
 

 

EMISJA  MONET  I  BANKNOTÓW  W  2011  ROKU 
 
I.   MONETY 
 
 
1. Monety przeznaczone na cele kolekcjonerskie  
 

Wartość nominalna, 
parametry 

Nazwa monety Wizerunek 
 

Autor Wielkość 
emisji 

(nakład w 
sztukach) 

 
Awers 

 
Rewers 

 
 
 

5 zł 
Ag 925/1000 
Ø 24,00 mm 

7,07 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

monety srebrne 
 
 
Polskie Kluby Piłkarskie – 
Polonia Warszawa 

 
Stylizowany wizerunek konturu 
piłki nożnej. Centralnie, na jego 
tle, wizerunek orła ustalony dla 
godła Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wokół orła, półkolem, napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. U 
dołu oznaczenie roku emisji: 
2011. Poniżej napis: 5 ZŁ. Pod 
orłem, po prawej stronie, znak 
mennicy: MW. 

 
Stylizowany wizerunek zawodnika w 
stroju piłkarskim. Po prawej stronie 
herb klubu piłkarskiego Polonia 
Warszawa. Nad nim, półkolem, 
napis: 1911-2011. Z prawej strony, 
półkolem, napis: POLONIA 
WARSZAWA 

 
 
 

Grzegorz Pfeifer 

 
 
 

50.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
30. rocznica powstania NZS 

 
Z lewej strony, na wyodrębnionej 
płaszczyźnie, wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, a pod 
nim napis: 10 ZŁ. Po prawej 
stronie orła, u dołu, oznaczenie 
roku emisji: 2011. Centralnie 
stylizowane wizerunki sześciu 
postaci. Na ich tle, z prawej 
strony, wizerunek logo 
Uniwersytetu Łódzkiego. Po lewej 
stronie, u góry, półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: MW 

 
Centralnie stylizowany wizerunek 
logo obchodów 30. rocznicy 
powstania Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, z napisem: NZS/30 lat, 
na tle płaszczyzny w kształcie 
stylizowanej mapy Polski. U dołu 
oraz po prawej i lewej stronie 
stylizowane wizerunki postaci. W 
otoku napis: 30. ROCZNICA 
POWSTANIA NIEZALEŻNEGO 
ZRZESZENIA STUDENTÓW 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
50.000 



 

 

 
 
 

10 zł 
Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
Smoleńsk – pamięci ofiar 
10.04.2010 r. 

 
Centralnie, stylizowany fragment 
złamanego pnia drzewa. Po 
prawej stronie stylizowane 
fragmenty drzew. U dołu napis: 
SMOLEŃSK/10.04.2010. Poniżej 
półkolem oznaczenie roku emisji: 
2011. Po lewej stronie wizerunek 
orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
orłem napis: 10 ZŁ. Na lewo od 
orła półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
popiersia Sławomira Skrzypka. Po 
prawej stronie faksymile podpisu, a 
pod nim napis: 1963-2010. U góry 
półkolem napis: PREZES NBP 
SŁAWOMIR SKRZYPEK. 

 
Anna Wątróbska-

Wdowiarska 

 
30.000 

 

10 zł 
Ag 925/1000  

oraz farby: żółta, czarna, 
zielona, niebieska, 

pomarańczowa i czerwona 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 

Przewodnictwo Polski w Radzie 
Unii Europejskiej 

 

Z prawej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
lewo od orła, u dołu, napis: 10 
ZŁ. Po lewej stronie, u góry, 
stylizowana litera "e" na tle flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, której 
zakończenie tworzy kontury 
fragmentu terytorium Polski. 
Flagę otacza dwanaście 
gwiazdek. U dołu, półkolem, 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 
2011. Pod lewą łapą orła znak 
mennicy: MW. 

 

Centralnie, na tle konturów 
terytorium Polski, stylizowany 
wizerunek logo Przewodnictwa Polski 
w Radzie Unii Europejskiej, 
wykonany farbą: żółtą, czarną, 
zieloną, niebieską, pomarańczową i 
czerwoną. Wokół napis: 
PRZEWODNICTWO POLSKI W 
RADZIE UE. W otoku, na 
wyodrębnionej płaszczyźnie, 
dwanaście gwiazdek. 

 

Urszula Walerzak 

 

50.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
32,00 x 22,4 mm 

14,40 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Historia jazdy polskiej – ułan 
II Rzeczypospolitej 

 
Wzdłuż lewej krawędzi monety 
napis: RZECZPOSPOLITA. Wzdłuż 
górnej krawędzi monety napis: 
POLSKA. Z prawej strony, u góry, 
napis: 10/ZŁ. Centralnie, na tle 
zarysów stylizowanych 
wizerunków koni, wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej 
orła stylizowane wizerunki 
elementów uzbrojenia i 
wyposażenia ułana: lanc, szabli, 
karabinka oraz siodła. Poniżej 
oznaczenie roku emisji: 2011. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Wzdłuż lewej krawędzi monety, u 
góry, napis: UŁAN II. Wzdłuż prawej 
krawędzi monety napis: 
RZECZYPOSPOLITEJ. Centralnie, 
stylizowany wizerunek trzymającego 
szablę ułana na koniu. Powyżej 
stylizowane wizerunki: fragmentu 
szabli z napisem "Honor i Ojczyzna" 
oraz fragmentu szabli z rękojeścią. 

 
Robert Kotowicz 

 
50.000 

 



 

 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 

 
Czesław Miłosz 

 
Centralnie, na tle fragmentu 
kartki z odręcznymi notatkami, 
stylizowany wizerunek 
umieszczonego ukośnie ptasiego 
pióra. Na jego tle, wzdłużnie, 
napis: Czesław Miłosz. Po lewej 
stronie stylizowany wizerunek 
fragmentu kartki z odręcznymi 
rysunkami. Po prawej stronie 
napis: 10/ZŁ, poniżej którego, 
półkolem, oznaczenie roku 
emisji: 2011. Od lewej strony, od 
dołu, półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. U 
dołu, pośrodku, wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
popiersia Czesława Miłosza, na tle 
stylizowanych wizerunków chmur. U 
dołu, na wyodrębnionej 
płaszczyźnie, ukośnie napis: 
Czesław Miłosz. Poniżej, ukośnie, 
napis: 1911-2004. 

 
Robert Kotowicz 

 
50.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Ignacy Jan Paderewski 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
Ignacego Jana Paderewskiego 
grającego na fortepianie. Poniżej 
napis: 
RZECZPOSPOLITA/POLSKA. U 
dołu oznaczenie roku emisji: 
2011. Powyżej, po lewej stronie, 
napis: 10 ZŁ. U góry, po lewej 
stronie, wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. Pod orłem, po prawej 
stronie, znak mennicy: MW 

 
Stylizowany wizerunek popiersia 
Ignacego Jana Paderewskiego. Po 
prawej stronie stylizowany 
wizerunek orła nawiązujący do 
herbu Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadzonego w 1919 r. U góry, 
półkolem, napis: IGNACY JAN 
PADEREWSKI. U dołu, po lewej 
stronie, na tle popiersia Ignacego 
Jana Paderewskiego, półkolem, 
napis: 1860-1941 

 
Roussanka 

Nowakowska 

 
50.000 



 

 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 
 

 
Powstania Śląskie 

 
Centralnie, stylizowany fragment 
mapy Śląska w granicach 
zgodnych z postulatami 
terytorialnymi, zgłaszanymi po 
plebiscycie na Górnym Śląsku w 
1921 roku. Na tle mapy 
stylizowany fragment śląskiego 
krajobrazu. Po prawej stronie 
wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej 
orła, z prawej strony, napis: 10 
ZŁ. U dołu, na tle mapy, 
oznaczenie roku emisji: 2011. Po 
lewej i po prawej stronie mapy, 
półkolem, napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
orłem, po prawej stronie, znak 
mennicy: MW. 

 
Centralnie, stylizowane wizerunki 
trzech powstańców śląskich, 
wpisane w kontur fragmentu mapy 
Śląska. Od góry, ukośnie w prawo, 
napisy: 1921/1920/1919. W otoku 
napis: POWSTANIA ŚLĄSKIE. 

 
 

Grzegorz Pfeifer 

 
 

50.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
oksydowane 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel zwykły 
 

 
Europa bez barier – 100 – 
lecie Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi 

 
Po prawej stronie, częściowo na 
tle stylizowanego labiryntu, 
wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
lewej stronie orła, na 
wyodrębnionej płaszczyźnie, 
podana alfabetem Braille'a 
wartość monety. U dołu napis: 10 
ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011. 
Pod orłem, po prawej stronie, 
znak mennicy: MW 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
labiryntu. Na jego tle, po prawej 
stronie, stylizowane wizerunki 
dwóch postaci, z których jedna 
trzyma laskę osoby niewidomej. Po 
prawej stronie, półkolem, wizerunki 
sześciu gwiazdek. Z lewej strony, 
półkolem, napis: EUROPA BEZ 
BARIER 

 
Dobrochna 
Surajewska 

 
50.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
Polscy podróżnicy i badacze – 
Ferdynand Ossendowski 

 
U góry, półkolem, napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. 
Poniżej wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. Centralnie, stylizowane 
wizerunki dwóch starych 
samochodów. Pod nimi faksymile 
podpisu Ferdynanda 
Ossendowskiego, a poniżej napis: 
10 ZŁ. Z lewej strony stylizowany 
fragment róży wiatrów. U dołu, z 
prawej strony, półkolem, 
oznaczenie roku emisji: 2011. 
Pod ortem, po prawej stronie, 
znak mennicy: MW 

 
Stylizowany wizerunek Ferdynanda 
Ossendowskiego, na tle zarysu 
cienia postaci i stylizowanego 
fragmentu globusa z zaznaczoną 
siecią południków i równoleżników. 
Po prawej stronie napis: 1876/1945. 
Pod nim stylizowane wizerunki 
książek. U góry, półkolem, napis: 
FERDYNAND OSSENDOWSKI 

 
Dominika Karpińska-

Kopiec 

 
50.000 



 

 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
Historia polskiej muzyki 
rozrywkowej – Jeremi 
Przybora, Jerzy Wasowski 

 
U góry, po lewej stronie, 
wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Powyżej, na prawo od orła, 
stylizowany wizerunek mikrofonu. 
Poniżej stylizowany fragment 
zapisu nutowego. Po lewej stronie 
stylizowany wizerunek kamery. U 
dołu, półkolem, napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. 
Powyżej oznaczenie roku emisji: 
2011, umieszczone na tle 
stylizowanych wizerunków 
kartek. Nad nim napis: 10 ZŁ. 
Pod orłem, po prawej stronie, 
znak mennicy: MW. 

 
Po prawej stronie stylizowany 
wizerunek popiersia Jerzego 
Wasowskiego. Pod nim napis: 
JERZY/WASOWSKI. Po lewej stronie 
stylizowany wizerunek popiersia 
Jeremiego Przybory. Pod nim napis: 
JEREMI/PRZYBORA. W górnej części 
i z prawej strony u dołu, stylizowane 
wizerunki nut. W otoku napis: 
HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI 
ROZRYWKOWEJ. 

 
Roussanka 

Nowakowska 

 
50.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
28,2 x 28,2 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
Historia polskiej muzyki 
rozrywkowej – Jeremi 
Przybora, Jerzy Wasowski 

 
U góry, po prawej stronie, 
wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
prawo od orła napis: 10/ZŁ. 
Poniżej orła, po prawej stronie, 
oznaczenie roku emisji: 2011. Po 
lewej stronie stylizowany 
fragment zapisu nutowego. U 
dołu stylizowane wizerunki: 
odwróconego cylindra, laski, 
kwiatu, kartek papieru i 
wiecznego pióra. Poniżej napis: 
RZECZPOSPOLITA. Po prawej 
stronie, prostopadle, napis: 
POLSKA. Pod orłem, po prawej 
stronie, znak mennicy: MW. 
 
 
 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
okładki płyty Kabaretu Starszych 
Panów, z wizerunkami postaci 
Jeremiego Przybory i Jerzego 
Wasowskiego. U dołu stylizowany 
napis: Kabaret Starszych Panów. 
Nad nim napis: 
JEREMI/PRZYBORA/JERZY/WASOWS
KI. U góry, wzdłuż krawędzi monety 
od lewej strony do prawej, napis: 
HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI 
ROZRYWKOWEJ. 

 
Roussanka 

Nowakowska 

 
50.000 



 

 

 
20 zł 

Ag 925/1000 
Ø 38,61 mm 

28,28 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Zwierzęta świata – borsuk 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
orłem oznaczenie roku emisji: 
2011, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po 
bokach łap orła stylizowane 
wizerunki flagi państwowej 
Rzeczypospolitej Polskiej. U góry 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowane wizerunki 
dwóch borsuków w norze. U dołu, od 
lewej strony ku prawej, półkolem 
napis: BORSUK Meles meles. 

 
Grzegorz Pfeifer 

 
80.000 

 
20 zł 

Ag 925/1000 
oraz farby: czerwona, 

żółta, zielona i niebieska 
40 x 28 mm 

28,28 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Polscy malarze XIX/XX wieku 
– Zofia Stryjeńska 

 
Stylizowany wizerunek fragmentu 
obrazu Zofii Stryjeńskiej. U dołu, 
z prawej strony, wizerunek orła 

ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół 
orła, od dołu, od prawej do lewej, 
napis: 20 ZŁ i po oddzielającej 
kropce napis: RZECZPOSPOLITA 
POLSKA oraz oznaczenie roku 
emisji: 2011. Pod lewą łapą orła 
znak mennicy: MW 

 
Stylizowany wizerunek popiersia 
Zofii Stryjeńskiej. Z lewej strony 
faksymile jej podpisu. Z prawej 

strony, u dołu, stylizowany 
wizerunek palety i trzech pędzli. Na 
palecie farby: czerwona, żółta, 
zielona i niebieska. Nad paletą 
prostopadle napis: 1891-1976. Z 
prawej strony stylizowany fragment 
obrazu Zofii Stryjeńskiej. W prawym 
dolnym rogu napis: ZOFIA oraz 
prostopadle napis: STRYJEŃSKA 

 
Urszula Walerzak 

 
50.000 

 
20 zł 

Ag 925/1000 
Ø 38,61 mm 

28,28 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Smoleńsk – pamięci ofiar 
10.04.2010 r. 

 
Centralnie, stylizowany fragment 
złamanego pnia drzewa. Po 
prawej stronie stylizowane 
fragmenty drzew. U dołu napis: 
SMOLEŃSK/10.04.2010. Poniżej 
półkolem oznaczenie roku emisji: 
2011. Po lewej stronie wizerunek 
orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
orłem napis: 20 ZŁ. Na lewo od 
orła półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, na tle stylizowanych 
wizerunków konarów drzew, 
stylizowany wizerunek samolotu z 
uszkodzonym lewym skrzydłem. U 
dołu półkolem napis: 10.04.2010 
SMOLEŃSK. 

 
Anna Wątróbska-

Wdowiarska 

 
50.000 



 

 

 
20 zł 

Ag 925/1000 
 oraz farba: różne 

odcienie bieli, 
niebieskiego 
Ø 38,61 mm 

28,28 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Beatyfikacja Jana Pawła II  
1 V 2011 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
postaci Jana Pawła II, 
wchodzącego po stopniach 
schodów, na tle stylizowanych 
promieni. U dołu, na tle 
fragmentu sylwetki papieża, 
napis: Totus/Tuus. Z lewej 
strony, u dołu, półkolem napis: 
20 ZŁ. Po lewej stronie wizerunek 
orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nad 
orłem oznaczenie roku emisji: 
2011. U góry półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
Jana Pawła II, z rękoma uniesionymi 
w geście pozdrowienia, na tle 
stylizowanego fragmentu kuli 
ziemskiej. W otoku, na 
wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: 
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II i, po 
oddzielającej gwiazdce, napis: 1 V 
2011. 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
80.000 

 
 

25 zł 
Au 900/1000 
Ø 12,00 mm 

1,00 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

monety złote 
 
Beatyfikacja Jana Pawła II  
1 V 2011 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
nim napis: 25 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
twarzy Jana Pawła II. Pod nim 
półkolem napis: 1 V 2011. W otoku 
napis: BEATYFIKACJA JANA PAWŁA 
II. 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
 

10.000 

 
100 zł 

Au 900/1000  
oraz farba czarna 

Ø 21,00 mm 
8,00 g 

bok: gładki 
stempel lustrzany 

 

 
Smoleńsk – pamięci ofiar 
10.04.2010 r. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
powiewającej flagi państwowej 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
przeciętej, z prawej strony, 
czarną wstążką. Nad flagą napis: 
SMOLEŃSK/10.04.2010. Pod 
flagą, z prawej strony, wizerunek 
orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach łap orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11. Na prawo od orła, 
u góry, napis: 100/ZŁ. U dołu 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
Pary Prezydenckiej. W otoku napis: 
PARA PREZYDENCKA LECH I MARIA 
KACZYŃSCY 2005-2010. 

 
Anna Wątróbska-

Wdowiarska 

 
5.000 



 

 

 
100 zł 

Au 900/1000 
Ø 21,00 mm 

8,00 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
Beatyfikacja Jana Pawła II  
1 V 2011 

 
Centralnie, na tle stylizowanego 
wizerunku rozety o ozdobnej 
ornamentyce, wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. U góry 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. U 
dołu, półkolem, oznaczenie roku 
emisji: 2011 i, po oddzielającej 
gwiazdce, napis: 100 ZŁ. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
Jana Pawła II ze złożonymi dłońmi, 
na tle stylizowanych promieni 
rozchodzących się w różnych 
kierunkach. Po lewej stronie 
półkolem napis: BEATYFIKACJA. Z 
prawej strony napis: Jana/Pawła II. 
U dołu, po prawej stronie, półkolem 
napis: 1 V 2011. 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
8.000 

 
100 zł 

Au 900/1000 

Ø 21,00 mm 
8,00 g 

bok: gładki 
stempel lustrzany 

 
 

 
Przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej 

 
Na tle konturów terytorium 
Europy, z prawej strony, w 

miejscu położenia Polski, 
wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dookoła orła dwanaście 
gwiazdek. Na lewo od orła, u 
góry, napis: 100 ZŁ. U dołu 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Stylizowany wizerunek logo 
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii 

Europejskiej, na tle stylizowanego 
fragmentu flagi Unii Europejskiej. U 
góry, nad wizerunkiem logo, 
stylizowany wizerunek podanych 
sobie dłoni. U dołu półkolem napis: 
PRZEWODNICTWO POLSKI W 
RADZIE UE. 

 
Urszula Walerzak 

 
4.000 

 
200 zł 

Au 900/1000 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 

 
Historia jazdy polskiej – ułan 
II Rzeczypospolitej 

 
U góry wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nad orłem półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA 
POLSKA. Po bokach orła 
oznaczenie roku emisji: 20-11. 
Pod orłem, z prawej strony, 
napis: 200/ZŁ. Poniżej orła 
stylizowane wizerunki: szabli z 
napisem "Honor i Ojczyzna" oraz 
fragmentu lancy. Pod lewą łapą 
orła znak mennicy: MW. 

 
Centralnie, na tle stylizowanych 
fragmentów zarysów wizerunków 
ułanów na koniach, stylizowany 
wizerunek trzymającego szablę 
ułana na koniu. U góry półkolem 
napis: UŁAN II RZECZYPOSPOLITEJ. 

 
Robert Kotowicz 

 
5.000 



 

 

 
200 zł 

Au 900/1000 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
 bok: gładki 

 stempel lustrzany 
 

  
Czesław Miłosz 

 
U góry, pośrodku, wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach łap orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11. Nad orłem 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Po 
lewej stronie, poniżej orła, na 
wyodrębnionej płaszczyźnie, 
napis: 200/ZŁ. Pod orłem 
stylizowane wizerunki: otwartej 
książki, z leżącymi na niej 
okularami, oraz kartek z 
odręcznymi notatkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW. 

 
Z prawej strony stylizowany 
wizerunek popiersia Czesława 
Miłosza, na tle zarysu wiejskiego 
domu i drzew. Z lewej strony napis: 
1911-2004, a pod nim napis: 
CZESŁAW/Miłosz. 

     
Robert Kotowicz 

 
      4.000 

 
200 zł 

Au 900/1000 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
 bok: gładki 

 stempel lustrzany 
 

 
Ignacy Jan Paderewski 

 
U góry, półkolem, napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. 
Poniżej, po lewej stronie, 
wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
prawej stronie stylizowany 
wizerunek powiewającej wstęgi w 
polskich barwach narodowych. U 
dołu oznaczenie roku emisji: 
2011. Powyżej napis: 200 zł. Pod 
orłem, po prawej stronie, znak 
mennicy: MW 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
popiersia Ignacego Jana 
Paderewskiego z profilu. Poniżej, 
ukośnie, napis: IGNACY 
JAN/PADEREWSKI/1860-1941 

 
Roussanka 

Nowakowska 

 
 
     3.000 

 
1000 zł 

Au 999/1000 
Ø 50,00 mm 

93,3 g 
 bok: gładki 

 stempel lustrzany 
 

 
Beatyfikacja Jana Pawła II  
1 V 2011 

 
Centralnie, na tle stylizowanego 
wizerunku rozety o ozdobnej 
ornamentyce, wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. U góry 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. U 
dołu, półkolem, oznaczenie roku 
emisji: 2011 i, po oddzielającej 
gwiazdce, napis: 1.000 ZŁ. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
Jana Pawła II, z prawą ręką 
uniesioną w geście pozdrowienia i z 
pastorałem w lewej ręce. Po lewej 
stronie, półkolem napis: 
BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II. Po 
prawej stronie, u góry, półkolem 
napis: 1 V 2011. 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
 
        500 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
2. Monety powszechnego obiegu - nakłady monet w roku 2011: 
 
- 1 gr  - 270 000 000 sztuk 
- 2 gr  - 150 000 000 sztuk 
- 5 gr  -   90 000 000 sztuk 
-         10 gr  -   80 000 000 sztuk 
-         20 gr  -   15 000 000 sztuk 
-         50 gr  -   10 000 000 sztuk 
-       2 zł Nordic Gold -   18 200 000 sztuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Wartość nominalna, 
parametry 

Nazwa monety Wizerunek 
 

Autor Wielkość 
emisji 

(nakład w 
sztukach) 

 
Awers 

 
Rewers 

 
 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

monety ze stopu Nordic 
Gold 

 
Zwierzęta świata - borsuk 

 
 

Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
orłem oznaczenie roku emisji: 
2011, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po 
bokach łap orła stylizowane 
wizerunki flagi państwowej 
Rzeczypospolitej Polskiej. U góry 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

 
 

Centralnie, stylizowany wizerunek 
borsuka na tle stylizowanych 
wizerunków roślin. U góry, po 
prawej stronie, półkolem napis: 
BORSUK Meles meles. 

 
 

 
 

awers: 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
rewers: 

Grzegorz Pfeifer 

 
 

 
1.500.000 

 
 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły  

 

 
 
Polscy malarze XIX/XX wieku 
– Zofia Stryjeńska 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej 
strony stylizowany wizerunek 
palety i dwóch pędzli. U dołu 
napis: 2 ZŁ, u góry półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 
oraz oznaczenie roku emisji: 
2011. Pod lewą łapą orła znak 
mennicy: MW 

 
Stylizowany wizerunek popiersia 
Zofii Stryjeńskiej, na tle 
stylizowanego fragmentu obrazu. Z 
lewej strony półkolem napis: ZOFIA 
STRYJEŃSKA. U dołu napis: 1891-
1976 

 
 

awers: 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
rewers: 

Urszula Walerzak 
 

 
 

1.000.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 

powtórzony napis: NBP, 
co drugi odwrócony o 180 

stopni rozdzielony 
gwiazdkami 

stempel zwykły  

 
30. rocznica powstania NZS 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 

RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW 

 
Na tle stylizowanych wizerunków 
postaci, u dołu, wizerunek logo 
obchodów 30. rocznicy powstania 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów: 
NZS/30 lat. W otoku napis: 30. 

ROCZNICA POWSTANIA 
NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA 
STUDENTÓW 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
  800.000 



 

 

 
 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
 
Smoleńsk – pamięci ofiar 
10.04.2010 r. 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW. 

 
Centralnie, na tle stylizowanych 
wizerunków konarów drzew, ukośnie 
napis: SMOLEŃSK/10 IV 2010. Pod 
nim stylizowany wizerunek 
szachownicy lotniczej, znaku Sił 
Powietrznych Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
 

awers: 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
rewers: 

Anna Wątróbska-
Wdowiarska 

 
 

 800.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły  

 

 
Beatyfikacja Jana Pawła II 
1 V 2011  

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 

bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
popiersia Jana Pawła II, na tle 

stylizowanych promieni. U dołu, na 
wyodrębnionej płaszczyźnie, 
półkolem napis: BEATYFIKACJA 
JANA PAWŁA II i, po oddzielającej 
gwiazdce, napis: 1 V 2011. 

 
 

Ewa Tyc-Karpińska 

 
 

 
  1.000.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły  

 

 
Przewodnictwo Polski w Radzie 
Unii Europejskiej 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
logo Przewodnictwa Polski w Radzie 
Unii Europejskiej, na tle 
stylizowanego fragmentu flagi Unii 
Europejskiej. Z prawej strony 
stylizowane sylwetki dwóch postaci 
trzymających się za ręce. U góry, 
nad wizerunkiem logo, stylizowany 
wizerunek podanych sobie dłoni. U 
dołu półkolem napis: 
PRZEWODNICTWO POLSKI W 
RADZIE UE. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Urszula Walerzak  

 
  800.000 



 

 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 
Historia jazdy polskiej – ułan 
II Rzeczypospolitej 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW 

 
Centralnie, na tle stylizowanego 
proporca, stylizowany wizerunek 
trzymającego lancę ułana na koniu. 
U góry półkolem napis: UŁAN II 
RZECZYPOSPOLITEJ. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Robert Kotowicz 

 

 
1.000.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
300-lecia Pielgrzymki 
Warszawskiej na Jasną Górę 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 

ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW 

 
U góry stylizowany wizerunek 
Klasztoru Zakonu Paulinów na 
Jasnej Górze w Częstochowie. 
Poniżej, po prawej stronie, 

stylizowany fragment Kościoła 
Zakonu Paulinów pod wezwaniem 
Ducha Świętego w Warszawie. U 
dołu, na tle stylizowanych konturów 
grupy pielgrzymów niosących krzyż i 
chorągwie, napis: 300-LECIE 
PIELGRZYMKI/WARSZAWSKIEJ 
NA/JASNĄ GÓRĘ 

 
awers:  

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 

Dominika Karpińska-
Kopiec 

 
  800.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Czesław Miłosz  

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
popiersia Czesława Miłosza. U dołu 
napis: CZESŁAW/MIŁOSZ. Poniżej 
napis: 1911-2004. 

 
awers:  

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Robert Kotowicz 

 

 
  800.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 

stempel zwykły 
 

 
Ignacy Jan Paderewski 
 
 
 
 
 
 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 

MW 

 

Stylizowany wizerunek popiersia 
Ignacego Jana Paderewskiego, na 
tle stylizowanego fragmentu zarysu 
fortepianu. U dołu, po prawej 
stronie, napis: 1860-1941. U góry, 
półkolem, napis: IGNACY JAN 
PADEREWSKI 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Roussanka 

Nowakowska 

 
  800.000 



 

 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Powstania Śląskie 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW. 

 
Stylizowane wizerunki powstańców 
śląskich. U góry napisy: 1919 1920 
1921. U dołu napis: 
POWSTANIA/ŚLĄSKIE. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Grzegorz Pfeifer 

 

 
  800.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Europa bez barier – 100-lecie 
Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 

emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW 

 
Centralnie, na wyodrębnionej 
płaszczyźnie, stylizowane rysunki 
dwóch postaci, z których jedna 

trzyma laskę osoby niewidomej. 
Wokół postaci stylizowane wizerunki 
dziewięciu gwiazdek. Po lewej 
stronie, na wyodrębnionej 
płaszczyźnie, półkolem, napis: 
EUROPA BEZ BARIER 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Dobrochna 
Surajewska 

 
  800.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Polscy podróżnicy i badacze – 
Ferdynand Ossendowski 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW 

 

Stylizowany wizerunek popiersia 
Ferdynanda Ossendowskiego. Z 
lewej strony napis: 1876/1945. Pod 
nim stylizowany fragment róży 
wiatrów. W dolnej części, na tle 
wizerunku popiersia, faksymile 
podpisu Ferdynanda 
Ossendowskiego. U góry, półkolem, 
napis: FERDYNAND OSSENDOWSKI 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Dominika Karpińska-

Kopiec 

 
  900.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 

stempel zwykły 
 

 
Polskie Kluby Piłkarskie – 
Polonia Warszawa 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW 

 

Stylizowany wizerunek kopiącego 
piłkę zawodnika w stroju piłkarskim. 
W tle stylizowany wizerunek 
frontowej elewacji budynku 
klubowego z napisem: POLONIA. U 
góry herb klubu piłkarskiego Polonia 
Warszawa. U dołu napis: 1911-
2011. Po lewej stronie, półkolem, 
napis: POLONIA WARSZAWA 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Grzegorz Pfeifer 

 
  800.000 



 

 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Historia polskiej muzyki 
rozrywkowej – Jeremi 
Przybora, Jerzy Wasowski 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW 

 

Po prawej i lewej stronie stylizowane 
wizerunki: popiersia Jerzego 
Wasowskiego z profilu i popiersia 
Jeremiego Przybory z profilu. 
Pomiędzy nimi, centralnie, 
stylizowane wizerunki nut. U góry, 
półkolem, napis: JERZY WASOWSKI. 
Poniżej stylizowany zarys dłoni i 
klawiatury fortepianu. U dołu, 
półkolem, napis: JEREMI PRZYBORA. 
Powyżej stylizowany zarys dłoni i 
wiecznego pióra. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Roussanka 

Nowakowska 

 
  800.000 

 
 
 
 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

monety ze stopu Nordic 
Gold z serii „Miasta w 
Polsce” 
 
Gdynia 

 
 
 
 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW 

 
 
 
 
Stylizowany wizerunek fragmentu 
portu w Gdyni, z zabudową miejską 
w tle. U dołu ukośnie napis: GDYNIA 

 
 
 

awers: 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
rewers: 

Dobrochna 
Surajewska 

 
 
 

  800.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Mława 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
fragmentu Ratusza Miejskiego w 
Mławie. U góry, półkolem, napis: 
MŁAWA 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Dobrochna 
Surajewska 

 
  800.000 



 

 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

8,15 g 
Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Poznań 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW. 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
fragmentu kościoła i klasztoru OO. 
Franciszkanów w Poznaniu. U góry, 
półkolem, napis: KLASZTOR 
FRANCISZKANÓW. U dołu, 
półkolem, napis: POZNAŃ. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Andrzej Nowakowski 

 
  800.000 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Łódź 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 

emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW 

 
U dołu, na tle stylizowanego 
elementu elewacji, stylizowany 
wizerunek fragmentu Pałacu Izraela 

Kalmanowicza Poznańskiego w 
Łodzi. U góry, po prawej stronie, 
półkolem, napis: ŁÓDŹ 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
800.000 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Kraków 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
Bazyliki św. Michała Archanioła w 
Krakowie. U góry napis: 
KLASZTOR/PAULINÓW/NA 
SKAŁCE/KRAKÓW. U dołu 
stylizowane odbicie w wodzie 
fragmentu Bazyliki 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Andrzej Nowakowski 

 
 

      800.000 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Kalisz 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-11, poniżej orła napis: 
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod orłem, 
po prawej stronie, znak mennicy: 
MW 

 
Centralnie, stylizowany wizerunek 
fragmentu kościoła i klasztoru OO. 
Franciszkanów w Kaliszu. U góry, 
półkolem, napis: KLASZTOR 
FRANCISZKANÓW. U dołu, 
półkolem, napis: KALISZ 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Andrzej Nowakowski 

 
800.000 

 

 



 

 

 
3. Monety uncjowe „Orzeł bielik” - nakłady monet w roku 2011: 
   50 zł – 1 000 sztuk 
 100 zł – 1 000 sztuk 
 200 zł – 1 000 sztuk 
 500 zł – 1 000 sztuk 
 
 
II. BANKNOTY 
 
 
W 2011 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wyprodukowała i dostarczyła do NBP banknoty powszechnego obiegu o wartości nominalnej 10 zł, 20 zł, 50 zł i   
100 zł oraz banknot kolekcjonerski o wartości nominalnej 20 zł. 
 
 
 


