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Regulacje z zakresu wynagradzania trenerów

• DECYZJA NR 59MINIS TRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
ogłoszenia:

• „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z 
przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz 
przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 
2018 roku”

• Decyzja_nr_59_Ministra_Sportu_i_Turystyki_z_dnia_20_grudnia_2017_r.pdf

• DECYZJA NR 9 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego 
współzawodnictwa młodzieży”

• Decyzja_nr_9_Ministra_Sportu_i_Turystyki_z_dnia_23_01_2018_r.pdf

Decyzja_nr_59_Ministra_Sportu_i_Turystyki_z_dnia_20_grudnia_2017_r.pdf
Decyzja_nr_9_Ministra_Sportu_i_Turystyki_z_dnia_23_01_2018_r.pdf


trener główny 

do 6.500 zł / m-c 

 trener główny 

do 9.000 zł / m-c 

trener asystent 

do 5.500 zł/m-c

trener asystent 

do 7.000 zł/m-c

Trener klasy M 200 zł

Trener klasy I 160 zł

Trener 130 zł

do 140,00 zł w 

okresie wolnym 

od pracy 

zawodowej

Instruktor 110 zł
Kadra instruktorska

Instruktor PZLA -

do 120,00zł/ 

dzień

do 160,00zł/ 

dzień - w 

przypadku 

zwolnienia się z 

innej pracy 

zawodowej

TRENERZY KONTRAKTOWI

Kadra ZKN 

do 250zł/dzień 

przy akcji
Trener / trener SMS

Kadra współpracujaca MSIT

Kadra trenerska

Trener PZLA - 

FRKF              

wysokość 

dofinansowania 

wynagrodzeń kadry 

szkoleniowej i osób 

współpracujących / 

decyzja nr 9  z dnia 

23.01.2018

BUDŻET                 

wysokość 

dofinansowani

a wynagrodzeń 

trenerów na 

zgrupowaniach 

PZLA /Kadra 

Narodowa 

decyzja nr 59 z 

dnia 20 grudnia 

2017 r. 

ZKN                

wysokość 

dofinansowania 

wynagrodzeń 

trenerów na 

zgrupowaniach 

PZLA /Zaplecze 

Kadry Narodowej

nie dotyczy

Kadra trenerska PZLA FRKF i 

Budżet



Proszę o terminowe składanie (do 14 dni po zgrupowaniu), zgodnie z

obowiązującym zarządzeniem:

1. rozliczeń zaliczek, rozliczeń kosztów podróży,

2. sprawozdań i list obecności po zakończonych zgrupowaniach.

Braki na dzień dzisiejszy:

1. ZGRUPOWANIA KRAJOWE 2018 - BRAKI.xlsx

2. ZGRUPOWANIA ZAGRANICZNE 2018 - ZBIORCZO.xlsx

ZGRUPOWANIA KRAJOWE 2018 - BRAKI.xlsx
ZGRUPOWANIA ZAGRANICZNE 2018 - ZBIORCZO.xlsx


FAKTURY

Proszę o wystawienie faktur z datą sprzedaży 
ostatniego dnia miesiąca i z datą wystawienia 
np. 20-y danego miesiąca.

Faktury wysyłamy tylko na jeden adres e-mail: 

faktury@pzla.pl

mailto:faktury@pzla.pl


Problematyka związana z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez trenera



Usługi trenerskie nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. 
Można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

W 2018r limit wynosi 200.000 zł. 

Proszę pamiętać, że przyjmowanie gotówki od osób fizycznych nie może przekroczyć
20.000 zł, gdyż może powstać konieczność rejestrowania sprzedaży przy użyciu kasy
fiskalnej. Do ustalenia obrotu wliczamy wszystkie wpłaty od osób fizycznych (łącznie
z przelewami).

Mały podatnik - metoda kasowa VAT (limit obrotu 5.176.000 zł) – rozliczenie
kwartalne.

Zwolnienie z VAT na postawie art. 43 ust. 32 – tylko dla związku lub klubu
sportowego.



Nauczyciel, który zgodnie z posiadanym wykształceniem, prowadzi zajęcia jako
zleceniobiorca, powinien mieć na uwadze, że wykonywane przez niego czynności nie
korzystają ze zwolnienia w podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust 1 pkt 27 ustawy o VAT.
Bez znaczenia jest fakt prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem zastosowania zwolnienia z VAT usług nauczyciela jest to, by nauczanie prywatne
było wykonywane przez nauczyciela na jego własny rachunek i odpowiedzialność.

Twierdzenie tej treści zawarte zostało w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-
445/05 z 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer.
Na uwagę zasługuje również wyrok ETS, sprawa C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie
Eulitz, gdzie Trybunał wprost stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów
organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające
„prywatnie” w rozumieniu przywołanych wyżej przepisów dyrektywy 2006/112/We.

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/zwolnienia/288239,Czy-uslugi-prywatnego-
nauczania-sa-zwolnione-z-VAT.html
www.podatki.biz/interpretacje/0236762.txt

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/zwolnienia/288239,Czy-uslugi-prywatnego-nauczania-sa-zwolnione-z-VAT.html
http://www.podatki.biz/interpretacje/0236762.txt


Wygrane w konkursach mogą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 
pkt 68 updof. Zastosowanie tego zwolnienia jest możliwe w przypadku wygranych w konkursach i 
grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, 
radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli 
jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza w 2018 r. kwoty 2.000 zł.
Nie zawsze jest możliwym, gdy wygrana nie spełnia przesłanek do zastosowania omawianego 
zwolnienia, aby podlegała ona opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof. 

Słownik PWN: konkurs - to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, 
sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych 
wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”.

http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/4-podatek-dochodowy-od-osob-
fizycznych/10-zrodla-przychodow/191990-sport-nagroda-rzeczowa-nagroda-pieniezna-obowiazek-
platnika-platnik.html

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/762892,Podatek-dochodowy-od-nagrod-dla-
zawodnikow-i-trenerow-klubu-sportowego.html

https://interpretacje-podatkowe.org/konkursy/ibpbii-1-4511-298-15-bd

http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/4-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/10-zrodla-przychodow/191990-sport-nagroda-rzeczowa-nagroda-pieniezna-obowiazek-platnika-platnik.html
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/762892,Podatek-dochodowy-od-nagrod-dla-zawodnikow-i-trenerow-klubu-sportowego.html
https://interpretacje-podatkowe.org/konkursy/ibpbii-1-4511-298-15-bd


Środki z wypłacanych nagród stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, tj.
ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Potrącany jest podatek wg. skali podatkowej.

Kluczowym zagadnieniem jest fakt, iż zawodnicy lub trenerzy należą do Związku i
współdziałają w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Zdaniem KAS nie występuje tu
element szeroko rozumianej rywalizacji.

Na gruncie umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
zasadą jest, że dochody sportowców, w tym nagrody za wygrane w zagranicznych
zawodach sportowych, są opodatkowane zarówno w państwie wykonywania działalności
sportowej, jak i państwie rezydencji podatkowej sportowca. Przy czym stosuje się tu
odpowiednią metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.



LEASING 2019

Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku
1. W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) 

kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. Paliwo
2. W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków 

eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.
3. Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) 

do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów 
elektrycznych.

4. Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing 
operacyjny pojazdów osobowych (obecnie nie ma limitu).

5. Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli 
w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta cześć raty 
będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.



Split payment jest jednym ze sposobów zapłaty w obrocie gospodarczym. Polega na wysyłce
przelewu za fakturę VAT z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu.

Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, przedsiębiorcy mogą dokonać zapłaty na rachunek VAT
całości lub części kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze.



brutto/m-c Brutto
składki 

emerytalne

składki 

rentowe 

składki 

chorobowe

Łącznie 

ZUS
netto

10 000,00 120 000,00 11 712,00 1 800,00 2 940,00 16 452,00 83 173,68

15 000,00 180 000,00 13 009,10 1 999,35 4 410,00 19 418,45 120 517,16

kwota graniczna 6.000 zł brutto

łączne 

składki
społeczne zdrowotna

14 744,40 10 905,12 3 839,28



Pytania?



Dziękuję za uwagę

Urszula Maksim-

Główny Księgowy


