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UCHW AtA Nr 94 RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 kwietnia 1973 r. 

w sprawie obchodów uroczystośc1 branżowych (zawodowych), zakładowych I regionalnych. 

W celu ujednolicenia zasad organizowania obchodów 
świąt i uroczystości o charakterze branżowym, zawodo
wym, regionalnym i zakładowym Rada Ministrów w po
rozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady organizowania uroczy
stości w związku z obchodami dni branżowych lub zawo
dowych, zwanych dalej "dniami", ora7 innych uroczysto
ści, w tym także zakładowych i regionalnych. 

2. Uchwała nie narusza przepisów o zezwoleniach na 
publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową: 

§ 2. 1. Zakłady pracy mogą organizować coroczne 
obchody dni branżowych (zawodowych) wyłącznie w cza
sie wolnym od pracy. 

2. Wykaz dni (ust. 1) oraz terminy ich obchodów. 
określa załącznik do uchwały. 

§ 3. 1. Formy I zakres organizowanych w zakładach 

pracy uroczystości, o których mowa w § 2, oraz innych 
uroczystości zakładowych ustalają właściwi ministrowie 
(kierownicy urzędów centralnych) w porozumieniu z zarzą
dami głównymi związków zawodowych. 

2. Obchody uroczystości zakładowych nie mogą po
wodować zakłóceń w normalnym ' funkcjonowanl u.zakła
dów oraz odrywania pracowlllków od pracy. 

§ 4. Centralne obchody dni branżowych (zawodowych} 
mogą być organizowane nie częściej niż co 5 lat; odstęp
stwa od tej zasady mogą następować za zgodą Prezesa 
Rady Ministrów na wniosek Centralnej Rady Związków 
Za wodowych. 

§ 5. Organizowanie na terenie danego województwa 
obchodów uroczystości r świąt regionalnych może odby
wać się tylko za zgodą przewodniczącego prezydium wo
jewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wy
dzielonego z województwa). Przy wyrażaniu- zgody prze
wodniczący prezydiów kierują się w szczególności potrze
bą ograniczenia do niezbędnych rozmiarów zakresu i kosz
tów imprez, nieodrywania pracowników od pracy oraz nie
powodowania zakłóceń w funkcjonowaniu zakładów pracy 
oraz transportu i komunikacji. 

§ 6. Ministrowie, prezydia wojewódzkich rad narodo
wych (rad narodowych miast wydzielonych z województw) 
i kierownicy podległych im zakładów pracy mogą prze
znaczać na pokrycie kosztów imprez związanych z uroczy
stościami, o których mowa w § 3, 4 i 5, tylko środki prze
widziane na ten cel w budżetach lub planach finansowych. 

§ 7. Zaleca się centralnym organizacjom spółdziel
czym stosowanie zasad zawartych w niniejszej uchwale. 

§ 8. Wykonanie uchwały porucza się zainteresowa
nym ministrom oraz prezydiom rad narodowych. 

§ 9. Uchwala wchodzi w życie z dniem l maja 1973 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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WYKAZ DNI BRANZOWYCH (ZAWODOWYCH) 

• 
Lp. I Nazwa dn ia I Termin obchodów dnia 

l Dzień Pracow nika Handlu pierwsza niedziela po 29 stycznia 

2 Dzień Metalowca osta tn ia niedziela marca 

3 Dzień Pracownika Służby Zdrowia pierwsza niedziela po 7 kwietnia 

4 Dzień Leśnika i Drzewiarza p ie rwsza nie dzie la kw ietnia 

5 Dzień Pracown ika Przemys łu Włók iennicze go, Odzie- pierwsza niedz iela po 15 kwiet-
żowego i Skórza nego nia 

6 Dz i eń Transpor towca i Drogowca os ta tn ia niedziela kwie tnia 
- - ---

7 Dz i eń Hutnika druga niedziela maja 

8 Dzień Pracownik a Komuna lnego druga niedz iela maj a 
- - - - -

9 Dzień Strażaka pierwsza niedziela po 15 ma ja 
- -

10 Dzień Teatru niedzie la w trzecie j dekadzie 
maja 

11 Dzień Kultury niedziela w trzecie j dekadzie 
maja 

12 Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego ostatnia niedziela maja 
- - ---

13 Dzień Drukarza ostatnia niedziela maja 
- - --'-

14 Dzień Pracown ika Przemysłu Terenowego pierwsza niedziela czerwca 
- - --

15 Dzień Chemika p ierwsza niedziela czerwca 
- --

_ 16 Dz ień Stoczniowca niedziela w trzeciej dekadzie 
czerwca 

17 Dzień Marynarza niedz ie la w trzeciej dekadzie 
czerwca 

18 Dzie ń Rybaka niedzie la w trzeciej dekad zie 
czerwca 

19 Dzień Spółdzielczości pierwsza niedziela lipca 
-- -

20 Dz ień Energetyka pierwsza niedziela września -
21 Dzie ń Kolejarza Polski Ludowej druga niedziela września -----
22 Dzień Budowl an ych ostatnia niedziela wrześn ia --
23 Dzień Nauczyciela 14 października 

24 Dzień Pracown ika Łączności pierwsza niedziela po 18 paź-

dziernika 
-

25 Dzień Górnika 4 grudnia -----
26 Dz~eń Odlewnika - pierwsza niedziela po 4 grudnia -----
27 Dzień Naftowca " grudnia 


