EMISJA MONET I BANKNOTÓW W 2006 ROKU
I.

MONETY

1. Monety przeznaczone na cele kolekcjonerskie
Nominał, parametry

Nazwa monety

Wizerunek

Awers

Rewers

Autor

Wielkość
emisji
(nakład w
sztukach)

monety srebrne
10 zł
Ag 925/1000
Ø 32,00 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

XX Zimowe Igrzyska
Olimpijskie Turyn 2006

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
powyżej stylizowany wizerunek
snowbordzisty. Z lewej strony
pionowo napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA, oraz obok z lewej strony
napis: 10/ZŁ. Z prawej strony
orła oznaczenie roku emisji:
2006. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Stylizowany
wizerunek
snowbordzisty.
Z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek
znicza
olimpijskiego oraz pionowo napis:
TURYN/2006. Na tle ozdobnego
reliefu
stylizowane
wizerunki
płatków śniegu. Z lewej strony u
dołu półkolem napis: XX ZIMOWE
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE.

Robert Kotowicz

71.400

10 zł
Ag 925/1000
Ø 32,00 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

XX Zimowe Igrzyska
Olimpijskie Turyn 2006

Z lewej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej
strony orła półkolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. W
centralnej
części
stylizowany
wizerunek
pary
łyżwiarzy
figurowych. Z prawej strony
napis: 10/ZŁ, poniżej tego napisu
oznaczenie roku emisji: 2006.
Pod lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek
występującej
solistki
łyżwiarstwa figurowego. Z lewej
strony widoczne w zależności od
kąta patrzenia napis: TURYN lub
oznaczenie roku: 2006. W otoku
napis:
XX
ZIMOWE
IGRZYSKA
OLIMPIJSKIE.

Robert Kotowicz

72.000

10 zł
Ag 925/1000
Ø 32,00 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Dzieje złotego – 10 zł z 1932
r.

Z lewej strony u góry wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Powyżej
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z
prawej strony wizerunek awersu
monety 10 zł z 1932 r. Powyżej z
prawej strony oznaczenie roku
emisji: 2006. W tle stylizowany
wizerunek
sali
operacyjnej
Banku Polskiego z siedziby przy
ul. Bielańskiej. U dołu napis: 10
ZŁ. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z prawej strony wizerunek rewersu
monety 10 zł z 1932 r. U dołu z
lewej strony stylizowane wizerunki
czterech pawich piór. U góry z lewej
strony napis: DZIEJE ZŁOTEGO.

Andrzej Nowakowski

61.000

10 zł
Ag 925/1000
Ø 32,00 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej Niemcy 2006

Z
prawej
strony
fragment
stylizowanej piłki nożnej, na jego
tle: z lewej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
z
prawej - napis: 10 ZŁ. Z lewej
strony
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Pod lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Z
prawej
strony
wizerunek
biegnącego
piłkarza,
na
tle
stylizowanego wizerunku środkowej
części boiska piłkarskiego. Z lewej
strony u dołu zmieniający się w
zależności
od
kąta
patrzenia
wizerunek piłki nożnej. Z prawej
strony
półkolem
napis:
MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE
NOŻNEJ. U góry z lewej strony
napis: NIEMCY/2006. U dołu z lewej
strony napis: FIFA.

Urszula Walerzak

70.000

10 zł
Ag 925/1000
Ø 32,00 mm
rdzeń: Ag 925/1000
platerowany
Au 999/1000
pierścień
Ag 925/1000
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożnej Niemcy 2006

Centralnie
wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół
orła
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Wokół stylizowana siatka bramki,
na jej tle, poniżej oznaczenia
roku emisji napis: 10 ZŁ. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Stylizowany
wizerunek
piłkarza
kopiącego piłkę. Powyżej, na tle
stylizowanego wizerunku słońca,
stylizowany wizerunek piłki nożnej.
Z lewej strony piłki półkolem napis:
FIFA.
W otoku napis: MISTRZOSTWA
ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ NIEMCY
2006.

Robert Kotowicz

80.500

10 zł
Ag 925/1000
Ø 32,00 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

30. rocznica Czerwca 1976 r.

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z
lewej strony orła napis: 10, z
prawej strony napis: ZŁ. Poniżej
orła
stylizowany
wizerunek
przerwanych torów kolejowych. U
dołu półkolem oznaczenie roku
emisji: 2006. Pod lewą łapą orła
znak mennicy: MW.

Na tle stylizowanego wizerunku
kordonu milicjantów w kaskach i z
tarczami,
stylizowany
wizerunek
kobiety i chłopca. U góry półkolem
napis: 30. ROCZNICA, u dołu
półkolem napis: CZERWCA 1976.

Ewa Olszewska-Borys

56.000

10 zł
Ag 925/1000
Ø 32,00 mm
dziewięciokąt foremny
wpisany w okrąg
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

100-lecie Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej na tle
stylizowanego ostrosłupa. U góry
oznaczenie roku emisji: 2006. Z
lewej i prawej strony ukośnie
napisy: 10 ZŁ. Poniżej orła napis:
RZECZPOSPOLITA/ POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek kuli ziemskiej, na jej tle z
lewej strony stylizowany wizerunek
logo SGH. U dołu stylizowany
wizerunek fasady budynku uczelni,
poniżej napis: 1906-2006. Półkolem
u góry napis: SZKOŁA GŁÓWNA
HANDLOWA W WARSZAWIE.

Ewa Tyc-Karpińska

59.000

10 zł
Ag 925/1000
oraz zielona farba
Ø 32,00 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

500-lecie wydania Statutu
Łaskiego

Z prawej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej
strony wizerunek wagi. Poniżej
stylizowany wizerunek księgi ze
zwisającą pieczęcią oraz napis:
10 ZŁ. Powyżej orła i wagi
oznaczenie roku emisji: 2006. U
góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek fragmentu drzeworytu
przedstawiający króla Aleksandra
Jagiellończyka siedzącego na tronie
oraz
kanclerza
Jana
Łaskiego
trzymającego statut i tłok pieczętny.
Powyżej tronu półkolem napis: 500LECIE
WYDANIA
STATUTU
ŁASKIEGO. W otoku stylizowane
wizerunki 23 herbów: państwa, lenn
i ziem składających się na Królestwo
Polskie.

Roussanka
Nowakowska

57.000

10 zł
Ag 925/1000
długość: 22,0 mm
szerokość: 32,0 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Historia Jazdy Polskiej –
Jeździec piastowski

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Nad
orłem półkolem i z prawej strony
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji:
2006. Poniżej orła z prawej
strony napis: 10 ZŁ oraz z lewej
strony wizerunki dwóch grotów
włóczni na drzewcach. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek pancernego drużynnika
konnego z obnażonym mieczem
oraz
w
tle
cień
pancernego
drużynnika konnego trzymającego
włócznię. U góry z prawej strony
ukośnie
napis:
JEŹDZIEC/
PIASTOWSKI.

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
orłem oznaczenie roku emisji:
2006, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po
bokach łap orła wizerunki flagi
państwowej. U góry półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Ewa Tyc-Karpińska

62.000

Z lewej strony wizerunek dorosłego
świstaka
stojącego
na
tylnych
łapach. Z prawej strony wizerunki
dwóch
młodych
świstaków
na
górskiej skale. W tle stylizowany
wizerunek krajobrazu górskiego. U
góry półkolem napis: ŚWISTAK Marmota marmota.

awers:
Ewa Tyc – Karpińska

60.000

20 zł
Ag 925/1000
Ø 38,61 mm
28,28 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Zwierzęta świata – świstak
(łac. Marmota marmota)

20 zł
Ag 925/1000
hologram
Ø 38,61 mm
28,28 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Polski Rok Obrzędowy – Noc
świętojańska

Z prawej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej
napis: 20/ZŁ. W centralnej części
oraz
nad
orłem
wizerunki
dziewcząt i chłopców tańczących
przy
ognisku,
na
tle
stylizowanych liści paproci. U
dołu
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Pod lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W
centralnej
części
hologram,
przedstawiający
stylizowany
wizerunek
kwiatu
paproci,
zmieniający kolory w zależności od
kąta patrzenia. W otoku na tle
ozdobnego
reliefu
stylizowane
wizerunki dwóch skrzatów, u dołu
półkolem
napis:
NOC
ŚWIĘTOJAŃSKA.

Robert Kotowicz

65.000

20 zł
Ag 925/1000 oraz
brązowa farba
Ø 38,61 mm
28,28 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Zabytki Kultury Materialnej w
Polsce – Kościół w Haczowie

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej na tle
stylizowanego drewna. Półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA, oznaczenie roku emisji:
2006 oraz: 20 ZŁ. Pod lewą łapą
orła znak mennicy: MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek kościoła w Haczowie na
tle
brązowego
stylizowanego
drewna. Z lewej i prawej strony
półkolem
napis:
KOŚCIÓŁ
W
HACZOWIE.

Urszula Walerzak

64.000

rewers:
Andrzej Nowakowski

20 zł
Ag 925/1000 oraz farby:
czerwona, żółta, zielona i
niebieska
długość: 40,00 mm
szerokość: 28,00 mm
28,28 g
bok: gładki
stempel lustrzany

monety złote
100 zł
Au 900/1000
Ø 21,00 mm
8,00 g

Mistrzostwa Świata
Nożnej Niemcy 2006

bok: gładki
stempel lustrzany

100 zł
Au 900/1000
Ø 21,00 mm
8,00 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Stylizowany
wizerunek
fragmentów obrazu Aleksandra
Gierymskiego
„Żydówka
z
cytrynami” z 1881 r. U góry z
prawej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół
orła
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA, oznaczenie roku emisji
2006 oraz: 20 zł. Pod lewą łapą
orła znak mennicy: MW.

Wizerunek Aleksandra Gierymskiego
z obrazu „Portret własny z paletą” z
1891-1892 r. Z prawej strony
stylizowany
fragment
obrazu
„Święto trąbek” z 1890 r. Z lewej
strony
pionowo
napis:ALEKSANDER/GIERYMSKI/185
0-1901. W lewym dolnym rogu
paleta i trzy pędzle. Na palecie
farby: czerwona, żółta, zielona i
niebieska.

Centralnie, na tle stylizowanego
fragmentu piłki nożnej, wizerunek
w Piłce orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Powyżej orła, na krawędzi piłki,
stylizowane
sylwetki
sześciu
piłkarzy. U góry półkolem napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA,
oznaczenie roku emisji: 2006
oraz napis: 100 ZŁ. Obok lewej
łapy orła znak mennicy: MW.
U góry wizerunek orła ustalony
Statutu dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Poniżej
stylizowany
wizerunek księgi ze zwisającą
pieczęcią oraz napis: 100 ZŁ. Z
lewej strony księgi oznaczenie
roku emisji: 2006. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Na tle stylizowanego wizerunku
środkowej
części
boiska
piłkarskiego, stylizowane wizerunki
dwóch piłkarzy oraz piłki nożnej.
Powyżej napis: NIEMCY/2006. Z
prawej strony napis: FIFA. Z lewej
strony
półkolem
napis:
MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE
NOŻNEJ.

Polscy malarze XIX/XX –
Aleksander Gierymski 18501901

500-lecie
Łaskiego

wydania

Wizerunek kanclerza Jana Łaskiego
trzymającego księgę. Z lewej strony
na stylizowanej tablicy napis: 500LECIE
WYDANIA
STATUTU
ŁASKIEGO.

Roussanka
Nowakowska

66.000

Urszula Walerzak

10.500

Roussanka
Nowakowska

9.000

200 zł
Au 900/1000
Ø 27,00 mm
15,50 g
bok: gładki
stempel lustrzany

XX Zimowe Igrzyska
Olimpijskie Turyn 2006

200 zł
Au 900/1000
Ø 27,00 mm
15,50 g
bok: gładki
stempel lustrzany

100-lecie Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie

200 zł
Au 900/1000
Ø 27,00 mm
15,50 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Historia Jazdy Polskiej –
Jeździec piastowski

Na dole z lewej strony wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
powyżej stylizowany wizerunek
skoczka
narciarskiego
na
rozbiegu. Z lewej strony u dołu
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006. U
góry z prawej strony napis: 200
ZŁ, poniżej na tle stylizowanej
skoczni narciarskiej widoczne w
zależności od kąta patrzenia
napis:
TURYN/2006
lub
stylizowany
płatek
śniegu.
Powyżej oznaczenia nominału
stylizowany fragment gór. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.
Z prawej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Nad
orłem oznaczenie roku emisji:
2006. Z lewej strony stylizowany
wizerunek orła ze sztandaru SGH.
U
dołu
napis:
RZECZPOSPOLITA/POLSKA/200
ZŁ. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek skoczka narciarskiego.
Poniżej ukośnie napis: XX ZIMOWE /
IGRZYSKA / OLIMPIJSKIE. Z prawej
strony stylizowany wizerunek znicza
olimpijskiego oraz pionowo napis:
TURYN / 2006.

Z lewej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej
strony
wizerunek
rękojeści miecza koronacyjnego
władców Polski „Szczerbca” na tle
motywu z tej rękojeści. Z prawej
strony oznaczenie roku emisji:
2006. U góry z prawej strony
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. U
dołu napis: 200 ZŁ. Pod lewą łapą
orła znak mennicy: MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek pancernego drużynnika
konnego z obnażonym mieczem
oraz w tle jego cień. Z lewej strony
półkolem
napis:
JEŹDZIEC
PIASTOWSKI.

W centralnej części stylizowany
wizerunek logo SGH, poniżej napis:
1906-2006. U dołu stylizowany
wizerunek fasady budynku uczelni.
W otoku napis: SZKOŁA GŁÓWNA
HANDLOWA W WARSZAWIE.

Robert Kotowicz

7.000

Ewa Tyc-Karpińska

8.000

Ewa Tyc-Karpińska

10.000

2. Monety powszechnego obiegu - nakłady monet w roku 2006:
-

1 gr
2 gr
5 gr
10 gr
20 gr
2 zł bi
2 zł Nordic Gold-

Nominał, parametry

184 000 000 sztuk
105 000 000 sztuk
54 000 000 sztuk
40 000 000 sztuk
35 000 000 sztuk
5 000 000 sztuk
25 000 000 sztuk

Nazwa monety

Autor

Wizerunek

Awers

Rewers

2 zł
XX
Zimowe
Igrzyska
CuAl5Zn5Sn1
Olimpijskie Turyn 2006
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

W centralnej części stylizowane
wizerunki biegnącego i strzelającego
biathlonisty. Z lewej strony u dołu
półkolem
napis:
XX
ZIMOWE
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE. Z prawej
strony pionowo napis: TURYN/2006,
powyżej
stylizowany
wizerunek
fragmentu tarczy strzelniczej.

2 zł
Zwierzęta świata – świstak
CuAl5Zn5Sn1
(łac. Marmota marmota)
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
orłem oznaczenie roku emisji:
2006, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po
bokach łap orła wizerunki flagi
państwowej. U góry półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z lewej strony wizerunek dorosłego
świstaka
stojącego
na
tylnych
łapach. Z prawej strony wizerunek
młodego świstaka, siedzącego na
górskiej skale. W tle stylizowany
wizerunek krajobrazu górskiego. U
góry półkolem napis: ŚWISTAK Marmota marmota.

Wielkość
emisji
(nakład w
sztukach)

monety ze stopu Nordic
Gold
awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.200.000

rewers:
Robert Kotowicz

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Andrzej Nowakowski

1.400.000

2 zł
Dzieje złotego – 10 zł
CuAl5Zn5Sn1
z 1932 r.
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Z prawej strony wizerunek rewersu
monety 10 zł z 1932 r. W tle
stylizowany
wizerunek
gałązki
wierzby. U góry półkolem napis:
DZIEJE ZŁOTEGO.

2 zł
Mistrzostwa Świata w Piłce
CuAl5Zn5Sn1
Nożnej Niemcy 2006
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, 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
wizerunku
stylizowanej
piłki
nożnej,
stylizowana mapa Polski. W dolnej
części
piłki
stylizowany
napis:
2006/FIFA.
W
otoku
napis:
MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE
NOŻNEJ NIEMCY.

2 zł
Polski Rok Obrzędowy – Noc
CuAl5Zn5Sn1
świętojańska
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunek tańczącej dziewczyny
trzymającej w dłoni wianek z
kwiatów. U dołu stylizowane liście
paproci. U góry półkolem napis:
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.000.000

rewers:
Andrzej Nowakowski

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.200.000

rewers:
Urszula Walerzak

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Robert Kotowicz

1.000.000

2 zł
30. rocznica Czerwca 1976 r.
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

W centralnej części napis: 1976,
poniżej napisu na tle stylizowanych
sylwetek
dwóch
mężczyzn
z
uniesionymi w górę rękoma, z
prawej strony stylizowany wizerunek
dłoni. Z lewej strony i u góry
półkolem napis: 30. ROCZNICA
CZERWCA.

2 zł
Zabytki Kultury Materialnej w
CuAl5Zn5Sn1
Polsce – Kościół w Haczowie
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

W centralnej części w owalu
stylizowany wizerunek kościoła w
Haczowie.
Powyżej
kościoła
półkolem
napis:
KOŚCIÓŁ
W
HACZOWIE.
Po
bokach
owalu
stylizowane drewno.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

2 zł
100-lecie Szkoły Głównej
CuAl5Zn5Sn1
Handlowej w Warszawie
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

W centralnej części napis: SGH,
poniżej
stylizowany
wizerunek
fasady budynku uczelni, pod nim
napis: 1906-2006. W otoku napis:
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W
WARSZAWIE.

awers i rewers:
Ewa Tyc-Karpińska

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.000.000

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

1.000.000

rewers:
Urszula Walerzak

1.000.000

2 zł
500-lecie wydania Statutu
CuAl5Zn5Sn1
Łaskiego
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Popiersie kanclerza Jana Łaskiego, z
prawej strony stylizowany wizerunek
księgi ze zwisającą pieczęcią. U góry
półkolem
napis:
500-LECIE
WYDANIA STATUTU ŁASKIEGO.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

2 zł
Historia Jazdy Polskiej –
CuAl5Zn5Sn1
Jeździec piastowski
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-06, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek pancernego drużynnika
konnego uzbrojonego we włócznię,
miecz oraz tarczę. W otoku napis:
JEŹDZIEC PIASTOWSKI.

awers i rewers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.000.000

2 zł
Polscy Malarze XIX/XX –
CuAl5Zn5Sn1
Aleksander Gierymski 1850Ø 27 mm
1901
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, z lewej
strony paleta i dwa pędzle. U
dołu napis: 2 ZŁ, u góry półkolem
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji:
2006. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Wizerunek Aleksandra Gierymskiego
z obrazu „Portret własny z paletą” z
1891-1892 r. Z prawej strony
stylizowany wizerunek fragmentu
obrazu „Powiśle” z 1883 r. U dołu
półkolem
napis:
ALEKSANDER
GIERYMSKI 1850-1901.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.000.000

1.000.000

rewers:
Roussanka
Nowakowska

rewers:
Roussanka
Nowakowska

monety ze stopu Nordic
Gold z serii „Historyczne
miasta w Polsce”
Jarosław
2 zł
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek Stylizowany wizerunek kamienicy
orła
ustalony
dla
godła Orsettich U dołu napis: JAROSŁAW.
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

2 zł
Bochnia
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Stylizowany wizerunek Kościoła p.w.
św. Mikołaja, poniżej stylizowany
wizerunek narzędzi górniczych z
herbu Bochni. U góry półkolem
napis: BOCHNIA.

2 zł
Elbląg
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Stylizowany
wizerunek
Bramy
Targowej. W tle: z prawej strony
zarys budynków, z lewej strony
zarys drzew. Z prawej strony napis:
ELBLĄG.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Andrzej Nowakowski

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Roussanka
Nowakowska

1.100.000

2 zł
Legnica
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

2 zł
Chełm
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek Stylizowany wizerunek Bazyliki p.w.
orła
ustalony
dla
godła Narodzenia NMP. U góry półkolem
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z napis: CHEŁM.
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

awers i rewres:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

2 zł
Żagań
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

Zamek Piastów legnicko-brzeskich –
widok od strony wschodniej. Z lewej
strony stylizowany wizerunek drzew.
U góry z prawej strony półkolem
napis: LEGNICA.

W centralnej części stylizowany
wizerunek elewacji frontowej Pałacu
Książęcego w Żaganiu. U góry
element
architektury
wieńczący
okna
pałacu
oraz
stylizowany
wizerunek jednego z maszkaronów.
U dołu stylizowany napis: ŻAGAŃ.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Andrzej Nowakowski

rewers:
Urszula Walerzak

2 zł
Nysa
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek fasady głównej Kościoła
św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.
U dołu napis: NYSA.

2 zł
Pszczyna
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek
elewacji
północnej
Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Z
lewej i prawej strony stylizowane
wizerunki: balustrad tralkowych i
drzew. U dołu napis: PSZCZYNA.

2 zł
Sandomierz
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W centralnej części stylizowany
wizerunek ratusza w Sandomierzu.
U
góry
półkolem
napis:
SANDOMIERZ.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Urszula Walerzak

1.100.000

2 zł
Chełmno
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W
centralnej
części
wizerunek
ratusza w Chełmnie. Na dole
stylizowany trotuar. W otoku napis:
CHEŁMNO.

2 zł
Nowy Sącz
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

W
centralnej
części
wizerunek
ratusza w Nowym Sączu. U góry z
lewej strony półkolem napis: NOWY
SĄCZ.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

2 zł
Kalisz
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
ośmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części wizerunek W
centralnej
części
wizerunek
orła
ustalony
dla
godła ratusza w Kaliszu. U góry półkolem
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z napis: KALISZ.
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006.
Poniżej orła stylizowany fragment
muru miejskiego z blankami oraz
z bramą o rozwartych wrotach, z
uniesioną kratą w prześwicie. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

1.100.000

rewers:
Roussanka
Nowakowska

rewers:
Urszula Walerzak

1.100.000

II. BANKNOTY
W 2006 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wyprodukowała i dostarczyła do NBP banknoty powszechnego obiegu o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł, oraz
banknot kolekcjonerski o nominale 50 zł w nakładzie 2 000 000 sztuk.
Nominał, parametry

50 zł
wymiary: 144 x 72 mm
papier
kolor: biały
znak wodny: herb
papieski Jana Pawła II
nitka zabezpieczająca:
nitka w lewej części
banknotu z powtarzającym się napisem
składającym się z
oznaczenia nominału:
50 ZŁ oraz jego odbicia
lustrzanego
kolory: niebieski, żółty,
biały, zielony, brązowy
zabezpieczenia
widoczne w świetle
UV:
Na stronie przedniej:
herb papieski Jana
Pawła II pojawiający się
z prawej strony
półpostaci – w kolorach
pomarańczowym i
zielonym, oznaczenie
serii i numeru w lewej
dolnej części – w kolorze
czerwonym, z prawej
strony w układzie
pionowym – w kolorze
seledynowym.
Na stronie odwrotnej:

Nazwa

Jan Paweł II

Wizerunek
Strona przednia

Strona odwrotna

W środkowej części półpostać
papieża Jana Pawła II w szatach
pontyfikalnych z krzyżem
pasterskim w ręku, w kolorach
żółtym, białym i brązowym. Z
lewej strony papieża u góry
napis: NARODOWY / BANK /
POLSKI, poniżej wizerunek orła
ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej
wizerunku orła napis:
WARSZAWA / 16 PAŹDZIERNIKA
2006 r., poniżej napis: PREZES i
podpis oraz napis:
GŁÓWNY/SKARBNIK i podpis –
całość w kolorze brązowym. Na
dole oznaczenie serii i numeru w
kolorze czarnym. W tle półpostaci
papieża z lewej strony
stylizowane: fragment globu
ziemskiego w kolorach niebieskim
i zielononiebieskim z fragmentami
kontynentów w kolorze
jasnobrązowym oraz siatka
kartograficzna w kolorze białym.
W zarysach kontynentów
mikrodrukiem nazwy państw,
które Jan Paweł II odwiedził
podczas pielgrzymek, w kolorze
białym. W tle napisów, godła i
globu ziemskiego kompozycja linii
giloszowych w kolorach
zielononiebieskim i niebieskim. Z

Z lewej strony wizerunek papieża
Jana Pawła II całującego dłoń
klęczącego przed nim kardynała
Stefana Wyszyńskiego, w dolnej
części sylwetki papieża wstęga z
napisem: TOTUS TUUS oraz w
dolnej części sylwetki kardynała
wstęga z napisem: SOLI DEO, u
góry napis: NARODOWY BANK
POLSKI – całość w kolorze
brązowym. Z prawej strony
wizerunków postaci: u góry napis:
NIE BYŁOBY / NA STOLICY
PIOTROWEJ / TEGO PAPIEŻA
POLAKA / […], GDYBY NIE BYŁO /
TWOJEJ WIARY, / NIE COFAJĄCEJ
SIĘ / PRZED WIĘZIENIEM / I
CIERPIENIEM, / TWOJEJ
HEROICZNEJ / NADZIEI…, pod
napisem faksymile podpisu
papieża, poniżej data: 23 X 1978
– całość w kolorze brązowym, na
dole zarys kościoła i klasztoru na
Jasnej Górze w kolorze szarym. Z
lewej strony wizerunków postaci
klucze Piotrowe w kwadratowym
obramowaniu w kolorze
oliwkowym. Tło obramowania w
kolorze białym. Powyżej
wizerunków postaci w półkolach
linie w kolorze szarym. Powyżej linii
powtarzający się napis
mikrodrukiem: RZECZPOSPOLITA

Autor

Wielkość
emisji
(nakład w
sztukach)

storna przednia i
odwrotna: Andrzej
Heidrich

2 000 000

klucze Piotrowe w
kwadratowym
obramowaniu oraz
fragment szaty
graficznej w lewym
górnym rogu – w
kolorze
pomarańczowym, liczba:
50 w lewym dolnym
rogu – w kolorach
pomarańczowym i
żółtozielonym,
fragmenty szaty
graficznej w środkowej
górnej części i z prawej
strony oraz pionowy
ornament z prawej
strony i napis: NBP w
prawym dolnym rogu –
świecące w kolorze
żółtozielonym.
numeracja
kolor: czarny
seria: JP
numer: siedmiocyfrowy
rozmieszczenie: litery
serii i cyfry numeru w
układzie poziomym i
pionowym, jedna
numeracja w lewej
części strony przedniej
na dole, pod napisami:
PREZES i GŁÓWNY/
SKARBNIK i podpisami –
w układzie poziomym,
druga w prawej części
banknotu obok kluczy
Piotrowych spiętych
sznurem – w układzie
pionowym

prawej strony papieża u góry
liczba: 50 w kolorach
ciemnoniebieskim i białym, na tle
wyodrębnionej płaszczyzny w
kolorze ciemnoniebieskim
wypełnionej kompozycją z
powtarzającego się napisu
mikrodrukiem: RP oraz
ornamentu w kolorze białym.
Poniżej płaszczyzny w
obramowaniu klucze Piotrowe
spięte sznurem, w kolorze białym.
Tło obramowania w kolorze
niebieskim. Motyw kluczy
Piotrowych powtórzony w kolorze
oliwkowym na stronie odwrotnej
banknotu, w całości widoczny pod
światło. W tle krzyża pasterskiego
linie giloszowe w kolorach
niebieskim i szarym z
powtarzającymi się wizerunkami
ryby, krzyża oraz napisu: RP. Z
prawej strony kluczy Piotrowych
oznaczenie serii i numeru w
kolorze czarnym, w układzie
pionowym.. W prawym dolnym
rogu napis: JAN PAWEŁ II / 16 X
1978 – 2 IV 2005 w kolorze
brązowym. Poniżej napisu liczba:
50 w kolorach brązowym i
białym, wypełniona napisem
mikrodrukiem: 50 ZŁ w kolorze
białym, na tle wyodrębnionej
płaszczyzny w kolorze brązowym
wypełnionej ornamentem w
kolorze białym. Z lewej strony
liczby 50 widoczny w zależności
od kąta patrzenia napis: JP II. W
lewym górnym rogu prostopadle
liczba: 50 wydrukowana farbą
zmienną optycznie, zmieniającą
kolor w zależności od kąta
patrzenia z czerwonozłotego na
zielony. Poniżej ornament, pod
nim napis: PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH w kolorze brązowym,
pod napisem ornament w kolorze
zielononiebieskim, pod nim

POLSKA w dwóch liniach
rozdzielonych wydzielonymi polami
– całość w półkolach w kolorach
żółtym, oliwkowym,
zielononiebieskim i niebieskim.
Wydzielone pola wypełnione
ornamentem z linii giloszowych,
obwiedzione liniami w kolorze
białym. W dolnej części
wyodrębniona płaszczyzna z
ornamentu w kolorze brązowym.
Na jej tle z lewej strony liczba: 50
w kolorach brązowym, białym,
żółtym, oliwkowym i
zielononiebieskim, z prawej strony
napis: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH w
kolorach brązowym i białym.
Poniżej klauzula: BANKNOTY
EMITOWANE PRZEZ NARODOWY
BANK POLSKI SĄ PRAWNYM
ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE
w kolorze brązowym. W prawym
górnym rogu liczba: 50, której
kontury w kolorach brązowym i
białym, wypełnione są drobną
kratką w kolorze brązowym. W
prawym dolnym rogu inicjały: NBP
w kolorze niebieskim. Z prawej
strony zarysu kościoła i klasztoru
na Jasnej Górze prostopadle
napisy: A. HEIDRICH DEL. • J.M.
KOPECKI SC. • PWPW S.A. w
kolorze brązowym, poniżej
ornament w kolorze niebieskim.

powtarzający się napis
mikrodrukiem: RZECZPOSPOLITA
POLSKA w kolorze
jasnobrązowym. W lewym dolnym
rogu oznaczenie dla niewidomych
w postaci siedmiu wypukłych,
pionowych, równoległych,
przerywanych linii w kolorze
brązowym.

III. Monety uncjowe „Orzeł bielik”
– nakłady monet w roku 2006:

50 zł

-

1 600 sztuk,

100 zł

-

900 sztuk,

200 zł

-

900 sztuk,

500 zł

-

600 sztuk.

