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Uprzejmie proszg o wyja6nienie nasuwaj4cych siq w4tpliwo6ci, czy wykup ulg
dla okreflonej grupy funkcjonariuszy ozncza zniesienie prawa do zwrctu koszt6w
dojazdu do sluZby i z por.lrotem dla wsrystkich, to znaczy r6wnie2 dla tyclr, ict6rry
z ulg nie korzystaje. KonSlrhrcyjna zasada r6wno6ci wydaje sig wskazryal, i2 c1
kt6rzy z ulg nie korzystaj4 w dalszym ciqgu maj4 prawo do zwrotu koszt6w dojazdu
o ile zajmuj4lokal mieszkalrry w miejscowoSci pobliskiej miejsca pelnienia sfuZby.

Innym budz4cym w4tpliwo5ci zagadnienien jest wykup uprawnieri tylko do
przejazd6w z ttlg 50 Vo w 2011 roku w komunikacji krajowej - w klasie dowolnej,
w pociqgach uruchamianych przez przewoinlk6w kolejowych (i to nie wsrystkich)
z pominigciem trarsportu autobusowego. Ustawa z dnia 16 grudnia 2011 roku
o publicznyrn trarsporcie zbiorowym, w art. 4 ust. 1 pkt 14 okrefla, 2e ,Btlh.]iczny
transport zbiorowy - powszechnie dostgpny regulamy przew6z os6b wykon).wany w
okre6lonych ods4pach czasu i po okre5lonej linii komunikacyjnej, liniach
komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej", tak wigc, altematywne przewozy os6b
Swiadczoae przez przewoinrk6w autobusowych sq r6vr'nie2 transportem zbiorowym
i moina czynii starania o l\ykup podobnej ulgi, jak w pr4padku firm
reprezentowanych przez PKP Intercity S.A. Podkresli6 naleiry,2e axt. 183 usta*y
o Slu2bie Wigziennej dopuszcza tak4 ewentualnoii.

Wielokrotnie zglaszana przpz nas uwaga o braku moZliwoici skorzystania
z uslug Swiadczonych przez kolqe (z r6inych wzgIgd6w) jest caly czas ignorowana,
a fimkcjonariusze zrnuszani do facenia zaliczki na podatek dochodowy od osob
fizycmych, od wirh.ralnego dochodu.

WczeSniejsza uwaga dot;rcz4ca nie wykupienia ulgi u jednego z podmiotow
Swiadcz4cych kolejowe przewozy pasaZerskie dotyczy firmy pod nanvq ,foleje
Dolnodlq.skie" Sp6lka Akryjna. W zalqczeniu Certyfikat Bezpieczefstwa - CzgSi A i
B wydany przez Prezesa Urzgdu Transporhr Kolejowego ftserokopia).
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