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Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Andrzeja Biernata oraz do ministra finansów Ma-
teusza Szczurka 

Szanowni Panowie Ministrowie! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zmianę przepisów dotyczących podatku od osób fizycz-

nych obejmującego żużlowców. 
Stan faktyczny dyscypliny sportu, jaką jest żużel, wymaga odzwierciedlenia w sprawiedliwych przepisach 

prawnych dotyczących zobowiązań podatkowych. Ogromna większość polskich żużlowców prowadzi dzia-
łalność gospodarczą. Żużlowcy wystawiają faktury VAT klubom, w ramach których jeżdżą, na kwoty wyni-
kające z kontraktów. Zawodnicy sami opłacają mechaników, kupują sprzęt, a także zawierają umowy spon-
sorskie. Przepisy nie rozgraniczają działalności prowadzonej przez sportowców takich jak na przykład piłka-
rze czy koszykarze od działalności prowadzonej przez zawodnika sportu żużlowego. 

Zawodnicy uprawiający dyscypliny sportowe takie jak na przykład piłka nożna czy koszykówka nie pono-
szą żadnych kosztów związanych z reprezentowaniem klubu sportowego. Sport żużlowy ma zupełnie inny 

charakter niż wspomniane dyscypliny sportowe, w przypadku których sportowcy mają zapewniony transport, 

opiekę lekarską, treningi. Wkładem własnym sportowca uprawiającego te dyscypliny są jego umiejętności, 
a nie materialne zaangażowanie. Zawodnik żużlowy sam decyduje, w jakich zawodach bierze udział, i ponosi 

ryzyko, jeżeli do spotkania nie dojdzie. To po jego stronie, a nie po stronie klubu jest zakup motocykli, silni-
ków, ram, skompletowanie i tuningowanie sprzętu, wszelkie naprawy i przeglądy. Zawodnik musi zapewnić 
sobie również odpowiednie stroje na zawody sportowe, mieć mechanika lub mechaników, swój warsztat, 

dotrzeć na zawody ze swoim teamem, sam musi zadbać o przygotowanie fizyczne, o dietetyka, lekarza czy 
badania. Wynagrodzenie zawodnika uwarunkowane jest między innymi liczbą zdobytych punktów w zawo-
dach. Jeżeli mecz jest odwołany albo zawodnik jest niedyspozycyjny pod względem zdrowotnym i w związ-
ku z tym nie może startować, nie otrzymuje wynagrodzenia pomimo poniesienia kosztów związanych 

z transportem, wynagrodzeniem mechaników i przygotowaniem sprzętu. 
Sportu żużlowego nie można w żaden sposób porównać z innymi sportami. Zawodnicy żużlowi prowadzą 

działalność gospodarczą i powinni być rozliczani według stawki 19%, tak jak inne branże. Obecny stan rze-
czy jest niedopuszczalny. Krzywdzące i daleko niestosowne jest to, że dzisiaj rozlicza się zawodników żuż-

lowych na równi z innymi sportowcami. Zawodnicy żużlowi czasami mają jednego menedżera, często nie 
mają tak rozbudowanych teamów i tylu obowiązków, aby wykonywać swój zawód, zawód zawodnika żużlo-
wego w ramach profesjonalnego sportu i obrotu gospodarczego. 

Ostatnio urzędy skarbowe nagminnie kontrolują zawodników żużlowych, orzekają wysokie kary za rozli-
czanie się przez nich według stawki 19% i nie przyjmują żadnych argumentów, które przecież są bardzo 
przejrzyste i zrozumiałe. Jeżeli Pan Minister nie podejmie natychmiastowych działań w tym zakresie, to 

w konsekwencji może zdarzyć się tak, że zawodnicy zaprzestaną swojej działalności lub znacznie zwiększą 

się koszty działalności klubów żużlowych. 
Sport żużlowy jest drugim, zaraz po piłce nożnej, najbardziej popularnym sportem w Polsce, przyciąga na 

trybuny największą liczbę kibiców. Polscy żużlowcy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Tylko 

w 2013 r. zdobyli puchar świata w tej dyscyplinie. W naszej kadrze są mistrz świata juniorów Patryk Dudek 
i wicemistrz świata Jarosław Hampel, który był jednym z dziesięciu najlepszych sportowców w Polsce 

w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” i TVP 1. Jest to dyscyplina, z której słyniemy na całym świecie. 
Proszę Pana Ministra o zrozumienie i podjęcie niezwłocznych działań w celu urealnienia tych przepisów. 

Oczywiście służę w tym zakresie pomocą. Należy nadmienić, iż zagraniczni żużlowcy są traktowani w swo-
ich krajach jak przedsiębiorcy, czas więc na weryfikację polskich przepisów. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
 




