
DYREKTOR GENERALNY
SLUZBY WTEZTENNEJ

BKS 4a4t11

zc a"rsl:: FiFr:!{,.r^/L),vr.vdil] 
Jn a:

Warszawa, dniah marca 2011 r.

Pan
Wieslaw Zurawski
P rzewodniczEcy Zarz4du Gl6wnego
Niezaleinego Samorzqdnego Zwiazku
Zawodowego Funkcjonariuszy i
Pracownik6w Wigziennictwa

W nawiqzaniu do pisma z dnia 2 tutego 2011 r. l.dz. ZGtESI2Oll w
sprawie wykupionego uprawnienia do ulgowych ptzejazd6w srodkami publicznego
transportu 2biorowego w wysokoscj SOV| oraz wqtpliwosciami zr,riEzanymi z
kozystaniem z niekt6rych uprawnief okreslonych w art. .183 ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o Sluzbie Wigziennej przedstawiam ponizej stanowsko w
przedmiocie podnoszonych kwestii:

Ustawodawca konstruujqc pzepis art. 193 ust. 6 ustawy z dnia g kwietnia
2011 r. o Sluzbie Wieziennej pozostawil Stuzbie Wigziennej mozljwosc wyboru
zakupu uprawniei do ulgowych przejazd6w kolejq i autobusem, wskazujEc r6wniez
na mozliwo6e zakupienia takiej ulgi na jeden z wymienionych Srodk6w transportu
publicznego. Wykupienle uprawnienia do ulgowych pzejazd6w tylko kolejq skutkuje
spefnieniem pzeslanki uzasadniajEcej wylqczenie zwrotu koszt6w dojazdu do
miejsca pelnienia sluaby i z powrotem rowniez wobec funkcjonariuszy, kt6rzy
faktycznie z ulgi na przejazd kolejq nie korzystajq.

Bior4c powyzsze pod uwagg, Sluzba Wiezienna wybrala wykup ulgi na
przejazd koleja, jednoczesnie nie zawierajqc porozumienia w tej sprawre z
pzewo2nikami transportem kolowym, kt6rzy nje posiadajq jednego podmiotu,
reprezentujqcego przewoznik6w lokalnych (regionalne pKS i linie prywatne) w skali
kraju. Zawarcie porozumied w tym przedmiocie ze wszystkimi z osobna
przewoznikami Swiadczqcymi uslugi transportem kolowym jest przedsiewziqciem
wrecz niemozliwym do zrealizowani6,.



Aktualnie zawafta umowa z PKP Intercity S A. na wykupienie ulgi na

Wzelazd kolelE istotnie nie pzewiduje zawarcia porozumienia z przewoznikiem

,,Koleje Dolnoslqskie" S. A. Ewentualna mozliwos6 skozystanie z uslug tego
przewoznika na Wzejazd koleja z uwzglednieniem 50% ulgi, moze nastqpic
wylqcznie w wyniku zawarcia odr?bnej umowy z tym podmiotem.

Stanowisko w przedmiocie potrqcenia wszystkim funkcjonariuszom

zaliczki na poczet podatku dochodowego od os6b fizycznych z tytulu uzyskanja
przychodu w zwi1zku z wykupieniem ulgi w wysokosci 50Vo na przelazd w
komunikacji krajowej, w klasie dowolnej, w pociqgach pzewo2nik6w

reprezentowanych ptzez PKP Intercity S. A. zostalo zaprezentowane w ramacn
odpowiedzi udzielonej pzez Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej na
zapytanie Przewodniczqcego Zazqdu Terenowego NSZZFiPW w Warszawie-

Bialolece (w zalEczeniu kserokopia pisma z dnia 5 grudnia 2010 r.).
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Przewod ni czqcy Zatz4du
Terenowego NSZZFiPW
w Warszawie - Bialolece
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W odpowiedzi na pismo nr 2T10412010 z dnia 10 listopada 2010 roku,

uprzejmie informujg, 2e Centralny Zarzqd Sluzby Wieziennej podtrzymuje swoje

stanowisko prezentowane w pjsmie nr BB - 144O:2O1O z dnia 26 sierpnia 2010
roku.

Nalezy jednak zwr6ci6 uwagg, Ze kwestia opodatkowania nieodplatnych

Swiadczeh dla pracownik6w, z tytulu np. zapewnienia bezplatnych

nieobowiqzkowych Swiadczen medycznych stala sie przedmiotem powaznych

kontrowersji. Z analizy orzecznictwa s4dowego wynika, 2e wojew6dzkie s4dy
administracyjne w sprawie kwalifikacji podatkowej zwiqzanej z ptzyznaniem

pracownikom Swiadczeir medycznych byly niejednomy6lne. W4tpljwosci rozstrzygla

uchwala 7 sgdzi6w Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 24 m4a 2010 r.

sygn. akt ll FPS 1/10 w sprawie abonament6w medycznych , kl&a przesqdza, Ze
zadnym zwolnieniem podatkowym nie sE objete Swiadczenia dla pracownika
ptzekracz{4ce zakres tzw. medycyny ptacy otaz, Ze pracownik otrzymuje
przychod w momencie, w kt6rym ma on jedynie mozliwo66 skorzystania ze
Swiadczenia. Uchwala dotyczy wprawdzje powstania u pracownik6w przychodu z
tytutu objecia ich abonamentami medycznymi, jednak Ministerstwo Finans6w
posilkuje sie niE takze w innych interpretacjach, kt6re dotyczE innego rodzaju



nieodplatnych Swiadczen finansowanych przez pracodawce na rzecz pracownik6w
np. jnterpretacja zdnia Blipca 2010 r. ff lBpBlttlt4l'_411t1O]BD dotyczaca
obowiazku ustalenia przychodu z tytulu uczestniczenia pracownik6w w imprezie
in teg racyj n ej.

Niemniej jednak, pragne zauwazyi, Ze kazdemu podatnikowi, (w tym r6wnjez
funkcjonariuszowi) przysluguje prawo do zlohenia na podstawie przepis6w
Ordynacji podatkowej - do wlasciwego organu podatkowego wniosku:

- o wydanie interpretacjj indywidualnej - art. 14 b g 1,
- o stwjerdzenie nadplaty podatku _ art. 75 S 1.
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