
1 
 

KANCELARIA ADWOKACKA 
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Kancelaria Adwokacka 

ul. Ozimska 67/3 

45-368 Opole  

Opole, dnia 11 lutego 2022 roku 
 
 
 
 

Opinia prawna 
sporządzona na zlecenie Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego 

 
 Przedmiotem opinii jest - w związku z licznymi zapytaniami 
pracowników Urzędu Miasta Szczecin -  zaopiniowanie kwestii dotyczącej 
możliwości odliczania od podatku wydatków związanych z paliwem 
zakupionym w związku z dojazdem własnym pojazdem do pracy. Czy ulga 
(zwrot) należy się pracownikowi, który ma już odliczone koszty uzyskania 
przychodu przez pracodawcę? W przypadku pracowników Urzędu Miasta 
taka sytuacja ma miejsce i jest to uwidocznione na odcinkach płacowych, tj. 
250 zł dla miejscowych i 300 zł dla dojeżdżających spoza Szczecina. 
 
1. Regulacja prawna. 

 
 Kwestia jest uregulowana przez przepis art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 
z późn. zm., zwana dalej „ustawą PIT”).  
 Zgodnie z tym przepisem: „Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku 
służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej: 
1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 

zł - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego 
stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz 
pracy nakładczej; 

2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy 
podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego 
stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz 
pracy nakładczej; 

3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 
zł - w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika 
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jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i 
podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę; 

4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy 
podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego 
stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz 
pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest 
położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik 
nie uzyskuje dodatku za rozłąkę”. 

 
2. Standardowe odliczenie czyli pomniejszenie o 250 zł lub 300 zł 

miesięcznie. 
  
 Przenosząc powyższe uregulowanie na grunt praktyczny, należy wskazać, że 
każdy pracownik ma prawo do odliczenia wydatków związanych z dojazdem do 
pracy własnym samochodem, pociągiem lub komunikacją miejską od przychodów 
uzyskanych w ramach zatrudnienia.  Przychody, które pracownik otrzymuje jako 
wynagrodzenie za wykonaną pracę, przed opodatkowaniem podatkiem PIT są 
pomniejszane o tzn. koszty pracownicze uzyskania przychodów jako rekompensata 
wydatków ponoszonych przed osobę zatrudnioną na dojazdy do pracy. Ich 
wysokość zależy od miejsca zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach może być 
także podwyższona. Standardowo wynosi: 250 zł miesięcznie – zamieszkanie w 
miejscowości zakładu pracy (pracownik miejscowy) oraz 300 zł miesięcznie – 
zamieszkanie poza miejscowością zakładu pracy. 
 Koszty pracownicze pomniejszają przychody pracownika, a następnie 
podlegają opodatkowaniu. W związku z tym osoba zatrudniona płaci niższy 
podatek dochodowy. Odpowiadając na pytanie zaznaczyć trzeba, że nie ma 
możliwości podwójnego odliczenia tych kosztów od przychodów podlegających 
opodatkowaniu. Koszty te ma obowiązek uwzględniać pracodawca, odejmując je 
od przychodów, a w konsekwencji pomniejszając dochód, od którego oblicza 
zaliczkę na podatek. Gdyby nie koszty uzyskania przychodów, comiesięczna 
wypłata „na rękę” byłaby niższa - zwykle o ok. 43 zł. Korzyści płynące z tego 
rozwiązania pracownik otrzymał już w trakcie roku, wraz z comiesięczną wypłatą. 
 Pracownik nie musi zaś dokumentować - ile pieniędzy dokładnie miesięcznie 
przeznacza na dojazdy do pracy. 
 
3. Dodatkowe wymogi dla pracowników dojeżdżających z innej 

miejscowości (poza Szczecinem). 
  
 Jak wspomniano, w sytuacji gdy pracownik dojeżdża z innej miejscowości 
(poza Szczecinem) - koszty uzyskania przychodów są wyższe. Wynoszą 300 zł 
miesięcznie, zaś rocznie do 3600 zł (gdy ktoś ma jednego pracodawcę) lub do 5400 
zł (gdy ktoś pracuje w kilku miejscach). Stanowi tak art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o 
PIT. W orzecznictwie zwraca się uwagę na cel tego przepisu: pracownik z innej 
miejscowości więcej wydaje na dojazdy do pracy, dlatego jego koszty są wyższe. 
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Jeśli ktoś dojeżdża do pracy z innej miejscowości, ma prawo do podwyższonych 
kosztów bez względu na to, ile faktycznie wydaje na paliwo. Podnosi się w 
judykaturze, że cyt.: „Przy czym chodzi o miejscowość, w której w rzeczywistości 
świadczona jest praca, z kolei miejsce zamieszkania wiązać się ma z faktycznym, 
fizycznym przebywaniem, a nie np. zameldowaniem” – tak: Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z 3 marca 2016 r. (II FSK 30/14).  
 Podwyższone koszty (300 zł zamiast 250 zł miesięcznie) może uwzględniać 
pracodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek. Stanie się tak jednak wyłącznie, 
jeśli pracownik spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki: 
1) nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT); 
2) nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy - chyba że 
zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu 
(art. 22 ust. 13 ustawy o PIT); 
3) złożył pracodawcy stosowne oświadczenie (art. 32 ust. 5 ustawy o PIT). 
 
 W sytuacji,  w której pracownik mieszka w innej miejscowości niż pracuje, 
nie uzyskuje dodatku za rozłąkę ani zwrotu kosztów dojazdu, ale nie złożył 
pracodawcy oświadczenia - to wówczas faktycznie w rozliczeniu rocznym PIT 
może wykazać wyższe koszty za te miesiące, w których dojeżdżał z innej 
miejscowości (ale nie więcej niż 3600 zł rocznie, jeśli ma tylko jednego 
pracodawcę). Uzyska z tego tytułu zwrot podatku. 
 
4. Możliwość odliczenia wyższej sumy niż 300 zł miesięcznie na dojazdy do 

pracy. 
 

 Ustawa PIT zakłada możliwość odliczenia wyższej sumy niż 300 zł 
miesięcznie na dojazdy do pracy. W tym celu po stronie pracownika leży 
udokumentowanie, że koszt biletu miesięcznego na komunikację miejską, pociąg, 
prom lub połączenie kilku środków transportu, które są niezbędne, aby dostać się 
do miejsca pracy, przewyższa 300 zł. W tym celu zatrudniona osoba musi 
przedstawić imienne bilety okresowe. Poniesione wydatki zostaną uwzględnione w 
rozliczeniu rocznym PIT. Zgodnie jednak z interpretacją Ministerstwa Finansów: 
"ustawa PIT nie przewiduje odliczania w ramach kosztów pracowniczych 
faktycznych wydatków na paliwo pracownika, który dojeżdża do pracy 
własnym samochodem, jak również wydatków na taksówkę". Zatem w 
przypadku pracownika, który dojeżdża do pracy transportem zbiorowym i wydaje 
na bilety więcej, niż wynosi przysługujący mu roczny limit kosztów uzyskania 
przychodów (czyli przez rok wyda na bilety więcej niż: 3.000 zł – jeśli pracuje w 
swojej miejscowości u jednego pracodawcy, 3.600 zł - jeśli pracuje u jednego 
pracodawcy, do którego dojeżdża z innej miejscowości, 4.500 tys. zł - jeśli pracuje 
w swojej miejscowości na podstawie więcej niż jednej umowy), 5.400 tys. zł – jeśli 
dojeżdża do więcej niż jednego pracodawcy spoza swojej miejscowości). Chodzi 
dokładnie o dojazd „środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego 
lub komunikacji miejskiej” – zgodnie z art. 22 ust. 11 ustawy o PIT. Pracownik w 
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takiej sytuacji może odliczyć w PIT koszty, jakie rzeczywiście poniósł. Wydatki 
należy udokumentować imiennymi biletami okresowymi. 
 
5. Możliwości skorzystania z wyższej rocznej sumy odliczenia. 

 
 Jak wspomniano, osoba zatrudniona, która ma równocześnie co najmniej 
dwa stosunki pracy może skorzystać z wyższej rocznej sumy odliczenia. W 
przypadku pracowników miejscowych jest to 4500 zł, natomiast w przypadku 
dojeżdżających z innej miejscowości to suma w wysokości 5400 zł. Są to sytuacje, w 
których koszty nie będą wynosiły 250 zł na miesiąc/maksymalnie 3000 zł na rok. 
Może to spowodować, że pracownik faktycznie na koniec roku dostanie zwrot 
podatku, chociaż relatywnie niewielki.  
 Jeśli ktoś uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego 
zatrudnienia (np. pracuje na część etatu w firmie A i na część etatu w firmie B), 
roczna maksymalna wysokość kosztów wynosi nie 3000 zł, a 4500 zł. Obaj 
pracodawcy odliczają jednak miesięcznie po 250 zł od przychodu, przez cały rok 
mogą więc łącznie odliczyć nawet 6000 zł. W takiej sytuacji po rozliczeniu PIT 
okaże się, że pracownik wykorzystał wyższe koszty niż mu przysługują i musi 
dopłacić podatek, wynoszący nawet kilkaset złotych. Do niedawna nie można było 
tego uniknąć przez złożenie wniosku, by któryś z pracodawców kosztów uzyskania 
przychodów nie stosował. Zmienił to dopiero Polski Ład. Od 1 stycznia 2022 r. 
pracownik może złożyć płatnikowi (czyli pracodawcy) sporządzony na piśmie 
wniosek o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania 
przychodów (art. 32 ust. 1f ustawy o PIT). 
 
6. Konkluzja. 
 
 Sytuacja, w której pracodawca nie zastosował w ogóle pracowniczych 
kosztów, nie powinna się zdarzyć, o ile płatnik postąpił zgodnie z przepisami i jak 
wynika z zapytania – pracodawca postępuje prawidłowo. Dla pewności, przy 
rozliczaniu PIT-37 pracownik może zwrócić uwagę (w poz. 43), czy zastosowano 
wobec niego koszty, jakie rzeczywiście mu przysługują. Skoro, jak w zapytaniu, 
wobec pracowników są odliczane koszty uzyskania przychodu przez pracodawcę, 
co jest uwidocznione na odcinkach płacowych, tj. 250 zł dla miejscowych i 300 zł 
dla dojeżdżających spoza Szczecina – nie ma podstaw do dodatkowych odliczeń, 
czy ulg. 
 Można oczywiście również zwrócić się do pracodawcy z zapytaniem, czy 
stosuje odliczenia przewidziane w art. 22 ust. 2 ustawy PIT. 
 
        Wojciech Fraszek 
        Adwokat 


