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UCHW ALA Nr 7.1 RADY MINlSTROW 

z dnia 25 marca 1974 f. 

zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów· uroczystości br,anżowych (zawodowych), zakładowych I regionalnych. 

Rada Ministrów po . porozumieniu z Centralną Radą 
Związków Zawodowych uchwala, co następuje: 

§ 1. W lIchwa:e nr 94 · Rady Ministrów z dnia 
24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości bran
żowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych (Mo
nitor Polski Nr 20, poz. 118) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 
,J 5. Organizowanie na terenie danego województwa 
ol)chodów, uroczystości i świąt regionalnych może od
bywać się tylko za zgodą wo jew'Jdy I u b prezyden ta 
miasta wyłączonego z województwa. Przy wyrażaniu 
zgody wojewodowie i prezydenci miast wyłączonych 
z województw kierują się w szczególności. potrzehą 

, ograniczenIa do niezbędnych rozmiarów zakresu 
i kosztów imprez, nieodrywania pracowników od pra
cy oraz niepowodowania zakłóceń w funkcjonowaniu 
zakładów pracy oraz transportu i komunikacji.", 
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2) w § 6 wyrazy '"prezydia wojewódzkich rad narodo
wych (rad narodowych miast wydzielonych z woje
wództw)" zastępuje się wyrazami "wojewodowie, pre
zydenci miast wylączonych z województw", 

3) w § 8 wyrazy "prezydiom rad narodowych" zastępuje 
się wyrazami "wojewodom i prezyd(ó!ntom miast wy
łączonych z województw", 

4) w wykazie dni branżowych (zawodowych), stanowią

cym załącznik do uchwały, lp. 10 otrzymuje brzmienie: 

Lp. Nazwa dnia ITermin obchodów dnia' 

"lO Dzień Teatru 127 marca" 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P.Jaroszewicz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 2 marca 1974 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym 
(Dz. U. Nr 23, poz. 150) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W wykazie miejscowości uznanych za uzdro
wiska, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w 
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sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska 
(Monitor Polski Nr 45, poz. 228), w części dotyczącej woje
wództwa krakowskiego nazwę miejscowości "Szczawnica" 
zastępuje się nazwą "Szczawnica - Krościenko". 

§ 2. Zarządzenie wchod.zi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: M. Śliwiński 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FlNANSOW 

z dnia 22 marca 1974 r. 

w sprawie ustalenia wzoru, slopui wagi monety nominalnej wartości 20 zł. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się monetę nominalnej wartości zł 20 we-

dług wzoru, stopu i wagi, określonych w załączniku do za
rządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: S. Jędrychowski 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 marca 1974 T. 
(poz. 78). 

WZOR, STOP I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI ZŁ 20 . 
I I I 

, 

I Cech y graficzne Brzeg Waga w I Średnica Stop metalu Wartość I strona główna st,rona odwrotna (otok) gramach w mm 

20 godło Państwa orzl'ł; wizerunek głowy karbo- 10,15 29 Cu Ni 25 MN 25 
złotych wokół napis: POL- Marcelego Nowolki, wany PN ·69/H -87052 

SKA RZECZPOSPO- wokół napis: MAR- miedzi o-nikiel 
LITA LUDOWA CELI NOWOTKO 
zł 20, przy lapach 1893-1942 
orla data: 1974 


