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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. 

W celu zape wnienia dalszego zw i ększe nia racjonalne
go wykorzystania odpadów paleniskowych, ciepła odpa
dowego powstającego w procesie wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej oraz innych odpadów przemysło

wych powstających w elektrowniach, elektrociepłowniach 
ciepłowniach Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała ustala zasady premiowania za wy
korzystanie odpadów przemysłowych powstających w 
elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o odpadach przemy
slowych, należy przez to rozumieć: 

1) popioły lotne powstające w procesie spalania paliw 
stałych w kotłach energetycznych, 

2) żużle palen iskowe, 

3) pirytonośne odpady węglowe, 

4) ksylity, 

5) cieplo odpadowe powstające w procesie wytwarzania 
en e rgii e lek trycznej i cieplnej, 

6) odpady paleniskowe na składowiskach. 

§ 2. W przedsiębiorstw ie (zakładzie), w którym po
wstają odpady przemysłowe, zwanym dalej "dostawcą", 

. fundusz premiowy tworzy się z kwot uzyskanycl ze sprze
daży odpadów przemysłowych , naliczanych w wysokości: 

1) 9 zł za każdą tonę sprzedanych popiołów lotnych w 
stanie nie uszlachetnionym z przeznaczeniem do: 

a) wykorzystania do produkcji: 

betonów komórkowych, kruszywowych prefa
brykowanych i specjalnych (żaroodpornych, 
hydrotechnicznych itp.), 

- kruszyw sztucznych lekkich, 

- cementu, 

- tlenku glinu, 

- wyrobów ceramicznych budowlanych specjal-
nych, 

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 węglo

wych, sprzedanych do dalszej przeróbki, 

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 eniskowych (np. prosz
ków magnetytowych, el pory tu itp.), 

6) 0,5 zł za każdą ' Gcal ciepła odpadowego, przekazanego 
odpła tnie do wykorzystania w przemyśle i rolnictwie 
(hodowla ryb, ogrodnictwo itp.), 

7) 5 zł za każdą tonę odpadów paleniskowych ze skła

dowisk , sprzedan ych do wykorzystania w sposób 
określony w pkt l lit. al-d). 

§ 3. Przy naliczaniu fund uszu premi owego nie 
uwzglc;dnia się odpadów przemysłowych, przekazanych 
n ieodp lat nie do nieprodukcyjnego wykorzystania. 

§ 4. Fundusz pre miowy dzieli się następująco: 

1) 35% pozostaje do dyspozycji dostawcy, 

2) 650io przekazuje s ię do d yspozycj i przedsię biorstwa 

(zakładu) wykorzys tującego 'odpady przemysłowe, 

zwaneg o dalej "odbiorcą" , z tym że umowa między 

d osta wcą a odbiorcą może - w wypadkach uzasad-
n ionych warunkami techniczno-ekonomicznymi 

określić mniejszy udział odbiorcy na korzyść do
stawcy. 

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

2. Zasady premiowania pracowników przedsiębiorstw 
dostawcy i odbiorcy określają zakładowe regulaminy pre
miowania za twierdzone w obowiązującym trybie. 

§ 6. Premie, o których mowa w uchwale, wypłaca s i ę 

w trybie ustalonym dla premii i nagród płatnych poza pla
nem funduszu płac oraz ze środków nie objętych tym fun
duszem, z tym że nie obc iążają one limitu premii indywi
dualn ych określonego dla tych premii i nagród. 

§ 7. Dyrektorzy zjednoczeń i przedsiębiorstw (kom
binatów) stosujących kompleksowe zasady systemu eko
nomiczno-finansowego zapewnią - na mocy posiadanych 
uprawnień - wypłacanie ze środków dyspozycy j nego 
funduszu płac premii za wykorzystanie odpadów przemy
słowych, z tym że cena sprze.daży tych odpadów ulega 
wówczas obniżeniu o 65% stawek 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 oszczędnego nim gospodarowania. 

§ 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 niektórych państwowych przedsiębiorstwach 
przemysłowych i usługowych oraz nadzorujących je zjedncczeniach. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 14 1) Rada Mini strów po porozumieniu z Cen
tralną Radą Związkó w Zawod owych uchwa la, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Przepis y uchwały dotyczą pracown ików za
trudn ionych w: 

1) państwowych przedsiębio rstwach (zak ład ać h) przemy
s łowych i inn y ch jednostkach organizacy jn ych obję

tych dotychczas zasadami wynag·rad·zania stosowany
mi w państwowych przedsi ębiorstwach przemysło

w ych oraz z zastrzeżeniem § 2 w państwowych przed
s iębiors twach (zak ł a d ac h) u sługowych wykonujących 

usług,i na rzecz jednostek g ospodarki uspołecznionej, 

2) centralach zj ednoczeń (jednostkach równorzędnych) 

grupujących przedsiębi'orstwa, o któr ych mowa w 
pkt 1, 

którzy do dnia wejścia w życie niniejsze j uchwały otrz y
mywali wynagrodzenie podlegające podatkowi od wyna
grodzeń i składce na ce le emerytalne. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przepisów uchwały n ie sto
suje się do pracowników wynagradzanych według odrę b

nych zasad, a w szczególności do: 

1) pracown ików transportu samochodo wego, 

2) pracowników str aży pożarnej, 


