1. rozdzia  2] ustalanie wyników rozgrywania 

gonitw oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, dzia anie na rzecz umacniania i 

doskonalenia hodowli koni, dzia anie na rzecz rozwoju wy cigów konnych. Skarb pa stwa 

powierzy  równie  PKWK wykonywanie wszelkich praw rzeczowych, w tym prawa 

w asno ci, w stosunku do nieruchomo ci po o onych na terenie miasta sto ecznego 

Warszawy pochodz cych ze zlikwidowanego przedsi biorstwa Pa stwowe Tory Wy cigów 

Konnych [Ustawa…g 2001, art. 12]. W ród zada  Klubu ustawa o wy cigach konnych 

wymienia tak e inicjowanie i opiniowanie rozwi za  prawnych, przyznawanie licencji na 

trenowanie, dosiadanie, powo enie koni oraz licencji s dziego wy cigowego, rejestracj  

wykazu osób uprawnionych do pe nienia funkcji trenera i je d ca w danym roku oraz 

lekarzy medycyny i weterynarii, powo ywanie komisji technicznych, s dziowskich i 

odwo awczych, zatwierdzanie planów gonitw i wydawanie na nie zgody, prowadzenie 

szkole  oraz wydawanie biuletynu wy cigowego. Prezes Polskiego Klubu Wy cigów 

Konnych prowadzi tak e rejestr organizatorów wy cigów konnych. Organizatorem 

wy cigów konnych, w rozumieniu ustawy, jest podmiot, który zosta  wpisany do rejestru 

dzia alno ci regulowanej w zakresie organizowania wy cigów konnych. Zgodnie z tym 

rejestrem podmiotami uprawnionymi do organizacji wy cigów konnych w Polsce s  gmina 

Wroc aw „Wroc awski Tor Wy cigów Konnych – Partynice” Sp. z o.o., Hipodrom Sopot 

Sp. z o.o., gmina Stawiguda (Gry liny, gmina Stawiguda, woj. warmi sko-mazurskie), 

Stado Ogierów w cku (Warszawa ), Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (Warszawa), 

Totolotek S.A. (Wroc aw ).  

Gonitwy prowadzone s  wed ug rocznego planu zatwierdzonego przez prezesa 

PKWK, a organizatorzy zobowi zani s  miedzy innymi do odprowadzania op aty na rzecz 

Klubu w wysoko ci 2% sumy wyp acanych stawek na zak ady wzajemne na wy cigi konne 

w danym miesi cu, zgodnie z przepisami o grach hazardowych. By organizowa  wy cigi 

konne niezb dne jest posiadanie odpowiedniego, spe niaj cego wymogi techniczne, toru 

wy cigowego. Zgodnie z przywo an  wcze niej ustaw  konieczne jest tak e posiadanie 

odpowiedniego zabezpieczenia finansowego oraz, zatwierdzonego przez prezesa PKWK, 

planu gonitw. Dzia alno  gospodarcza w zakresie organizowania wy cigów konnych jest 

dzia alno ci  regulowan  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie dzia alno ci gospodarczej [Ustawa… 2004]. 

Odpowiednia konstrukcja instytucjonalna polskiego systemu wy cigów konnych, 

tworzy podstawy do uczestnictwa w systemie mi dzynarodowym. Stworzenie w a ciwych, 

zgodnych z normami mi dzynarodowymi, regulacji umo liwia nie tylko organizowanie 

przedsi wzi  mi dzynarodowych, ale tak e przyczynia si  do rozwoju wymiany o 

charakterze gospodarczym.  
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Podmioty gospodarcze uczestnicz ce w systemie wy cigów konnych 

Podstawowym podmiotem tworz cym system wy cigów konnych s  tory wy cigowe, 

tzw. hipodromy. S  to tereny zielone, najcz ciej zlokalizowane w du ych miastach lub na 

ich obrze ach, wyposa one w infrastruktur  i tereny do prowadzenia dzia alno ci 

podstawowej, tzn. wy cigów konnych oraz licznych przedsi wzi  towarzysz cych. W 

Polsce podmioty zarz dzaj ce torami wy cigowymi zobowi zane s  do prowadzenia 

dzia alno ci kulturalno-sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej, w tym w szczególno ci6 

organizowania wy cigów konnych, prowadzenia stacjonarnego treningu dla koni pó krwi, 

pe nej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej oraz k usaków, organizowania imprez o 

charakterze sportowym, takich jak sporty konne, krajowe i mi dzynarodowe zawody w 

dyscyplinach uje d enia, skoków przez przeszkody, wszechstronnego konkursu konia 

wierzchowego, powo enia, wolty erki, rajdów d ugodystansowych i western oraz innych 

sportów profesjonalnych i amatorskich. Do dzia alno ci podstawowej zalicza si  tak e 

organizowania i prowadzenia dzia alno ci rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku, w tym 

mi dzy innymi jazd konnych i biegów my liwskich, udost pniania wyników gonitw 

rozgrywanych na torze w celu ich wykorzystywania przez totalizator wy cigowy, 

organizowania hipoterapii i us ug rehabilitacyjnych, organizowania imprez masowych. 

Hipodromy prowadz  tak e dzia alno  uboczn , polegaj c  na organizowaniu wystaw i 

aukcji, pó kolonii letnich i ferii dla grup zorganizowanych, pikników dla dzieci i pikników 

zleconych przez firmy, imprez o charakterze festynów w trakcie imprez sportowych i 

wy cigowych. Do tego typu dzia alno ci zaliczy  tak e trzeba prowadzenie dzia alno ci 

us ugowej, a w szczególno ci wynajmowanie sprz tu mechanicznego, wydzier awienia 

pomieszcze  i wykorzystywanie posiadanych sk adników maj tkowych na inn  dzia alno  

us ugow  nie koliduj c  z dzia alno ci  podstawow . Obecnie w Polsce wy cigi konne s  

rozgrywane na trzech torach: Torze Wy cigów Konnych S u ewiec w Warszawie, 

Wroc awskim Torze Wy cigów Konnych Partynice i Hipodromie w Sopocie. By o rodek 

wy cigowy móg  funkcjonowa  na odpowiednim poziomie niezb dne jest wygenerowanie 

odpowiednich elementów infrastruktury, do których nale  stajnia lub stajnie boksowe, 

wyposa ona w urz dzenia umo liwiaj ce sprawne oporz dzanie koni, obszar sk adowania 

sprz tu do utrzymania porz dku i czysto ci, tor wy cigowy z odpowiednio 

przygotowanymi bie niami, treningowy tor wy cigowy, obszary treningowe: hale, 

czworobok, parkur, mane , przeszkody terenowe, przeszkody ruchome spe niaj ce wymogi 

bezpiecze stwa oraz odpowiednie standardy dotycz ce np. pod o a, maszyny treningowe i 

lon owniki, padoki, pastwiska, systemy ogrodzenia i o wietlenie, gnojowniki i obszary 

sk adowania nieczysto ci, ambulatorium weterynaryjne i punkty kontroli antydopingowej, 

hotel dla koni, siodlarnie i przebieralnie dla je d ców, obiekty socjalne dla zawodników, 

obiekty s dziowskie, magazyny: stodo a (s oma, siano, trociny), paszarnia: silosy, 

gniotowniki, parkingi (dla pojazdów konnych, klientów, maszyn gospodarskich, itp.). 

Z o ono  i ró norodno  infrastruktury jest pochodn  szczegó owych zada  i funkcji 

pe nionych przez poszczególne tory. Jednak elementem niezb dnie koniecznym dla ich 

efektywnego funkcjonowania jest nawi zanie wspó pracy z licznymi podmiotami 

tworz cymi wspólny a cuch dostaw.  

Szczególne miejsce w systemie wy cigów konnych, obok torów wy cigowych, 

zajmuj  stajnie wy cigowe. Stajnia wy cigowa, w rozumieniu ustawy o wy cigach konnych 

                                                            
6  Na podstawie statutu WTWK- Partynice. 
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[Ustawa… 2001], jest wyodr bnion  jednostk  organizacyjn , pod okre lon  nazw , w 

której konie s  przygotowywane do wy cigów konnych przez trenera, która zosta a w 

odpowiednim trybie zg oszona do prezesa Polskiego Klubu Wy cigów Konnych (PKWK), 

który wyrazi  zgod  (poprzez wydanie licencji) na jej funkcjonowanie.  

Analiza a cucha dostaw7 wy cigów konnych pozwala tak e na wskazanie licznej 

grupy podmiotów, w ród których szczególn  rol  pe ni  przedstawiciele sektora ma ej i 

redniej przedsi biorczo ci (MSP), cz sto skutecznie rywalizuj cy z podmiotami du ymi i 

mi dzynarodowymi korporacjami. Po stronie dostawców dóbr fizycznych w a cuchu 

dostaw nale y zaliczy  podmioty, które pozostaj  w cz stych i regularnych relacjach, takie 

jak dostawcy pasz obj to ciowych i tre ciwych oraz dodatków owocowo-warzywnych, 

s omy i materia ów wy ció kowych, suplementów i medykamentów, us ug magazynowych, 

rodków czysto ci, dostawców do sfery gastronomicznej. Do podmiotów, które dostarczaj  

swoje produkty z mniejsz  cz stotliwo ci , jednak w sposób regularny, zaliczy  mo na 

wytwórców osprz tu je dzieckiego, osprz tu do piel gnacji, sprz tu gospodarskiego, 

przeszkód treningowych, ogrodze , pod o a, odzie y je dzieckiej i roboczej. Po stronie 

dostawców konieczne jest tak e zaliczenie przedsi biorstw dostarczaj cych gospodarskie i 

treningowe maszyny, urz dzenia oraz rodki transportu, budowle (obiekty magazynowe, 

treningowe i gospodarskie), obiekty ogrodnicze, le ne oraz o rodki chowu i hodowli koni. 

System ten nie jest w stanie funkcjonowa  bez podmiotów wiadcz cych swoje us ugi, 

bardzo cz sto wysoce wyspecjalizowane. W ród podstawowych us ugodawców 

zwi zanych z o rodkami je dzieckimi nale y zaliczy  kowali, lekarzy weterynarii i kliniki 

weterynaryjne, s dziów, trenerów, podmioty usuwaj ce ró nego typu nieczysto ci i 

odpady, o rodki szkoleniowe i edukacyjne sportowo-hippiczne, informatyków, 

ksi gowych, przewo ników, ubezpieczycieli. Podmioty te posiadaj  wysoki stopie  

specjalizacji wynikaj cy nie tylko ze specyfiki funkcjonowania koni, ale tak e z przepisów 

krajowych i mi dzynarodowych. Rozwijaj c swoj  dzia alno  o rodki, zw aszcza 

zlokalizowane w miastach, ograniczaj  powierzchni  i liczb  obiektów magazynowych. 

Konieczne jest zatem nawi zanie relacji z dostawcami, którzy s  w stanie dostarcza  swoje 

produkty w mniejszych ilo ciach, ale za to cz sto, jednocze nie gwarantuj c w a ciw  ich 

jako . Dla realizacji funkcji dodatkowych nawi zuj  wspó prac  z podmiotami 

wyspecjalizowanymi w organizacji ró nego typu przedsi wzi  rozrywkowych, 

podmiotami gastronomicznymi (zw aszcza cateringowymi lub lokalnymi punktami 

gastronomii) i hotelarskimi. Polska jest miejscem, które staje si  coraz bardziej atrakcyjne 

dla spo eczno ci mi dzynarodowej, dlatego te  podmiotami, z którymi nawi zuj  coraz 

cz ciej wspó prac  s  biura podró y. 

Anga owanie w funkcjonowanie wy cigów konnych licznej grupy ró nego typu 

podmiotów gospodarczych sprawia, i  rozwój wy cigów w pozytywny sposób mo e 

prze o y  si  na rozwój ca ego systemu kooperacyjnego. Znajdzie to nie tylko 

odzwierciedlenie w krajowych statystykach gospodarczych, zwi zanych z wielko ci i 

intensywno ci  generowanych przez nie przep ywów, ale tak e we wzro cie stopnia 

internacjonalizacji wszystkich uczestników tego systemu.  

 

                                                            
7 Sie  producentów i us ugodawców, którzy wspó pracuj  ze sob  w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr od 

fazy surowca do u ytkownika ko cowego [Bozarth i Handfield 2007]. 
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Zako czenie 

Wspó czesne wy cigi konne tworz  system o charakterze globalnym, zw aszcza w 

sferze oddzia ywania najwi kszych organizacji mi dzynarodowych z nimi zwi zanych. 

Jednak ich specyfika powoduje, e generuj  tak e warunki dla funkcjonowania licznej 

rzeszy podmiotów gospodarczych, zarówno w obszarach produkcji, us ug, jak i 

przep ywów informacji. Znacz c  rol  odgrywaj  w nim równie  pa stwa, które kreuj  

system regulacji sprzyjaj cy ich rozwojowi, a tym samym wp ywaj  na mo liwo ci 

rozwojowe poszczególnych gospodarek narodowych i to nie tylko sfery hodowlanej, ale 

tak e szeroko poj tego rolnictwa, przemys u i us ug. Funkcjonowanie tego systemu zale ne 

jest od wielu podmiotów na poziomie krajowym i mi dzynarodowym. Wszystkie one 

tworz  sie  powi za  wpisuj cych si  w funkcjonowanie wspó czesnej gospodarki 

wiatowej nie tylko przez wymiar globalnego oddzia ywania, ale tak e dzi ki 

post puj cemu procesowi internacjonalizacji jego uczestników.  
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