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Z A R Z Ą D Z E N I A:

Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 lipca 1975 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych •
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155- Ministra . Komunikacji z dnia 24 lipca 1975 r. w sprawie określenia stanowisk w lotnictwie ' cywilnym,objętych ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
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154 -

Prz e wodniczącego

Głównego

Turystyki

Komitetu Kultury Fizycznej
w sprawie zasad , i trybu wyd a wan ia kart pływackich

156 -

z

dnia

28

lipca

1975

r.
288
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UCHW AtA Nr 140 RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lipca 1975 r.

w sprawie premiowania za wykorzystanie odpadów ··przemysłowych z elektrowni, elektrociepłowni I ciepłownI.
§ 2. W przedsiębiorstw i e (zakładzie), w którym poW celu zape wni enia dalszego zw i ększ e nia racjonalnego wykorzystania odpadów paleniskowych, ciepła odpa- wstają odpady przemysłowe, zwanym dalej "dostawcą",
dowego powstającego w procesie wytwarzania energii . fundusz premiowy tworzy się z kwot uzyskanycl ze sprzedaży odpadów przemysłowych , naliczanych w wysokości:
elektrycznej i cieplnej oraz innych odp adów przemysło
wych powstaj ą cych w elektrowniach, elektrociepłowniach
1) 9 zł za każdą tonę sprzedanych popiołów lotnych w
ciepłowniach Rada Ministrów uchwala, co następuje:
stanie nie uszlachetnionym z przeznaczeniem do:
§ 1. 1. Uchwała ustala zasady premiowania za wykorzystanie odpadów przemysłowych powstających w
elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o odpadach przemyslowych, należy przez to rozumieć:
1)

popioły
stałych

lotne
w

powstające

kotłach

2)

żużle

3)

pirytonośne

w procesie spalania paliw
energetycznych,

palen iskowe,
odpady

węglowe,

4) ksylity,
5) ci eplo odpadowe powstające w procesie wytwarzania
en e rgii e lek trycznej i cieplnej,
6) odpady paleniskowe na

składowiskach.

a) wykorzystania do produkcji:
betonów komórkowych, kruszywowych prefabrykowanych i specjalnych (żaroodpornych,
hydrotechnicznych itp.),
-

kruszyw sztucznych lekkich,

-

cementu,

-

tlenku glinu,

-

wyrobów ceramicznych budowlanych
nych,

specjal-

h) budowy dróg,
c) utwardzania powierzchni roboczych w górnictwie
odkrywkowym,
d) wykorzystania w rolnictwie,
e) odzysku proszków magnetycznych,
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2) 5 zł za każdą tonę żużli pale niskowych, sprzedanych
do wykorzystania w sposób określony w pkt 1
lit. a)-d),

3) 7 zł za każdą tonę pirytonośnych odpadów
wych, sprzedanych do dalszej przeróbki,

węglo

4) 7 zł za każdą tonę ksylitów, sprzedanych do dalszego
gospodarczego wykorzystania,
5)

JO ~ / o

wartoś ci

sprzeda nych surowców pozyskanych
z popiołów lotnych i żużli pal eni skowych (np. proszków magnetytowych, el pory tu itp.),
Gcal ciepła odpadowego, przekazanego
odpła tnie do wykorzystania w przemyśle i rolnictwie
(hodowl a ryb, ogrodnictwo itp.),

6) 0,5

7)

zł

za

każdą '

5 zł za każdą tonę odpa dów paleniskowych ze skła
dowisk , sprzed an ych do wykorzystania w sposób
określony w pkt l lit. al-d).

§ 3. Przy
naliczaniu fund uszu
premi owe go nie
uw zglc;dnia się odpadów przemysłowych, przekazanych
n ie odp lat nie do nieprodukcyjnego wykorzystania.

§ 4. Fundusz pre miowy dzieli

się następująco:

1) 35% pozostaje do dyspozycji dostawcy,
2) 65 0io przekazuje s ię

do d yspozycj i prz edsię biorstwa
'odpady przemysłowe,
zwaneg o dalej "odbio rcą" , z tym że umowa między
d osta wcą a odbiorcą może w wypadkach uzasadn ionych
warunkami
techniczno-ekonomicznymi
(zakładu)

określić

mniejszy

udział

odbiorcy na

korzyść

do-

stawcy.
§ 5. 1. Premia za gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych przysługuje pracownikom zatrudn ionym przy organizowaniu wykorzystania, nadzorowan iu
i wykonywaniu prac związanych z wykorzystaniem tych
odpadów.

2. Zasady premiowania pracowników przedsiębiorstw
dostawcy i odbiorcy określają zakładowe regulaminy premiowania za twierdzone w obowiązującym trybie.
§ 6. Premie, o których mowa w uchwale, wypłaca s i ę
w trybie ustalonym d la premii i nagród płatnych poza planem funduszu płac oraz ze środków nie objętych tym funduszem, z tym że nie obc ią żają one limitu premii indywidualn ych określonego dla tych premii i nagród.
§ 7. Dyrektorzy zjednoczeń i przedsiębiorstw (kombinatów) stosujących kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego zapewnią - na mocy posiadan ych
uprawnień wypłacanie ze środków dyspozyc y j nego
funduszu płac premii za wykorzystanie odpadów przemy słowych, z tym że cena sprze.daży tych odpadów ulega
wówczas obniżeniu o 65% stawe k wymienionych w § 2.

§ 8. Traci moc § 6 uchwały nr 71 Rady Minis trów
z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie zwiększenia produkcji
cementu i oszcz ę dnego nim gospodarowania.

wykorzys tująceg o

§ 9.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tejchma
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UCHW AtA Nr 141 RADY MINISTROW
z dnia 18 lipca i975 r.
w sprawIe zasad wynagradzania

pracowników zatrudnionych w ni ektórych państwowych
i usługowych oraz nadzorującyc h je zjedncc zeniach.

przed si ębiorstwach

przemysłowych

N a podstawie art. 79 Kodeksu pr a cy (Dz. U. z 1974 r.
Nr 24, poz. 14 1) Rada M ini strów po porozumieniu z Centr alną
Radą Z wiązkó w
Zawod owyc h uchwa la, co na-

2)

centralach

zj ed noczeń

grupujących

(jednostkach ró wnorzędnych )
o któr ych mowa w

przedsiębi'orstwa,

pkt 1,

st ępuje:

Przepis y
trudn ionych w:
§ 1.

1.

uchwały

dotyczą

pracown ików za-

1) pań stw o wych przedsięb io rstwach (zak ład ać h) przemys łowy ch i inn y ch jednostkach organizacy jn ych obję
tych dotychczas zas a dami wynag·r ad·zania stosowanymi w państw owyc h przedsi ębior stwach przemysło
w ych oraz z zastrzeżeniem § 2 w państwowych przeds iębiors twac h

usług,i

(z ak ł a d ac h)

u sług owyc h

na rzecz jednostek g ospodarki

którzy do dnia wejścia w życie niniejs ze j uchwały otrz ymywali wynagrodzenie podlegające podatkowi od wyna grodzeń i składce na ce le emeryta lne.
2. Z z astrzeże niem ust. 3 przepisów uchwały n ie stosuj e się do pr a cowników wynagradzanych według odr ę b
nych zasad, a w szczególności do:
1)

pracown ików transportu s amoc hodo wego,

wykonujących

uspołecznionej,

2) pracowników

str aży pożarnej,

