
821

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 27 czerwca 2006 r.

sygn. akt SK 35/04

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Bohdan Zdziennicki — przewodniczàcy,

Marian Grzybowski — sprawozdawca,

Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em skar˝àcego oraz Rady
Ministrów, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw
Obywatelskich, na rozprawie w dniu 27 czerw-
ca 2006 r., skargi konstytucyjnej Tomasza Wilanda
o zbadanie zgodnoÊci § 3 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szcze-
gó∏owych warunków i trybu udzielania premii gwa-
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rancyjnej, a tak˝e jej zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z ban-
kami z tytu∏u refundacji wyp∏aconych premii (Dz. U.
Nr 57, poz. 259, ze zm.), w brzmieniu nadanym rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 paêdziernika
2001 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie szcze-
gó∏owych warunków i trybu udzielania premii gwa-
rancyjnej, a tak˝e jej zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z ban-
kami z tytu∏u refundacji wyp∏aconych premii (Dz. U.
Nr 118, poz. 1254), z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 31 ust. 3,
art. 64 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2
w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej,

orzeka:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a tak-
˝e jej zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z bankami z tytu∏u re-
fundacji wyp∏aconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259,
z 1997 r. Nr 144, poz. 963 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 159
i Nr 118, poz. 1254), w brzmieniu nadanym rozporzà-

dzeniem Rady Ministrów z dnia 2 paêdziernika 2001 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏o-
wych warunków i trybu udzielania premii gwarancyj-
nej, a tak˝e jej zwrotu oraz trybu rozliczeƒ z bankami
z tytu∏u refundacji wyp∏aconych premii (Dz. U. Nr 118,
poz. 1254), jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgod-
ny z art. 8 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169,
poz. 1417) umorzyç post´powanie w pozosta∏ym za-
kresie ze wzgl´du na zb´dnoÊç wydania orzeczenia.

Bohdan Zdziennicki

Marian Grzybowski Marek Mazurkiewicz


