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W odpowiedzi na kolejne pismo z dnia 1 sierpnia br. dotyczące wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13, w którym zawarto prośbę o 

wskazanie źródła informacji, z którego pochodzi rzekoma konieczność „dostosowania do 

wymogów określonych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego dwóch systemów emerytalnych, 

tj. systemu powszechnego i zaopatrzeniowego”, przedstawiam dodatkowe wyjaśnienia.

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt K 39/13, Trybunał 

Konstytucyjny orzekł, iż przepisy art. 1, art. 18a ust. 1 i art. 18b 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 w zakresie, w jakim wśród osób 

uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy 

wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej, są niezgodne z art. 32 Konstytucji.

Wydaje się zatem oczywistym, że skoro funkcjonariusze Służby Celnej podlegają systemowi 

powszechnemu, a w wyniku wykonania powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

zostaliby włączeni do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, to regulacje 

zawarte w obu systemach emerytalnych (powszechnym i zaopatrzeniowym) powinny być
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odpowiednio dostosowane do wymogów określonych w przedmiotowym wyroku Trybunału 

Konstytucyj nego.

I takie stanowisko, zgodnie z którym realizacja ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

polegająca na opracowaniu regulacji, na podstawie których funkcjonariusze Służby Celnej 

zostaną objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym, będzie oznaczała konieczność 

dostosowania (a nie wdrożenia dwóch systemów emerytalnych, jak wskazano w piśmie) resort 

finansów wielokrotnie prezentował w swoich pismach w temacie realizacji wyroku TK.
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