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W ostatnich latach je dziectwo w Polsce zyskuje coraz wi ksz  popularno . 

wiadczy o tym dynamiczny wzrost liczby o rodków oferuj cych us ugi w tym zakresie. 

Coraz wi cej gospodarstw agroturystycznych oferuje swoim klientom nauk  jazdy konnej, 

przeja d ki bryczk  latem czy kuligi zim . Równie  w du ych miastach i ich okolicy 

powstaj  nowe stajnie
3
, w których mo na wykupi  nauk  jazdy konnej, skoków przez 

przeszkody czy przeja d k  bryczk  [Legienis 1995; Legienis 2001].

Celem niniejszej pracy jest zbadanie ekonomicznej efektywno ci wybranego o rodka 

je dzieckiego. Badania przeprowadzono w stajni po o onej na terenach wiejskich w 

odleg o ci oko o 25 km od Warszawy. Województwo mazowieckie charakteryzuje si  

najwi ksz  liczb  tego typu o rodków w Polsce [Kossowska 2006]. W pracy wykorzystano 

wyniki wywiadów przeprowadzonych wed ug przygotowanych w tym celu kwestionariuszy z 

w a cicielem stajni obj tej analiz . Informacje dotycz ce przeprowadzonych zabiegów 

weterynaryjnych, wiadczonych us ug, zatrudnienia, zu ycia pasz i ció ki oraz wydatków 

ponoszonych na zakup sprz tu je dzieckiego zbierano co miesi c. Pozosta e dane obejmuj ce 

g ównie zmiany w stadzie i cenach wiadczonych us ug, zakup i wytworzenie pasz i ció ki 

oraz koszty konserwacji i remontów pochodz  z kwestionariusza wype nianego przez 

w a ciciela stajni w momencie ich wyst pienia. Uzyskane w ten sposób informacje 

uzupe niono obserwacjami przeprowadzonymi w trakcie wizyt w o rodku. Badaniami obj to 

okres od stycznia do grudnia 2005 roku. Obliczenia wykonano w cenach roku 2005. 

                                                 
1 Dr in ., Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW, tel. (022) 

5934108, e-mail: agnieszka_sobolewska@sggw.pl. 
2 Mgr, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW. 
3 W niniejszej pracy okre lenia o rodek je dziecki i stajnia s  stosowane wymiennie i odnosz  si  do miejsc, w 

których na sta e utrzymywane s  konie oraz wiadczone s  odp atnie us ugi zwi zane z ich wykorzystaniem. 
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Charakterystyka o rodka 

Obj ty badaniami o rodek je dziecki rozpocz  dzia alno  w styczniu 1998 roku. 

wiadczone us ugi obejmuj  nauk  jazdy konnej, wyjazdy w teren, jednodniowe rajdy oraz 

pensjonat
4
 dla koni prywatnych w a cicieli. W 2005 roku w stajni przebywa o 30 doros ych 

koni oraz 2 urodzone w maju rebaki, które sprzedano w pa dzierniku. Wi kszo  

( redniorocznie 17,7 szt.) znajduj cych si  w o rodku koni nale y do prywatnych w a cicieli i 

utrzymywana jest w ramach us ugi pensjonatu. Jedynie 43% ca ego stada ( redniorocznie 

13,3 szt.) stanowi  konie nale ce do o rodka. Obiekt obj ty badaniami zajmuje powierzchni  

14,91 ha, w tym 6,41ha to grunty dzier awione. 9 ha stanowi  pastwiska, a pozosta y obszar 

zajmuj  budynki, parking i uje d alnie. Obecnie o rodek posiada stajni  drewnian  z 12 

stanowiskami dla koni, stajni  murowan , w której mo e przebywa  13 koni oraz budynek 

magazynowy z siodlarni  i szatni . Oprócz wymienionych zabudowa  o rodek korzysta z 

trzech budynków znajduj cych si  na terenach dzier awionych. Nale y do nich niewielka 

stodo a, stajnia na 5 koni oraz magazyn, w którym sk adowany jest owies. 

Koszty prowadzonej dzia alno ci 

Ca kowite koszty poniesione przez o rodek je dziecki obj ty badaniami w 2005 roku 

wynios y 174095 z . W tym 85 % stanowi y koszty eksploatacyjne, a jedynie 15 % koszty 

kapita owe (rys. 1).  
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Rysunek 1. Miesi czne koszty analizowanego o rodka je dzieckiego 

Figure 1. Monthly costs of the horse riding centre 

 

                                                 
4 Us uga taka najcz ciej obejmuje zapewnienie stanowiska (zazwyczaj boksu), paszy i karmienia, ció ki oraz 

sprz tania stanowiska. W ramach takiej us ugi cz sto uj te jest równie  zapewnienie pastwiska cznie z 

wyprowadzaniem i przyprowadzaniem konia. 
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Do kosztów eksploatacyjnych zaliczono koszty zakupu oraz produkcji pasz i ció ki, 

zatrudnienia stajennych i instruktora, us ug weterynaryjnych, zakupu sprz tu je dzieckiego i 

wyposa enia stajni, remontów i konserwacji budynków, zakupu energii elektrycznej i wody, 

podatek rolny oraz koszt dzier awy ziemi i budynków. Najwi ksze znaczenie mia y wydatki 

zwi zane z zapewnieniem paszy i ció ki dla koni (50 %) oraz zatrudnieniem stajennych i 

instruktora (42 %) (rys. 2). 
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sunek 2. Struktura rocznych kosztów eksploatacyjnych w analizowanym o rodku je dzieckim 

Figure 2. Structure of operation and maintenance costs in the horse riding centre          
 

Poniewa  analizowany o rodek od pocz tku swego funkcjonowania nie zaci ga  

adnych kredytów ani innych zobowi za  d ugoterminowych do kosztów kapita owych 

zaliczono jedynie amortyzacj  budynków i koni oraz koszty u ycia kapita u w asnego. 

Wielko ci kosztów ponoszonych w poszczególnych miesi cach ró ni y si  

nieznacznie (rys. 1). Najwi ksze ponoszone by y w okresie zimowym oraz wczesn  wiosn . 

Wynika o to z wi kszych kosztów pasz oraz kosztów przygotowywania o rodka do znacznie 

intensywniejszej pracy w okresie letnim. Od czerwca do sierpnia konie znaczn  cz  czasu 

przebywa y na pastwiskach nale cych do o rodka je dzieckiego. Zmniejszy o to znacznie 

koszty zwi zane z zapewnieniem pasz, gdy  koniom po wprowadzeniu do diety zielonki 

zaprzestano podawania marchwi, buraków, meszu oraz stosunkowo drogich od ywek.  
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Przychody z prowadzonej dzia alno ci 

G ównym ród em przychodów w o rodku obj tym badaniami by y us ugi zwi zane z 

rekreacyjnym wykorzystaniem koni oraz pensjonat dla koni nale cych do prywatnych 

w a cicieli (rys. 3). Dodatkowo prowadzono sprzeda  obornika. Sporadycznie ród em 

przychodów w o rodkach je dzieckich mo e by  równie  sprzeda  koni. Handel ko mi nie 

nale y jednak do ich podstawowych rodzajów dzia alno ci, je li nie s  one równocze nie 

o rodkami hodowli koni. W stajni obj tej badaniami w 2005 roku sprzedano jednego konia 

otrzymuj c przychód w wysoko ci 8 000 z . 
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Rysunek 3. Struktura rocznych przychodów analizowanego o rodka je dzieckiego 

Figure 3. Structure of annual revenues of the horse riding centre 

 

Obj ty badaniami o rodek je dziecki oferuje swoim klientom nauk  jazdy konnej, 

wyjazdy w teren, ca odzienne rajdy oraz kuligi. Przychody z tego rodzaju dzia alno ci zale  

g ównie od liczby klientów, która w znacznym stopniu zmienia si  w ci gu roku. Jazda 

konna, a szczególnie jej forma rekreacyjna jest aktywno ci  sezonow . Szczyt przypada 

zazwyczaj na okres wakacji, czemu sprzyja adna pogoda i wi ksza ilo  wolnego czasu 

[Kossowska 2006]. W pozosta ej cz ci roku liczba klientów jest znacznie mniejsza. W 

przypadku stajni obj tej badaniami by  to spadek bardzo wyra ny, do czego oprócz 

wymienionych powy ej czynników przyczyni  si  równie  brak krytej uje d alni. Us ugi 

zwi zane z rekreacyjnym wykorzystaniem koni stanowi y g ówne (49 %) ród o przychodów 

analizowanego o rodka.  

Niewiele mniejsze znaczenie (45 %) mia a us uga pensjonatu dla koni nale cych do 

prywatnych w a cicieli. Wynika to z faktu, e konie te stanowi y 57 % stada. Przychody z 

tego rodzaju dzia alno ci charakteryzuj  si  du  stabilno ci  w ci gu roku, gdy  w 
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przeciwie stwie do us ug zwi zanych z rekreacyjnym wykorzystaniem koni nie zale  od 

czynników klimatycznych. 

Wielko ci przychodów uzyskiwanych w poszczególnych miesi cach ró ni y si  

znacznie (rys. 4). W lipcu i sierpniu wynosi y one cznie 78320 z , co stanowi 33 % 

rocznych przychodów o rodka. Wynika to, jak wspomniano powy ej, z faktu, e popyt na 

us ugi zwi zane z rekreacyjnym wykorzystaniem koni charakteryzuje si  du  sezonowo ci . 

Wyj tkowo du y wzrost przychodów w sierpniu by  dodatkowo efektem sprzeda y jednego z 

koni nale cych do o rodka. Miesi ce zimowe ze wzgl du na niesprzyjaj ce uprawianiu 

je dziectwa warunki klimatyczne charakteryzuj  si  najni szymi przychodami. Sytuacja ta 

mog aby ulec zmianie gdyby o rodek posiada  kryt  uje d alni  pozwalaj c  na rekreacyjne 

u ytkowanie koni niezale nie od pogody. 
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Rysunek 4. Miesi czne przychody w analizowanym o rodku je dzieckim 

Figure 4. Monthly revenues of the horse riding centre 

Ekonomiczna efektywno  prowadzonej dzia alno ci 

Pomimo du ej konkurencji na rynku us ug je dzieckich dzia alno  o rodka obj tego 

badaniami okaza a si  ekonomicznie efektywna. W 2005 roku uzyska  on zysk wysoko ci 

60390 z , co daje 5032 z /miesi c. Nale y jednak zaznaczy , e w okresie obj tym badaniami 

oprócz dwukrotnego wapnowania cian nie przeprowadzono adnych innych prac 

konserwacyjnych i remontowych, które wi  si  ze stosunkowo du ymi kosztami. 

Jednocze nie w analizowanym roku aden z koni b d cych w asno ci  o rodka nie 

zachorowa  w zwi zku, z czym nie ponoszono dodatkowych kosztów zwi zanych z 

zabiegami weterynaryjnymi. Pod tym wzgl dem okres obj ty badaniami nale y traktowa  

jako wyj tkowy, gdy  taka sytuacja zdarza si  stosunkowo rzadko.  
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Wielko ci zysku netto w poszczególnych miesi cach ró ni y si  mi dzy sob  

znacznie. W okresie zimowym koszty przewy sza y przychody (rys. 5). W tym czasie 

nak ady ponoszone na utrzymanie koni by y wy sze a przychody ni sze w stosunku do 

miesi cy letnich. 

Sytuacja o rodka je dzieckiego obj tego badaniami jest jednak stosunkowo korzystna. 

Ujemne wielko ci zysku w okresie zimowym s  w znacznym stopniu niwelowane przez 

przychody z us ugi pensjonatu, które charakteryzuj  si  du  stabilno ci  w ci gu roku. 

Wynika to z du ego udzia u (57 %) w strukturze stada koni w pensjonacie. Niewiele stajni ma 

tak korzystn  sytuacj . Z bada  przeprowadzonych w 14 o rodkach po o onych na terenie 

województwa podlaskiego wynika, e 13 deklaruje ch  przyj cia koni w pensjonat, a tylko w 

8 realizowana jest ta us uga. W stajniach tych redni udzia  w stadzie koni w pensjonacie 

wynosi 29 %.  
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Rysunek 5. Zysk w poszczególnych miesi cach 

Figure 5. Monthly profits in the horse riding centre   

 

Us uga pensjonatu charakteryzuje si  równie  wi ksz  ni  w przypadku rekreacyjnego 

wykorzystania koni efektywno ci  ekonomiczn . rednie roczne przychody na jednego konia 

w pensjonacie wynosz  6249 z /konia/rok natomiast w przypadku koni wykorzystywanych 

rekreacyjnie 8709 z /konia/rok. Jednak koszty utrzymania koni w pensjonacie wynosz ce 

4337 z /konia/rok s  o 3306 z /konia/rok ni sze od kosztów utrzymania koni w asnych gdy  

nie obejmuj  one us ug weterynaryjnych, zakupu sprz tu je dzieckiego, zatrudnienia 

instruktora oraz amortyzacji koni. Cena (od stycznia do lipca 500 z /miesi c a od sierpnia 550 

z /miesi c) tej us ugi w analizowanym o rodku je dzieckim jest porównywalna z cenami w 

innych regionach kraju. W lipcu ceny pensjonatu dla koni w 8 stajniach w województwie 

podlaskim waha y si  od 350 do 550 z /miesi c. Przy czym w a ciciele stajni, w których cena 
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pensjonatu nie przewy sza a 500 z /miesi c deklarowali jej podniesienie w najbli szych 

miesi cach. 

Podsumowanie 

W warunkach rosn cej konkurencji dzia alno  stajni obj tej badaniami 

charakteryzuje si  znaczn  efektywno ci  ekonomiczn . Stosunek przychodów do 

ponoszonych kosztów wynosi 1,35. Roczne przychody od jednego konia z pensjonatu s  o 

2460 z  ni sze od rednich przychodów przypadaj cych na jednego konia u ytkowanego 

rekreacyjnie. Bardziej korzystna okaza a si  jednak us uga pensjonatu, gdy  rednie koszty 

utrzymania koni w pensjonacie s  ni sze o 3306 z /konia/rok.  
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Abstract. A horse riding centre with 13 owned and 17 boarded horses made in 2005 a profit of 60,390 

PLN. In winter costs were higher than revenues. In summer, the reverse was true. The difference between 

the seasons was considerable. The purchases of forage and employment of a horse riding instructor were 

the largest cost components. 

Key words: horse riding centre, economic efficiency, profit 
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