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wym wynosi 25% opłaty ustalonej na podst awie przepisów § 1- 7a. " ;

pełnej

ust. 8 i 9 w brzmieniu:

3) § 8 otrzymuje brzmienie :

Opłata

za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu w systemie analogowym wynosi 100% opłaty ustalonej na
podstawie przepisów § 1- 7a.
Opłata za udzielenie koncesji na ro zpowszechnianie programu w systemie cyfro-

,,§ 8. Opłaty koncesyjne stanowią dochód budżetu
p ańs twa ."

§ 2. Rozporz ąd zen i e wchodzi w
14 dni od dn ia ogł o s z enia.
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życie

po

upływie

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
B. Sulik
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WYROK TRYBUNAtU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 19 maja 1998 r.
sygn. akt U. 5/97 .
Trybunał
Zdzisław

Konstytucyjny w

składzie:

Czeszejko-Sochacki -

przewodnic zący

Stefan J. Jaworski
Ferdynand Rymarz -

sprawozdawca

protokolant: Joanna Szymczak
po rozpoznaniu w dniu 19 maja 1998 r. na rozpra wie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich ,
z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników
postępowania:
wnioskodawcy, Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
oraz Prokuratora Generalnego, o zbadanie zgodności
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzekania
o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 63,
poz. 302) - w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązu 
je do uwidocznienia w zaświadczeniu lekarskim numeru statystycznego choroby - z art. 2, art. 31 ust. 3,
art. 47, art. 51 ust. 1,2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483),
z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta wowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284)
i z art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel skich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167)
i z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz
nego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r.
Nr 30, poz. 143, z późniejszymi zmianami),

orzeka :
1. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecz nej z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie orzeka nia o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 63, poz.
302) w zakresie, w jakim zobowiązuje do uwidocznienia w zaświadczeniu lekarskim numeru statystycznego
choroby - jest nie zgodny z art. 31 ust. 3, art. 47,
art. 51 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwi etnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz
z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61 , poz. 284)
i z art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel skich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167),
a także z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r.
o świadcz eniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz
nego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r.
Nr 30, poz. 143, z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42,
poz. 202, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192, z 1991 r.
Nr 104, poz. 450, Nr 106, poz. 457 i Nr 110, poz. 474 oraz
z 1995 r. Nr 16, poz. 77), ponieważ ustanawia ograni czenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw
i wolności obywatelskich, zastrzeżone do wyłączności
ustawowej.
2. Na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji określa
termin utraty mocy obowiązującej § 5 ust. 1 rozporzą
dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
17 lutego 1996 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 63, poz. 302) do dnia
19 maja 1999 r.

Zdzisfaw Czeszejko-Sochacki
Stefan J. Jaworski

Ferdynand Rymarz

