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§ 13. 1. Zarząd sporządza preliminarz budżetowy (wpły
wów . i wydatków), obejmujący koszty utrzymania i działal-
ności zarządu. ' . 

2. Preliminarz budżetowy zarządu obejmuje również fun
dusz nagród, przeznaczony dla pracowników zarządu. 

3. Preliminal1Z budżetowy zarządu zatwierdza Minister; 
a w odniesieniu do zarządu podległego radzie narodowej -
prezydium tej rady narodowej. 

§ 14. Koszty utrzymania i działalności zarządu pOokrywa 
się z wpłat podporządkowanych przedsiębiorstw w stosunku 
proc.entowym do ich planowanego obrotu. 

§ 15. 1. Zasady płac pracowWkówzam:ądu ustalają od
rębne przepisy. 

2. Zasady przyznawania nagród o.kreślają odIębu .prze
pisy, na podstawie których dyrektor zarządu może wydać re
gulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawa
nia nagród. 

3. Nagrody dyrektora, Jego zastępców i głównego księ
gowego -zarządu ustala Minister, a w odniesIeniu do zarzą

du podległego radLienarodowej- preą-dium tej rady na
rodowej. 

§ 16. Do .zarządu mają zastosowanie ogólnie obowiązu
jące przepisy o przedsiębiorstwach państwowych oraz odpo
wiednio przepisy %awarte w łł 6, :12, .13, 14 oraz 19 :zarzą
dzenia MillłstraBudowni.ctwa i PI2leD1fSłu Materiałów Bu
dowlanych % dIli:a24 marca 1958 T. W .sprawie zasad działa
nia o i zakresu uprawnień państwowych p.rzedsiębiorstw bu
dowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa 
• Przemysłu Materiałów Budowłanychlub pI'%m niego nad-

zOTowanych (Monitor Polski Nr 21, poz. 128)', z wyjątkiem 
tych przypadków, które na podstawie niniejszego zarządzenia 
uregulowane są <><imiennie. . 

§ 11. Zgodnie z postanowieniami § 14 uchwały nr 45 
Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie ' zasad 
i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie 
{Monitor Polski Nl' 16, ·poz. 99) w stosunku do zarządów: 
utworzonych na podstawie niniejszego zarządzenia tracą moc 
pmepisy: 

l) uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 
12 maja 1950 r. w sprawie struktury organizacyjnej 

o.. uspołecznionych przedsiębiorstw przemysłu kluczowego," 
centralnych zarządów przemysłu i zjednoczeń (Biuletyn. 
PKPG Nr 12, poz. 145); " ); 

'2) uchwały Prezydium Rządu z dnia 23 grudnia 1950 r. 
w sprawie włączenia w skład ministerstw centralnym 
zarządów (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-S, poz. 63); 

;3) n<:hwały ilU' 321 Pr-e'Zy-dium Rządu 'Z dnia 18 ma
ja 19.54r. w sprawie ' OZB'Sad organizacji ministerstw: 
i 'centralnym un:rędów; 

4) uchwały nr 518 Rady Ministrow z dnia 17 'sierpnia 
1956 I. W spIawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów 

, ~'. c-eatralnych urządów przem:yshJ. (Monitor Polskl 
z 1956 .T. Nr -83, poz. B75 i .z 1951r. Nr 69, poz. 4191; 

5) zarządzenia nr 83 Ministra Budownictwa z dnia 15 listo
pada 1956 r. wspra'11e rozszerzenia uprawnień dyrekto
rowcentralnych 'Zarządów resortu Ministra 'Budow
nictwa. 

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie .z dniem Ogloszenia 
z mocą od dnia 15 marca 1958 r. 

Minister Budownictwa i Prremysłu Materiałów Budowlanych: .' 
St. Piełrusiewic2 f 
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ZARZĄDZENIE PREZESA WY2:SZEGO URZ.ĘDU GO.RNICZEGO 

z dnia1? marca 1958 r. 

w sprawie ustalenia ' zakresu czynności zawodowych asystenta mierniczego górniczego. 

Na podstawie art. 118 ust. 2 dekretu z dnia 8 maja 
1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1955r, Nr lO, poz. 65) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Asystent mierniczego górniczego uprawniony jesf 
do wykonywania samodzielnie następujących czynności w 
zakresie miernictwa górniczego: 

l) użupełniających pomiarów wyrobisk górniczych wraz 
z opracowaniem tych pomiarów; 

2). uzupełniających pomiarów sytuacji na powierzchni wraz 
z opracowaniem tych pomiarów; 

3) kartowania wyników pomiarów na mierniczych planach 
robót górniczych (mapach górniczych); 

4) nadawania kierunków pionowych i poziomych głównych 
wyrobisk przygotowawczych; 

5) pomiarów kontrolnych wykonanych robót górniczych; 
6) pomiarów dla ustalenia strat kopaliny w 'Złożu oraz opra

cowanie tych pomiarów, 

2. Ogólną kontrolę nad wykonywaniem czynności asy __ 
sten ta mierniczego górniczego wymienionych w ust. 1 spra"i 
wuje mierniczy górniczy. 

3. Mierniczy górniczy podpisuje miernicze plany robót 
górniczych (mapy górnicze). 

. § 2. Asystent mierniczego .górniczego wykonuje inne 
prace z zakresu miernictwa górniczego, nie wymienione VI. 
§ 1, na zlecenie i pod bezpośrednim nadzorem mierniczego. 
górniczego. 

§ 3. W mniejsżych odkrywkowych zakłddach górnI
czych - za zgodą okręgowego urzędu górniczego - mogą 
być sporządzane miernicze plany wbót górniczych (mapy!' 
górniczeł samodzielnłe przez asystenta: mi-erni'Cl.eg() górni"! 
'czego. 

i .§ 4. Zarządzenie w,chodzi w zycie.z dniem ogłoszeni.a. 

Prezes Wyższego Vrz9du Oórniczego:T. Lasek 
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