
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póên.
zm.1)) og∏aszam, co nast´puje:

Na mocy Traktatu o przystàpieniu Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. za-
cz´∏o obowiàzywaç w Polsce prawo Unii Europejskiej.
Traktat ten zosta∏ og∏oszony w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r.
Nr 90, poz. 864.

Og∏oszenie aktów prawa Unii Europejskiej w j´-
zyku polskim b´dzie mia∏o miejsce w specjalnym 

wydaniu Dziennika Urz´dowego Wspólnot Europej-
skich. 

Prawo Unii Europejskiej obowiàzuje bàdê bezpo-
Êrednio, bàdê wymaga wdro˝enia do krajowego po-
rzàdku prawnego.

Na porzàdek prawny Unii Europejskiej sk∏ada si´
prawo pierwotne oraz prawo wtórne, uzupe∏niane
orzecznictwem Europejskiego Trybuna∏u Sprawiedli-
woÊci (ETS), który zosta∏ powo∏any w celu kontrolo-
wania przestrzegania oraz dokonywania wyk∏adni pra-
wa wspólnotowego.

Podstawowà zasadà prawa wspólnotowego, usta-
lonà w orzecznictwie ETS, jest zasada nadrz´dnoÊci,
która przewiduje, ˝e prawo pierwotne oraz akty wyda-
ne na jego podstawie b´dà stosowane przed prawem
krajowym.
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OG¸OSZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959.

za zas∏ugi w pracy artystycznej, za propagowanie folk-
loru Warmii i Mazur

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

211. Sarnowska Anna Leokadia,

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

212. Borko Maria, 213. Czapla Zofia, 214. Maconko
Krystyna, 215. Raubo Marianna, 216. Sól Krystyna,
217. Wojtkiewicz Maria, 218. ˚bik Dorota,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obo-
wiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej:

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

219. Mleczko Andrzej, 220. Potrawiak Jerzy,

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

221. Bogacka Maria Alina, 222. Sobka Mariusz,
223. Szymaniak Jan, 224. Wiszowaty Andrzej Zdzi-
s∏aw, 225. ˚upaƒska-Adamiak Janina,

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

226. Aksamit Robert Andrzej, 227. ¸ukaszczyk Ro-
man Jacek, 228. Milczarek Przemys∏aw, 229. Ozdoba
Pawe∏, 230. Szczepaƒski Robert,

za zas∏ugi w pracy zawodowej na rzecz ochrony prze-
ciwpo˝arowej

Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

231. Naranowicz Jan,

za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokal-
nej:

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

232. Pohl Jan Stanis∏aw,

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

233. Pacyƒski Eugeniusz.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski



Do aktów prawa pierwotnego zalicza si´ przede
wszystkim traktaty wraz z towarzyszàcymi im za∏àczni-
kami i protoko∏ami. Obecnie do obowiàzujàcych trak-
tatów nale˝à m.in. Traktat o ustanowieniu Wspólnoty
Europejskiej, Traktat o ustanowieniu Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej oraz Traktat o Unii Euro-
pejskiej. Ponadto do prawa pierwotnego zalicza si´
wszelkie kolejne traktaty nowelizujàce oraz traktaty
o przystàpieniu nowych paƒstw.

Zgodnie z art. 249 Traktatu o ustanowieniu Wspól-
noty Europejskiej do aktów wspólnotowego prawa
wtórnego nale˝y zaliczyç rozporzàdzenia, dyrektywy,
decyzje, zalecenia i opinie. 

Rozporzàdzenie jest aktem wià˝àcym w ca∏oÊci
i jest bezpoÊrednio stosowane w ka˝dym paƒstwie
cz∏onkowskim. Oznacza to, ˝e akty te stajà si´ cz´Êcià
krajowych systemów prawnych bez potrzeby dokony-
wania jakichkolwiek czynnoÊci transpozycyjnych i wy-
wierajà skutki bezpoÊrednie w stosunku do jednostek.
Rozporzàdzenia majà takà samà moc obowiàzujàcà
we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich i sà zintegro-
wane z systemami prawnymi paƒstw cz∏onkowskich.
Ich obowiàzywanie zale˝y jedynie od og∏oszenia
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej.

Dyrektywy skierowane sà do paƒstw cz∏onkow-
skich, okreÊlajà cel, który powinien zostaç osiàgni´ty
w wyznaczonym terminie. Wybór metody i sposobu
realizacji celu le˝y w gestii paƒstw cz∏onkowskich. Wa-
runkiem zwiàzania podmiotów przepisami dyrektywy
jest wdro˝enie przepisów dyrektywy do krajowego
porzàdku prawnego. 

Dyrektywom cz´sto towarzyszà za∏àczniki, w któ-
rych zawarte sà szczegó∏y techniczne, tabele i zesta-
wienia. 

Ponadto Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
przyzna∏ dyrektywom w niektórych przypadkach ce-
ch´ bezpoÊredniej skutecznoÊci. Oznacza to, ˝e je˝eli
przepisy dyrektywy nie zosta∏y wdro˝one do krajowe-
go porzàdku prawnego, to w relacji podmiot-paƒstwo
mo˝na si´ na nie powo∏aç wtedy, gdy sà precyzyjne,
bezwarunkowe oraz nastàpi∏ up∏yw terminu transpo-
zycji dyrektywy do prawa krajowego. 

WÊród innych aktów prawa Unii Europejskiej wy-
mieniç nale˝y decyzje, które wià˝à swoich adresatów,
oraz zalecenia i opinie, które nie majà mocy wià˝àcej.
Ponadto cz´Êcià prawa Unii Europejskiej sà akty z za-
kresu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeƒstwa
(wspólne strategie, wspólne dzia∏ania oraz wspólne
stanowiska) oraz wspó∏pracy policyjnej i sàdowej
w sprawach karnych (konwencje, wspólne stanowi-
ska, decyzje ramowe oraz decyzje).

Akty prawne Unii Europejskiej podlegajà og∏osze-
niu w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, wyda-
wanym przez Biuro Publikacji Wspólnot Europejskich
z siedzibà w Luksemburgu. Dziennik b´dzie dost´pny
w sprzeda˝y w polskiej wersji j´zykowej oraz dost´p-

ny nieodp∏atnie do wglàdu w Regionalnych Centrach
Informacji Europejskiej.

Dziennik Urz´dowy Unii Europejskiej zawiera:

1) w serii L (legislacja):

a) rozporzàdzenia,

b) dyrektywy,

c) decyzje,

d) zalecenia,

e) opinie;

2) w serii C (komunikaty albo informacje i zawiado-
mienia), w szczególnoÊci:

a) streszczenia wyroków Europejskiego Trybuna∏u
SprawiedliwoÊci i Sàdu Pierwszej Instancji,

b) protoko∏y z posiedzeƒ Parlamentu Europejskiego,

c) raporty Trybuna∏u Obrachunkowego,

d) pisemne zapytania poselskie oraz odpowiedzi
na nie udzielane przez Rad´ lub Komisj´,

e) stanowiska Komitetu Ekonomiczno-Spo∏eczne-
go i Komitetu Regionów,

f) og∏oszenia o naborze do pracy w instytucjach
Unii Europejskiej,

g) wezwania do okazania zainteresowania progra-
mami i projektami Unii Europejskiej,

h) umowy publiczne dotyczàce pomocy ˝ywno-
Êciowej,

i) spis treÊci Dziennika UE serii C E;

3) w serii S (suplement), w szczególnoÊci:

a) umowy publiczne dotyczàce pracy, dostaw
i us∏ug ze wszystkich paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej,

b) umowy u˝ytecznoÊci publicznej,

c) umowy publiczne dotyczàce instytucji Unii Eu-
ropejskiej,

d) umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju (kra-
je ACP),

e) umowy Phare, Tacis z paƒstwami Êrodkowej
i wschodniej Europy,

f) projekty finansowane przez Europejski Bank In-
westycyjny, Europejski Bank Centralny i Euro-
pejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
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Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
Nr 140, poz. 938, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Ustala si´ wzór, stop, mas´ i wielkoÊç emisji
monety nominalnej wartoÊci 2 z∏, okreÊlone w za∏àcz-
niku nr 1 do zarzàdzenia.

§ 2. Ustala si´ wzory, stop, prób´, mas´ i wielkoÊç
emisji monet nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 20 z∏, okreÊlo-
ne w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia.

§ 3. Monet´, o której mowa w § 1, wprowadza si´
do obiegu z dniem 17 maja 2004 r.

§ 4. Monety, o których mowa w § 2, wprowadza si´
do obiegu z dniem 24 maja 2004 r.

§ 5. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz 
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ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet nominalnej wartoÊci 2 z∏ i 20 z∏
oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62,
poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126,
poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594,
Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.

Za∏àczniki do zarzàdzenia Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 6 maja 2004 r. (poz. 360)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 Z¸

War-
toÊç

Cechy graficzne
Brzeg (bok)

Masa
(w gra-
mach)

Âred-
nica

(w mi-
lime-
trach)

Stop

WielkoÊç
emisji

(w sztu-
kach)strona g∏ówna strona odwrotna

2 z∏

Na tle stylizowanej
mapy Polski wize-
runek or∏a ustalo-
ny dla god∏a Rze-
czypospolitej Pol-
skiej. Wokó∏ napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz ozna-
czenie roku emisji:
2004. U do∏u napis:
z∏ 2 z∏. Pod lewà ∏a-
pà or∏a znak men-
nicy: MW.

Wizerunek herbu
województwa ∏ódz-
kiego. Z lewej stro-
ny u do∏u i z pra-
wej strony pó∏ko-
lem napis: WOJE-
WÓDZTWO ¸ÓDZ-
KIE

Na boku
oÊmiokrot-
nie powtó-
rzony 
napis: NBP,
co drugi
odwrócony
o 180 stop-
ni, rozdzie-
lony
gwiazdka-
mi

8,15 27,0 CuAl5Zn5Sn1 920 000

g) umowy dotyczàce Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein),

h) umowy zawarte zgodnie z porozumieniem do-
tyczàcym zamówieƒ publicznych (GPA) w ra-
mach GATT/Âwiatowej Organizacji Handlu
(WTO) ze Szwajcarià,

i) zawiadomienia dotyczàce europejskiej ekono-
micznej grupy interesów (EEIGs),

j) umowy publiczne dotyczàce us∏ug lotniczych.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka


