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ZARZĄDZENIE

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 16 maja 1968 r.

w sprawie ustalenia zakresu

czynności

zawodowych geologa górniczego l asystenta mierniczego górniczego.
2) wykonywania pomiarów realizacyjnycb,
3) wykonywania czynności kontrolnych w zakresie miesięcznych odbiorów robót górniczych,
4) opracowywania dokumentacji w zakresie ustalenia wpły
wów eksploatacji górniczej,
5) wykonywania innych prac w zakresie miernictwa górniczego pod nadzorem mierniczego górniczego. '

Na podstawie art. 106 ust. 3 dekretu z dnia 6 maja
1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, pnz. 113)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Geolog górniczy uprawniony jest do projektowania I wykonywania prac geologicznych związanych z ruchem zakładu górniczego oraz do sporządzania dokumentów
w zakresie tych prac.

2. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 1 geolog
górniczy uprawniony jest również do wykonywania dla zalc-ładu górniczego projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznej przewidzianej prawem geologicznym, jak
również do wykonywania wszelkich czynności związanych
ze sporządzaniem tych projektów i dokumentacji.
§ 2. 1. Asystent mierniczego górniczego uprawniony jest

do wykonywania następujących
nictwa górniczego:

czynności

w zakresie mier-

2. Asystent mierniczego górniczego za zgodą okręgo
wego urzędu górniczego może wykony.wać samodzielnie peł
ną dokumentację mierniczo-geologiczną w określonym odkrywkowym zakładzie górniczym lub w zakładzie górniczym
wydobywającym kopaliny w stanie płynnym i gazowym sposobem otworów wiertniczych lub z innych ujęć.
§ 3. Traci moc zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności zawodowych asystenta mierniczego górniczego (Monitor Polski Nr 21, poz. 130).

1) wykonywania uzupełniających pomiarów sytuacyjnych

obiektów i wyrobisk górniczych na powierzchni i pod
wraz z obliczaniem i kartowaniem wyników tych
pomiarów na mapach górniczych,

ziemią,

§ 4.

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 13 lipca

1968 r.
Prezes

Wyższego Urzędu

Górniczego: E. Grabowski
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ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 16 maja 1968 r.
w sprawie prowadzenia rejestru mierniczych górniczych, geologów górniczych i asystentów mierniczego górniczego.
Na podstawie art. 106 ust. 4 dekretu z dnia 6 maja
1953r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113)
zarządza się, co następuje:

1)

Rejestr mierniczych górniczych, geologów górniczych i asystentów mierniczego górniczego, zwany niżej "rejestrem", obejmuje osohy p9siadające stwierdzone przez Wyż
szy Urząd Górniczy uprawnienia do wykonywania czynności
mierniczych górniczych, geologów górniczych i asystentów
mierniczego górniczego.
§ 2. Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie osoby,
które nabyły uprawnienia mierniczego górniczego, geologa
górniczego lub asystenta mierniczego górniczego, chociażby
nie wykonywały czynności zawodowych w zakresie tych
uprawnie'ń.

~

§ 3. Wpis do rejestru następuje z urzędu po stwierdzeniu przez Wyższy Urząd Górniczy uprawnień osoby zainte~
resowanej.
§ 4. Instytucje 1 przedsiębiorstwa górnicze obowiązane
do zgłoszenia do rejestru, w terminie 30 dni, przyjęcia do
pracy, . rozwiązania stosunku służbowego oraz zmian na stanowisku lub miejscu pracy mierniczego górniczego, geologa
górniczego oraz asystenta mierniczego górniczego. .
są

oraz adres

uprawnionego,
zawodowe, datę egzaminu oraz zakres
do wykonywania czynności zawodowych,
3) przebieg pracy zawodowej (§ 4),
4) kary dyscyplinarne oraz pozbawienia prawa wykonywania czynności zawodowych.
§ 6. Skreślenie z rejestru następuje:
1) z urzędu - w razie zaistnienia okoliczności określonych
wart. 107 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) oraz w razie zgonu osoby wpisanej do rejestru,
2) na żądanie osoby wpisanej do rejestru.
§ 7. Na .w niosek osoby wpisanej do rejestru oraz zainteresowal).ej instytucji lub przedsiębiorstwa górniczego Wyższy
Urząd Górniezy wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
§ 8. Wyższy Urząd Górniczy zawiadamia o wpisaniu lub
skreśleniu z rejestru:
1) mierniczego górniczego i asystenta mierniczego górniczego - Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
2) geologa górniczego - Centralny Urząd Geologii.
§ 9. 1. Wpis do rejestru osób, które przed dniem wejścia w życie zarządzenia nabyły uprawnienia mierniczych
2)

>§ 1.

§ 5. W rejestrze wpisuje się:
imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia
wykształcenie

uprawnień

