
Pragnę uprzejmie poinformować Pana Ministra, że Trybunał Konstytucyjny 
wyrokiem z dnia 19 lutego br. w sprawie P 14/11 stwierdził niezgodność art. 46 ust. 1 
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim 
wypłata emerytury jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca 
wstrzymanie jej wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono 
wniosek o wznowienie wypłaty lub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy emerytura 
nie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego. 
Z przedstwionego przez Trybunał Konstytucyjny ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że 
ustawodawca, przy normowaniu zasad wypłaty emerytur, nie uwzględnił standardów 
konstytucyjnych, w tym w szczególności wymogów proporcjonalności ograniczenia danego 
prawa oraz zasadności ingerencji w konstytucyjne prawa podmiotowe i zasady 
sprawiedliwości społecznej. 

Regulacja o podobnej treści, nieprzewidująca możliwości wypłaty świadczenia za 
okresy wsteczne w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn 
niezależnych od organu emerytalnego, zawarta jest w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 
1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 8, poz. 66). W ocenie Rzecznika w niniejszej sprawie mamy do czynienia 

z naruszeniem powołanych w sprawie P 14/11 standardów konstytucyjnych. 
W tej sytuacji, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 
ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie stosownych zmian 
prawodawczych, związanych z usunięciem niekonstytucyjnej regulacji prawnej. 
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