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II. Wstęp 

Niniejsza informacja (dalej: „Informacja”) dostarczona przez Polski Związek Piłki Nożnej 

(dalej: „PZPN”, „Związek”) ma na celu realizację obowiązków wynikających z art. 27c ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2587 ze zm.) w zakresie sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o 

realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy. 

Niniejsza Informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez PZPN w roku 

podatkowym 2021. 

Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi 

na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych 

przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których PZPN nie może ujawniać z 

uwagi na nałożone na niego obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania 

kontraktowe lub wynikające z podjętych przez PZPN decyzji biznesowych. Dodatkowo, 

niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez 

PZPN plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą 

handlową, przemysłową, zawodową. 

III. Informacje ogólne  

1. Informacje o PZPN  

Związek jest podmiotem wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000091546, posiadającym numer NIP: 5261727123 oraz REGON: 

000866550. Siedziba PZPN znajduje się w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 

02-366 Warszawa. 

PZPN jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o 

zrzeszonych w niej członków, zgodnie z ustawą dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.), innymi przepisami prawa oraz 

przyjętym statutem. 

PZPN jest jedynym prawnym reprezentantem polskiej piłki nożnej zarówno w kraju, jak i za 

granicą. Został założony w 1919 roku w Warszawie. Od 1923 r. PZPN jest członkiem 

Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), a od 1955 r. także członkiem Unii 

Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). 

PZPN realizuje następujące cele statutowe: 

1) stałe doskonalenie gry w piłkę nożną oraz jej promowanie, regulowanie i kontrolowanie 

na terytorium Polski, z uwzględnieniem zasad fair play oraz jej wartości integracyjnych, 

edukacyjnych, kulturalnych i humanitarnych, w szczególności za pomocą programów 

rozwojowych oraz programów opracowywanych dla młodych zawodników, 

2) organizowanie rozgrywek piłki nożnej we wszystkich jej postaciach na poziomie 

krajowym, przez dokładne określenie, odpowiednio do potrzeb, zakresów uprawnień, 

przekazanych właściwym ligom piłkarskim, 

3) opracowywanie reguł i przepisów dotyczących piłki nożnej oraz zabezpieczenie ich 

przestrzegania, 

4) ochrona interesów członków PZPN, 

5) przestrzeganie statutów, przepisów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA i wydanych 

przez organy statutowe PZPN oraz przepisów gry i zapobieganie ich naruszeniom, a 

także zapewnianie ich przestrzegania przez członków PZPN, 
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6) promowanie i rozwijanie etycznych zasad w sporcie piłki nożnej, w tym zwłaszcza 

zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej, w sposób eliminujący powstawanie 

niedozwolonych metod i praktyk oraz nadużyć, takich zwłaszcza jak korupcja, doping 

czy manipulacja meczami piłkarskimi oraz zapewniający realizację zasady 

integralności rozgrywek sportowych, 

7) kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich towarzyskich meczów piłkarskich, 

rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski, 

8) zarządzanie międzynarodowymi relacjami sportowymi, związanymi z piłką nożną, we 

wszystkich jej postaciach, 

9) pełnienie roli gospodarza rozgrywek na poziomie międzynarodowym oraz na różnych 

poziomach krajowych, 

10) promowanie i umacnianie dobrego zarządzania i dobrych praktyk na szczeblu 

krajowym oraz inspirowanie swoich członków do przyjęcia własnych zasad dobrego 

zarządzania, 

11) promowanie rozwoju piłki nożnej kobiet w sferze organizacji i przebiegu 

współzawodnictwa sportowego, 

12) zobowiązanie się do przestrzegania i promowania wszystkich międzynarodowo 

uznanych praw człowieka. 

2. Cele podatkowej strategii PZPN 

Strategia podatkowa PZPN ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, z uwzględnieniem statusu PZPN 

jako organizacji non-profit. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność 

uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowane są przez władze 

PZPN jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej 

Polski. 

Zarząd oraz kierownictwo PZPN zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z 

perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na PZPN przez przepisy prawa 

podatkowego. W związku z powyższym PZPN w szczególności: 

− dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń 

podatkowych Związku; 

− wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury 

organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych; 

− kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w 

szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

− inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego; 

− podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego, poprzez minimalizację 

zagrożeń ze strony otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego. 

Strategia ta podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w 

otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do nowych, zidentyfikowanych ryzyk, wynikających z 

prowadzenia działalności w branży sportowej. 
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IV. Informacje o stosowanych przez podatnika procedurach oraz procesach 

zarządczych dotyczących wykonywania obowiązków, wynikających z 

przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika 

dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej 

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procedurach oraz procesach 

zarządczych dotyczących wykonywania obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego oraz zapewnienie ich prawidłowej realizacji 

a) Organizacja procesu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego 

Proces wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w PZPN 

zorganizowany jest w następujący sposób: 

1) Proces wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego jest 

nadzorowany przez Wiceprezesa Zarządu PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych. 

2) Za wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego 

odpowiedzialny jest Departament Finansowy nadzorowany przez Dyrektora 

Departamentu Finansowego. 

3) Za kalkulację zobowiązań podatkowych PZPN w poszczególnych podatkach 

odpowiedzialni są pracownicy Departamentu Finansowego. Zakres obowiązków, jak i 

odpowiedzialności poszczególnych pracowników Departamentu Finansowego w 

powyższym zakresie określają zawarte z nimi umowy. 

4) Dyrektor Departamentu Finansowego koordynuje pracę tego departamentu i 

podejmuje działania mające na celu rozwianie wątpliwości związanych z kwalifikacją 

prawną i podatkową poszczególnych zdarzeń gospodarczych. 

5) Osoby odpowiedzialne za kalkulację zobowiązań podatkowych PZPN same dokonują 

oceny prawidłowości ujęcia poszczególnych pozycji pod kątem podatkowym, 

sporządzają deklaracje podatkowe na odpowiednich formularzach, które są następnie 

weryfikowane przez Dyrektora Departamentu Finansowego bądź osobę przez niego 

upoważnioną.  

6) Wątpliwości związane z ujęciem poszczególnych zdarzeń mogą być dodatkowo 

wyjaśniane przy udziale Dyrektora Departamentu Finansowego lub zewnętrznej firmy 

doradczej, a także poprzez składanie wniosków o wiążące interpretacje prawa 

podatkowego. 

7) Dyrektor Departamentu Finansowego jest odpowiedzialny za składanie deklaracji 

podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym oraz za wpłacanie należnego 

podatku w ustawowym terminie (deklaracje podatkowe i zlecenia płatności 

zobowiązań podatkowych podpisują i wysyłają wyznaczeni pracownicy Departamentu 

Finansowego, odpowiedzialni za kalkulację poszczególnych podatków, którzy 

posiadają w tym zakresie stosowne pełnomocnictwa). 

8) Dokumenty związane z kalkulacjami podatkowymi oraz kopie złożonych deklaracji 

podatkowych wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru są archiwizowane w 

siedzibie PZPN w uporządkowany sposób, głównie w formie papierowej. Za 

archiwizację dokumentów księgowych i dokumentów związanych z realizacją 

obowiązków podatkowych odpowiada Departament Finansowy. 

PZPN podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu prawidłowego ustalania i regulowania 

zobowiązań publicznoprawnych w ustawowych terminach. 
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b) Zastosowane procedury 

PZPN wdrożył działania i dokumenty (zarówno w formie pisemnej, jak i w formie praktycznych 

procesów postępowania) celem zapewnienia prawidłowego wywiązywania się z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego, określające m.in. zasady zarządzania ryzkiem 

podatkowym oraz przypisujące odpowiedzialność za poszczególne kwestie odpowiednim 

jednostkom. 

W formie pisemnej funkcjonują w PZPN: 

1) Zasady gospodarki finansowej i rachunkowości, w tym: 

a. Regulamin gospodarki finansowej i rachunkowości, oraz 

b. Zakładowe zasady organizacji oraz polityki rachunkowości; 

2) Regulamin Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej; 

3) Regulamin Pracy Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

Tym samym przedmiotowe dokumenty oraz funkcjonująca praktyka pozwala na prawidłowe 

określenie oraz terminową zapłatę należności publicznoprawnych. 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach 

współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

PZPN jako rzetelny podatnik aktywnie współpracuje z organami Krajowej Administracji 

Skarbowej.  

W roku podatkowym 2021 Związek podejmował wszelkie niezbędne formy współpracy z 

organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków, 

wynikających z przepisów prawa podatkowego. W razie kierowanych do PZPN przez organy 

Krajowej Administracji Skarbowej zapytań, PZPN udziela odpowiedzi, przedstawiając 

stosowne wyjaśnienia według najlepszej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.  

W roku podatkowym 2021 PZPN nie zawarł z szefem Krajowej Administracji Skarbowej 

żadnych umów ponadnarodowych dotyczących podatku dochodowego, w tym żadnych 

uprzednich porozumień cenowych (APA). 

V. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie 

przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą  

PZPN podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się 

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności: 

− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych; 

− kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek dochodowy oraz podatek od towarów i 

usług na tzw. mikrorachunek właściwego urzędu skarbowego; 

− składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania 

oraz informacje, do których składania zobowiązują Związek przepisy prawa 

podatkowego, 

− monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o 

schematach podatkowych oraz identyfikuje potencjalną konieczność raportowania 

uzgodnień, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej; 
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− nie zawiera transakcji, których charakter wskazuje na istotne ryzyko podatkowe; 

− nie dokonuje czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową. 

W roku podatkowym 2021 PZPN realizował obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu 

następujących podatków: 

− podatku dochodowego od osób prawnych (CIT); 

− podatku od nieruchomości; 

− podatku od towarów i usług (VAT). 

W roku podatkowym 2021 PZPN realizował obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu 

następujących podatków: 

− podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – z tytułu wynagrodzeń pracowników; 

− zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (WHT). 

W roku podatkowym 2021 PZPN nie przekazał żadnych informacji o schematach podatkowych 

do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

VI. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz 

podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych 

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu 

przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego PZPN, w tym niebędącymi polskimi 

rezydentami podatkowymi 

Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym Związku za rok 2021 suma bilansowa 

aktywów wyniosła 227.286.444,54 zł. 

W roku 2021 PZPN zawarł z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których łączna 

wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, tj. 1.136.432,22 PLN: 

 

Lp. Podmiot 

1.  MIEJSKI KLUB SPORTOWY 
„CRACOVIA” SPORTOWA SPÓŁKA 

AKCYJNA 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

2.  JAGIELLONIA BIAŁYSTOK 
SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

3.  KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA 
AKCYJNA 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

4.  RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA 
SPÓŁKA AKCYJNA 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

5.  WARTA POZNAŃ SPÓŁKA 
AKCYJNA 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

6.  ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK 
PIŁKI NOŻNEJ W SZCZECINIE 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

7.  KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK 
PIŁKI NOŻNEJ 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 
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Transakcje przeprowadzone przez Związek w roku 2021 ze spółką Ekstraklasa S.A. miały 

charakter usługowy – podmiot ten jest organizatorem ligowych rozgrywek w najwyższej klasie 

rozgrywkowej w Polsce.  

Transakcje z pozostałymi wymienionymi powyżej podmiotami (tj. klubami piłkarskimi oraz 

Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej) miały natomiast charakter dwojaki – obejmowały one 

zarówno transakcje o charakterze usługowym, jak i przepływy pieniężne pozostające poza 

zakresem opodatkowania (różnego rodzaju dofinansowania oraz przekazywanie przez PZPN 

środków pieniężnych z UEFA oraz FIFA). 

8.  DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI 
NOŻNEJ 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

9.  LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

10.  LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

11.  PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI 
NOŻNEJ 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

12.  ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

13.  ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

14.  MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI 
NOŻNEJ 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

15.  OPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

16.  ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PIŁKI 
NOŻNEJ 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

17.  POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

18.  PODLASKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

19.  MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI 
NOŻNEJ 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

20.  WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI 
NOŻNEJ 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

21.  EKSTRAKLASA SPÓŁKA AKCYJNA Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 

22.  EKSTRAKLASA LIVE PARK SP. Z 
O.O. 

Rezydent Powiązania o charakterze 
osobowym 



 

8 
 

 

2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 

1 pkt 4 

W roku podatkowym 2021 PZPN nie planował, ani nie podejmował żadnych działań 

restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych PZPN 

lub podmiotów powiązanych. 

VII. Informacje o złożonych wnioskach  

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 

Ordynacji podatkowej 

W roku podatkowym 2021 PZPN nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji 

podatkowej. 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 

art. 14b Ordynacji podatkowa 

W roku podatkowym 2021 PZPN nie składał wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji 

przepisów prawa podatkowego. 

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

W roku podatkowym 2021 PZPN nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej. 

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 

ustawy o podatku akcyzowym  

W roku podatkowym 2021 PZPN nie składał wniosków o wydanie wiążącej informacji 

akcyzowej. 

VIII. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  

W roku podatkowym 2021 PZPN nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w 

krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową. 

 


