
Wady i zalety działalności jednoosobowej przy wykonywaniu zawodu piłkarza 

profesjonalnego 
 

 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Polski Związek Piłkarzy, 12,5% 

zawodników ma status samozatrudnionych. Z pewnością większy odsetek umów związanych 

z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej jest w innych dyscyplinach jak np. 

koszykówka czy siatkówka. 

 

Biorąc jednak pod uwagę stosowanie takiej formy wiązania się z klubami należy 

zastanowić się jakie są wady i zalety przyjęcia takiego modelu. 

 

Samozatrudnienie – zalety 

 

Nowy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi i przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia 

działalności gospodarczej regulować jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Może też 

zdecydować się na tak zwany mały ZUS i przez pierwsze 2 lata płacić obniżone składki. Trzeba 

się jednak liczyć z faktem, iż im niższe składki, tym mniejszy wymiar emerytury lub renty w 

przyszłości. 

 

Poza tym prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy mogą płacić składki na 

ZUS niezależne od dochodu, bowiem podstawą do składem może być 60% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Obecnie suma tych obciążeń to kwota 1 431,48 

złotych, jeśli zapłaci się składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. 

 

Samozatrudnieni – czyli przedsiębiorcy mają wybór metody opodatkowania. Mogą 

albo wyodrębnić dochód z działalności gospodarczej od innych źródeł przychodów i płacić od 

tak wyodrębnionego dochodu cząstkowego podatek liniowy według 19% stawki podatkowej, 

lub też skumulować dochód z działalności gospodarczej z innymi źródłami przychodów i być 

opodatkowanym od tak ujętego dochodu globalnego według progresywnej skali podatkowej 

(wtedy mają możliwość korzystania z przewidzianych w tym podatku ulg). 

 

W przypadku wysokich dochodów, przekraczających w roku podatkowym 85528 

złotych przyjęcie stawki liniowej jest opłacalne. 

 

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia koszty 

uzyskania przychodów są określone ryczałtowo przez przepisy podatkowe. W przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej, za koszt podatkowy mogą być uznane wszelkie 

wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła 

przychodów. Daje to możliwość szerokiego ujmowania wydatków zmniejszających dochód do 

opodatkowania, o ile da się uzasadnić ich związek z prowadzoną działalnością. 

 

Zatem samozatrudnienie daje przede wszystkim korzyści przy zmniejszaniu obciążeń 

na rzecz Państwa. 



 

Samozatrudnienie – wady 

 

Przede wszystkim fakt, iż korzysta się z możliwości obniżenia wysokości podatków czy 

składek na ZUS wiąże się z koniecznością samodzielnego ich rozliczania. 

 

Obowiązki w zakresie rozliczania podatków i składek na ZUS można powierzyć na 

podstawie zlecenia firmie księgowej. Nie mniej jednak z obowiązku zapłaty tych świadczeń nie 

zwalnia niewypłacalność kontrahenta. 

 

Przede wszystkim zawodnik działający w relacjach z klubem na zasadzie 

samozatrudnienia rozlicza się poprzez wystawianie faktur VAT. Obowiązek podatkowy w VAT 

powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu od wykonania 

czynności. Zasada ta dotyczy podatników VAT czynnych uprawnionych do wystawiania faktur 

VAT. Terminem zapłaty podatku będzie 25 dzień po okresie rozliczeniowym, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. 

 

Dalej, na gruncie podatku dochodowego, za przychód uznaje się kwoty należne, choćby 

nie zostały faktycznie otrzymane. Zatem obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy 

również wiąże się z samym wystawieniem faktury. 

 

Będąc samozatrudnionym, jest się również płatnikiem składek na ubezpieczenie 

społeczne, co powoduje, że w ustawowym terminie należy zapłacić przyjęte składki, 

niezależnie od osiąganego dochodu. 

 

Zaległość w zapłacie podatków czy składek na ubezpieczenie powoduje, że organy 

podatkowe naliczą zawsze odsetki za opóźnienie. 

 

Obowiązki te są niezależne od tego czy kontrahent wywiązał się z zapłaty. 

 

Ponadto, zawodnik wystawiający faktury będzie traktowany oczywiście jako 

przedsiębiorca, co oznacza, że w kontaktach z organami władzy publicznej a także przy 

zawieraniu umów będzie od niego wymagana wyższa staranność.  

 

Podsumowanie 

 

Samozatrudnienie może jawić się jako korzystna forma rozliczania z klubem, która 

pozwala na obniżenie podatków czy obciążeń na rzecz ZUS. Jednak jest ona korzystna tylko 

jeśli klub jest wypłacalny i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W razie zaległości w 

wypłatach zawodnik ponosi pełne ryzyko zapłaty podatków i składek na ZUS całym swoim 

majątkiem. 

 

Niezależnie od tego forma samozatrudnienia nie przystaje do zawodu sportowca, w 

tym piłkarza (pomimo dużej popularności takiego zatrudniania). Samozatrudnienie z natury ni 



może wiązać się z podporządkowaniem i zależnością wobec jednego podmiotu. W przypadku 

piłkarzy zawsze jest się podporządkowanym poleceniom trenera, zarządu klubu, itp. 

 

Zgodnie z wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych z dnia 16 lutego 2016 r., I UK 77/15 

 

1. Usługa zawodnika - o profesjonalne uprawianie sportu - zamówiona przez klub sportowy 

działający w ramach spółki kapitałowej jest świadczona w ramach zorganizowanej przez spółkę 

działalności gospodarczej (sportowej), która, oprócz rywalizacji sportowej i aspektów 

społeczno-wychowawczych związanych z rozpowszechnianiem sportu, stanowi biznes 

generujący dochody (widowiska sportowe stały się dobrze płatnym produktem, zawodnicy - 

„towarem" i „twarzą" reklam produktów i usług, a obiekty sportowe i transmisje z zawodów 

są wykorzystywane do promowania czy marek produktów). Choć na taki właśnie efekt 

ukierunkowana jest usługa zawodnika, to nie ponosi on związanego z nią ryzyka 

gospodarczego. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej wyłącza bowiem ryzyko 

nieuzyskania przychodu z działalności, skoro gwarantuje z tego tytułu stałą kwotę (jego 

wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka). Działa on więc właściwie bez 

ryzyka co do popytu, konkurencji czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa, nie 

stwarzając w tym zakresie również pola do odpowiedzialności wobec osób trzecich. 

2. Działalność zawodnika nie ma przymiotu samodzielności, skoro zawodnik działa w ramach 

struktury organizacyjnej spółki (klubu), w sposób podporządkowany na bieżąco w zakresie 

miejsca, czasu i rodzaju wykonywanych czynności. 

 

Zatem, w razie zaistnienia spornej sytuacji zajdzie podstawa do podważenia statusu 

samozatrudnienia i wiążących się z nim korzyści fiskalnych i w zakresie ubezpieczenia 

społecznego. 


