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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 marca 1996 r. 

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grud
nia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 108, poz. 486, Nr 134, poz. 646 oraz 
z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku do
chodowego od osób fizycznych od zasiłków i zasiłków 
szkoleniowych, zwanych dalej zasiłkami, wypłaconych 
bezrobotnym przez organy zatrudnienia od dnia 
1 stycznia 1995 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., do wyso
kości różnicy pomiędzy należnym podatkiem a kwotą 
pobranych zaliczek. 

§ 2. Zarządzenie ma zastosowanie do dochodów 
uzyskanych przez podatników, którzy: 

1) w 1995 r. uzyskali dochody wyłącznie z zasiłków 
oraz 

2) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za 
1995 r. nie korzystają: 

a) z ulg i odliczeń przewidzianych dla podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, 

b) z możliwości łącznego opodatkowania swoich 
dochodów z dochodami małżonka lub z opodat
kowania przewidzianego dla osób samotnie wy
chowujących dzieci. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 marca 1996 r. 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez mate
riały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozumieniu zarządzenia: 

1) czynnikami szkodliwymi dla zdrowia ludzi są: 

a) substancje chemiczne, 

b) hałas, 

c) promieniowanie jonizujące, 

jeżeli ich stężenie lub natężenie oraz czas trwania 
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi; 

2) pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 
zwanymi dalej "pomieszczeniami", są: 

a) pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia prze
znaczone na stały pobyt chorych w budynkach 
służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt 
dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także 
pomieszczenia przeznaczone do przechowywa
nia produktów żywnościowych - zwane dalej 
"pomieszczeniami kategorii A", 

b) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi 
w budynkach użyteczności publicznej inne niż 

zaliczone do pomieszczeń kategorii A oraz po
mieszczenia pomocnicze w mieszkaniach 
zwane dalej "pomieszczeniami kategorii B". 

§ 2. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pra
cy określają odrębne przepisy. 

§ 3. 1. Dopuszczalne stężenia substancji chemicz
nych w powietrzu pomieszczeń określa załącznik nr 1. 

2. Stężenie substancji chemicznych oznacza się ja
ko wartości średniodobowe. 

§ 4. Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin, 
których zawartości w materiałach budowlanych podle
gają szczególnym ograniczeniom, określa załącznik 

nr 2. 

§ 5. Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego 
przez urządzenia i instalacje w pomieszczeniach okre
śla Polska Norma PN-B-02151/02. 

§ 6.1. Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów 
promieniotwórczych w materiałach budowlanych 
określa załącznik nr 3. 
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2. Stężenie radonu-222 w pomieszczeniach prze
znaczonych na stały pobyt ludzi określają przepisy od
rębne. 

§ 7. Zasady i metody pomiarów stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wy-

posażenia, określają Polskie Normy uznane za obowią
zujące w przepisach odrębnych. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski 

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 <r. 
(poz. 231) 

Załącznik nr 1 

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W POWIETRZU 
POMIESZCZEŃ KATEGORII A i B 

Lp. Nazwa substancji 
Dopuszczalne stężenie w Ilg/m3 

pomieszczenia kategorii A pomieszczenia kategorii B 

1 2 3 4 

1 Akryloamid 1 3 

2 Akrylonitryl 2 3 

3 Amoniak 300 300 

4 Benzen 10 20 

5 Butadien 100 300 

6 Butylowy alkohol 300 300 

7 Chlorobenzen 15 40 

8 Chlorofenole (bez pentachlorofenolu) 15 20 

9 Chloronaftaleny 15 30 

10 Cykloheksan 250 250 

11 Cykloheksanon 40 100 

12 Dichlorobenzen 30 50 

13 Etylobenzen 100 150 

14 Fenol 20 50 

15 Formaldehyd 50 100 

16 Ftalan dibutylu 100 150 

17 Ftalowy bezwodnik 40 80 

18 Glikol etylenowy 15 50 

19 Krezole 25 50 

20 Ksylen 100 150 

21 p-Kumylofenol 40 80 

22 Maleinowy bezwodnik 50 100 

23 Naftalen 100 150 

24 Octan butylu 100 150 

25 Octan etylu 100 150 

26 Octa n wi nyl u 50 100 

27 Ozon 100 150 

28 Pentachlorofenol 5 10 

29 Rtęć 1 3 

30 Styren 20 30 

31 Tlenek węgla 3000 6000 
(stężenie 30-minutowe) (10000) (10000) 

32 Toluen 200 250 

33 Trichloroetan 75 150 

34 Trichloroetylen 150 200 

35 Winylu chlorek 5 10 
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Załącznik nr 2 

WYKAZ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH liCH MIESZANIN, KTÓRYCH ZAWARTOŚCI W MATERIAŁACH 
BUDOWLANYCH PODLEGAJĄ SZCZEGÓLNYM OGRANICZENIOM 

Lp. Nazwa substancji lub ich mieszanin Zakres ograniczeń Termin obowiązywania 

2 3 4 

1 Akryloamid i akrylonitryl (w postaci nie- Niedopuszczalne w materiałach bu- Po upływie 2 lat od dnia wejścia w ży-
związanej) dowlanych cie zarządzenia 

2 Azbest Niedopuszczalny dodatek azbestu 
w materiałach budowlanych 

1 stycznia 1997 r. Zgodnie z rozporzą
dzeniem Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowia
dać wyroby ze względu na potrzebę 
ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. 
Nr 133, poz. 690) 

3 Benzen (w postaci niezwiązanej) Dopuszczalna zawartość w materia- Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
łach budowlanych do 0,1% ich masy 

4 Benzyna lakiernicza lub inna mieszanina Niedopuszczalna zawartość w pły- Po upływie 1 roku od dnia wejścia 
lotnych węglowodorów alifatycznych nach iniekcyjnych do osuszania mu- w .życie zarządzenia 
i aromatycznych lub ich chlorowcopo- rów budynków 
chodnych 

5 Chlorofenole łącznie z pentachlorofeno- Niedopuszczalna zawartość w mate- Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
lem riałach budowlanych stosowanych 

wewnątrz budynków 

6 Chromiany (Cr+6) 

7 Czterochlorek węgla 

Niedopuszczalna zawartość w mate- Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
riałach budowlanych 

Niedopuszczalna zawartość w mate- Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
riałach budowlanych 

8 Farbasol (mieszanina lotnych węglowo- Niedopuszczalna zawartość w mate- Po upływie 1 roku od dnia wejścia 
dorów aromatycznych z domieszką ali- riałach budowlanych stosowanych w życie zarządzenia 
fatycznych) wewnątrz budynków 

9 Glikol etylenowy 

10 Kadm jako składnik pigmentów 

Niedopuszczalna zawartość w mate- Po upływie 2 lat od dnia wejścia w ży
riałach budowlanych stosowanych cie zarządzenia 
wewnątrz budynków 

Niedopuszczalny w formie dodatku Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
do materiałów budowlanych 

11 Lindan jako składnik środków ililpre- Niedopuszczalna zawartość w mate- Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
gnacyjnych i wyrobów lakierniczych riałach budowlanych stosowanych 

wewnątrz budynków 

12 Metanol 

13 Ołów jako pigment 

14 Ołów jako czynnik antykorozyjny 

15 Produkty pochodzące z przeróbki węgla 
(smoła, lepiki) 

16 Węglowodory aromatyczne (jedno
i dwu pierścieniowe, jak ksylen, toluen, 
etylobenzen, etyloleksen), z wyjątkiem 
benzenu 

Dopuszczalna zawartość w materia- Po upływie 1 roku od dnia wejścia 
łach budowlanych do 2% ich masy w życie zarządzenia 

Niedopuszczalna zawartość w mate- Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
riałach budowlanych 

Dopuszczalne zastosowanie w obiek- Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
tach budowlanych przemysłowych, 
z wyłączeniem przemysłu rolno-spo-
żywczego 

Niedopuszczalne stosowanie we- Od dnia wejścia w życie zarządzenia 
wnątrz budynków 

Dopuszczalna zawartość w materia- Po upływie 1 roku od dnia wejścia 
łach budowlanych stosowanych we- w życie zarządzenia 
wnątrz budynków do 20% ich masy 

17 Węglowodory chlorowcopochodne jako Niedopuszczalna zawartość w mate- Po upływie 1 roku od dnia wejścia 
rozpuszczalniki, z wyłączeniem cztero- riałach budowlanych powyżej 5% ich w życie zarządzenia 
chlorku węgla masy 
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Załącznik nr 3 

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W MATERIAłACH BU
DOWLANYCH 

1. Współczynnik ograniczający stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowla
nych wyrażony jest wzorem: 

f ,=0,00027SK+0,0027SRa +0,0043STh~1, 

przy czym: SK' SRa i STh oznaczają odpowiednio wartości stężeń: 

potasu-40, radu-226 i toru-228 wyrażone w Bą/kg. 

2. Niezależnie od wymagań określonych w ust. 1, współczynnik ograniczający stężenie radu-226 w materiałach 
budowlanych nie powinien przekraczać wartości: 

f2=185 Bą/kg. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH 

z dnia 20 lutego 1996 r. 

w sprawie obowiązków sprawozdawczych. 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się obowiązek przekazywania danych 
statystycznych w formie sprawozdań na formularzach: 

1) ST-1 - meldunek statystyczny o podstawowych 
danych w zakresie świadczeń pieniężnych 
z pozarolniczego systemu ubezpieczeń spo
łecznych, 

2) ST-2 - sprawozdanie z wypłat świadczeń pienięż
nych z pozarolniczego systemu ubezpie
czeń społecznych, 

według wzorów stanowiących odpowiednio załączni
ki nr 1 i nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy: 

1) Dyrekcji Generalnej PKP, 

2) Ministerstwa Obrony Narodowej, 

3) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

4) Ministerstwa Sprawiedliwości, 

5) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

• 

§ 3. 1. Sprawozdania statystyczne przekazuje się do 
Departamentu Statystyki, Analiz i Prognoz Centrali Za
kładu Ubezpieczeń Społecznych w terminach: 

1) do czwartego dnia roboczego każdego miesiąca po 
miesiącu sprawozdawczym: teleksem, telekopiar
ką lub telefonicznie - sporządzone na formularzu 
ST-1, 

2) do dnia 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października 1996 r. 
i do 10 stycznia 1997 r. - sporządzone na formula
rzu ST-2. 

2. Meldunki statystyczne z danymi począwszy od 
dnia 1 marca 1996 r. przekazuje się zgodnie 
z terminami podanymi w ust. 1 pkt 1. 

3. Sprawozdania ST-2 z danymi począwszy od 
dnia 1 stycznia 1996 r. przekazuje się zgodnie z 
terminami podanymi w ust. 1 pkt 2. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 3 Prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 lutego 1995 r. 
w sprawie obowiązków sprawozdawczych (Dz. Urz. 
ZUS Nr 1, poz. 1). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Bańkowska 


