EMISJA MONET I BANKNOTÓW W 2007 ROKU
I.

MONETY

1. Monety przeznaczone na cele kolekcjonerskie
Nominał, parametry

Wizerunek

Nazwa monety

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

Polscy podróżnicy i badacze
Ignacy Domeyko 1802-1889

Z lewej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Powyżej stylizowany wizerunek
gór. U góry półkolem napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA.
Poniżej orła napis: 10 ZŁ, pod
napisem oznaczenie roku emisji:
2007. Po prawej stronie orła
stylizowane wizerunki: fragmentu
rysunku
technicznego
przedstawiającego urządzenie do
analizy srebra, kryształu z tablicy
dydaktycznej
z
podręcznika
mineralogii Ignacego Domeyki,
rośliny „Domeykoa oppositifolia”
oraz
małża
„Trigonia
domeykoana”. Pod lewą łapą orła
znak mennicy: MW.

Z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek
siedzącego
Ignacego
Domeyki z otwartą książką. U góry z
lewej i prawej strony stylizowany
wizerunek gór. Z prawej strony
stylizowane wizerunki fragmentów:
siatki geograficznej i konturów
kontynentu Ameryki Południowej. Z
prawej strony półkolem napis:
IGNACY DOMEYKO 1802-1889.

Roussanka
Nowakowska

55.000

10 zł
Ag 925/1000
efekt kątowy
Ø 32,00 mm
14,14 g
na boku napis: MARIAN
REJEWSKI, HENRYK
ZYGALSKI, JERZY
RÓŻYCKI, rozdzielony
gwiazdkami
stempel lustrzany

75. rocznica złamania szyfru
Enigmy

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, nad
orłem napis: RZECZPOSPOLITA/
POLSKA.
W
tle
stylizowany
schemat
działania
maszyny
szyfrującej
Enigma
oraz
wyłaniający się z kompozycji linii
stylizowany napis: ENIGMA. Pod
schematem
z
lewej
strony
oznaczenie roku emisji: 2007. U
dołu napis: 10 ZŁ. Pod lewą łapą
orła znak mennicy: MW.

Umowny
labirynt
połączeń
nawiązujący do działania maszyny
szyfrującej Enigma.W środku napis:
ENIGMA. Pod nim napis: 1932
odwrócony o 180 stopni. W otoku
napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA
SZYFRU ENIGMY.

Ewa Tyc-Karpińska

52.000

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

Dzieje złotego – 5 zł z 1928 r.
(Nike)

Z
prawej
strony
wizerunek
awersu monety 5 zł z 1928 r., z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek
popiersia
Nike
z
kłosami zboża. Poniżej wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony orła napis: 10 ZŁ.
Powyżej orła oznaczenie roku
emisji: 2007. U dołu półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z prawej strony wizerunek rewersu
monety 5 zł z 1928 r. W tle
stylizowane kłosy zboża. Z lewej
strony półkolem napis: DZIEJE
ZŁOTEGO

Andrzej Nowakowski

52.000

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

750-lecie lokacji Krakowa

Z prawej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej na tle
stylizowanego
fragmentu
Barbakanu. W centralnej części
wizerunek
Bramy
Floriańskiej
oraz z lewej strony oznaczenie
roku emisji: 2007. W otoku
stylizowany
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA,
rozpoczęty
i
zakończony
krzyżykami. U dołu stylizowany
napis: ZŁ 10 ZŁ. Pod lewą łapą
orła znak mennicy: MW.

W centralnej części stylizowane
wizerunki: pieczęci księcia Bolesława
Wstydliwego oraz pierwszych słów z
aktu lokacyjnego Krakowa w języku
łacińskim. W otoku stylizowany
napis:
750-LECIE
LOKACJI
KRAKOWA.

Robert Kotowicz

58.000

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

Polscy podróżnicy i badacze
Henryk Arctowski i Antoni B.
Dobrowolski

Z prawej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej
orła napis: 10 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA, oraz
z lewej strony, ukośnie, pod
napisem oznaczenie roku emisji:
2007. Po lewej stronie orła
stylizowany
wizerunek
statku
„Belgica”, poniżej stylizowany
wizerunek
góry
lodowej
i cyrkonia imitująca lód. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunki:
popiersia
Henryka
Arctowskiego oraz Antoniego B.
Dobrowolskiego. U dołu z lewej
strony
wizerunek
kontynentu
antarktycznego. U góry stylizowany
fragment góry lodowej. W otoku
napis: HENRYK ARCTOWSKI 18711958, stylizowany wizerunek logo
Polskiej Stacji Antarktycznej im. H.
Arctowskiego, oraz napis: ANTONI
B. DOBROWOLSKI 1872-1954.

Ewa Tyc-Karpińska

57.000

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

125. rocznica urodzin Karola
Szymanowskiego 1882-1937

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej na tle
stylizowanego wizerunku zapisu
nutowego. Pod orłem napis: 10
ZŁ. Z lewej strony fragment
klawiatury fortepianu. W otoku
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji:
2007.
Między
początkiem
a
końcem napisu – kropka. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Stylizowane wizerunki: popiersia
Karola Szymanowskiego oraz zapisu
nutowego
wkomponowanego
w
postać. Z lewej strony widoczny w
zależności od kąta patrzenia napis:
1882 lub napis: 1937. W otoku
napis: 125. ROCZNICA URODZIN
KAROLA
SZYMANOWSKIEGO.
Między początkiem a końcem napisu
- kropka.

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

Historia Jazdy Polskiej –
Rycerz ciężkozbrojny – XV w.

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Nad
orłem hełm rycerski oraz wokół
orła i hełmu ornament roślinny.
Pod orłem z prawej strony napis:
10/ZŁ, z lewej strony ukośnie
wizerunek miecza. Pod mieczem
oznaczenie roku emisji: 2007. Z
lewej strony pionowo napis:
RZECZPOSPOLITA, u dołu napis:
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Stylizowane
wizerunki:
rycerza
ciężkozbrojnego z kopią na koniu
oraz w tle kontury rycerza z
obnażonym mieczem na koniu. U
góry z prawej strony kontury
zabudowań miejskich. U dołu pod
łamaną
linią
napis:
RYCERZ/
CIĘŻKOZBROJNY, nad linią z prawej
strony napis: XV w.

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

Konrad Korzeniowski – Joseph
Conrad

Z prawej strony u dołu wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej
strony u góry wizerunek Josepha
Conrada, obok z prawej strony
napis:
KONRAD/
KORZENIOWSKI/1857-1924,
poniżej ukośnie faksymile jego
podpisu. Z prawej strony napis:
10/ZŁ, poniżej oznaczenie roku
emisji: 2007. Z lewej strony w
otoku napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Stylizowany
wizerunek
barku
„Otago”,
powyżej
stylizowany
wizerunek chmur, poniżej hologram
przedstawiający odbicie barku w
wodzie,
zmieniający
kolory
w
zależności od kąta patrzenia.

Urszula Walerzak

53.000

Roussanka
Nowakowska

61.000

Robert Kotowicz

59.000

58.000

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.

W centralnej części wizerunki dwóch
dorosłych fok oraz jednej młodej
foki oraz w tle cień dwóch fok.
Powyżej stylizowane morskie fale. U
góry półkolem napis: FOKA SZARA,
u dołu półkolem napis: Halichoerus
grypus.

awers:
Ewa Tyc – Karpińska

Zabytki Kultury Materialnej w
Polsce – Miasto
średniowieczne w Toruniu

Na dole wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej. Z prawej strony orła
oznaczenie roku emisji: 2007, z
lewej
strony
napis:
20/ZŁ.
Powyżej
orła
stylizowany
wizerunek Bramy Mostowej oraz
z
prawej
strony
wizerunek
historycznego herbu Torunia. U
góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Stylizowane wizerunki: z lewej
strony Ratusza Staromiejskiego oraz
z prawej strony fragmentu Dworu
Artusa
i
w
głębi
kościoła
katedralnego
p.w.
św.
Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
w Toruniu. U góry półkolem napis:
MIASTO
ŚREDNIOWIECZNE
W
TORUNIU.

Andrzej Nowakowski

56.000

Polscy malarze XIX/XX – Leon
Wyczółkowski 1852-1936

Stylizowany wizerunek obrazu
Leona Wyczółkowskiego „Rogalin
zimą” z 1925 r. U dołu z prawej
strony wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej. Wokół orła - napis: 20 zł
i po oddzielającej kropce napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji 2007. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Wizerunek Leona Wyczółkowskiego
według autoportretu z 1927 r. W
lewym dolnym rogu paleta i trzy
pędzle. Na palecie farby: czerwona,
żółta, zielona i niebieska. Z lewej
strony i u góry napis: LEON
WYCZÓŁKOWSKI. Z prawej strony
pionowo napis: 1852-1936.

Ewa Olszewska-Borys

56.000

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

Zwierzęta świata – foka szara
(łac. Halichoerus grypus)

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

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

rewers:
Robert Kotowicz

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

wizerunek
orła
75. rocznica złamania szyfru Centralnie
ustalony
dla
godła
Enigmy
Rzeczypospolitej Polskiej. W tle
tabele literowe oraz konturowo
zaznaczony
ideowy
schemat
działania maszyny szyfrującej
Enigma.
W
otoku
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA,
oznaczenie roku emisji: 2007
oraz napis: 100 ZŁ. Pod lewą łapą
orła
znak
mennicy:
MW
wkomponowany
w
tabele
literowe.

Z
lewej
i
z
prawej
strony
stylizowane żarówki z maszyny
szyfrującej Enigma. Wokół nich dwa
zbiory okręgów odzwierciedlających
promienie światła. U góry w trzech
rzędach litery alfabetu połączone
liniami z dwoma rzędami liter
znajdującymi
się
poniżej.
Pod
żarówkami napis: 75. ROCZNICA
ZŁAMANIA/SZYFRU ENIGMY.

Ewa Tyc-Karpińska

8.000

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

750-lecie lokacji Krakowa

W centralnej części wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji:
20-07,
pod
orłem
stylizowany napis: ZŁ 200 ZŁ na
tle wizerunku fragmentu aktu
lokacyjnego Krakowa w języku
łacińskim. W otoku stylizowany
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek
księcia
Bolesława
Wstydliwego według Jana Matejki. Z
prawej strony stylizowany wizerunek
pieczęci księcia i pierwsze słowa z
aktu lokacyjnego Krakowa w języku
łacińskim. Poniżej wizerunku księcia
stylizowany napis: 750-LECIE oraz z
lewej strony półkolem stylizowany
napis: LOKACJI KRAKOWA.

Robert Kotowicz

9.600

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

125. rocznica urodzin Karola
Szymanowskiego 1882-1937

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Powyżej stylizowany wizerunek
zapisu nutowego. W otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
w otoku oznaczenie roku emisji:
2007. U dołu napis: 200 ZŁ. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

izerunek Karola Szymanowskiego na
tle stylizowanego wizerunku zapisu
nutowego. Z prawej strony napis:
1882/1937. W otoku napis: 125.
ROCZNICA
URODZIN
KAROLA
SZYMANOWSKIEGO.
Między
początkiem a końcem napisu –
kropka.

Urszula Walerzak

8.000

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

Historia Jazdy Polskiej –
Rycerz ciężkozbrojny – XV w.

Z prawej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
orłem napis: 200/ZŁ. Z lewej
strony orła u góry oznaczenie
roku
emisji:
2007.
Poniżej
stylizowane wizerunki: hełmu,
dwóch mieczy, kopii, rękawicy
oraz proporca. U dołu półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Stylizowany
wizerunek
rycerza
ciężkozbrojnego
z
obnażonym
mieczem na koniu. Z lewej strony
stylizowany wizerunek zabudowań
miejskich. U dołu i z prawej strony
półkolem
napis:
RYCERZ
CIĘŻKOZBROJNY – XV w.

Roussanka
Nowakowska

9.900

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

Konrad Korzeniowski – Joseph
Conrad

Z lewej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony orła stylizowane
wizerunki: barku „Otago” oraz
otwartej książki, której kartki
tworzą morskie fale. W otoku u
góry napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz oznaczenie roku
emisji: 2007. U góry z lewej
strony napis: 200 /ZŁ. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Wzerunek Josepha Conrada, z jego
prawej strony napis: 1857-1924. U
dołu napis: JOSEPH CONRAD na tle
stylizowanego
faksymile
jego
podpisu. W otoku z lewej strony
napis: KONRAD KORZENIOWSKI.

Robert Kotowicz

8.200

2. Monety powszechnego obiegu - nakłady monet w roku 2007:
-

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

-

330 000 000 sztuk
160 000 000 sztuk
116 000 000 sztuk
100 000 000 sztuk
68 000 000 sztuk
20 000 000 sztuk
23 440 000 sztuk

Nominał, parametry

Nazwa monety

Autor

Wizerunek

Awers

Rewers

Wielkość
emisji
(nakład w
sztukach)

monety ze stopu Nordic
Gold
1.000.000

2 zł
Zwierzęta świata – foka szara Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
CuAl5Zn5Sn1
(łac. Halichoerus grypus)
orłem oznaczenie roku emisji:
Ø 27 mm
2007, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po
8,15 g
bokach łap orła wizerunki flagi
na boku napis: NBP
państwowej. U góry półkolem
ośmiokrotnie powtórzony,
napis:
RZECZPOSPOLITA
co drugi odwrócony o 180
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
stopni rozdzielony
mennicy: MW.
gwiazdkami
stempel zwykły

W centralnej części głowa foki oraz
w tle jej cień. Poniżej stylizowane
morskie fale. U góry półkolem napis:
FOKA SZARA – Halichoerus grypus.

Polscy podróżnicy i badacze –
2 zł
Ignacy Domeyko 1802-1889
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: 20-07, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Z lewej strony wizerunek Ignacego
Domeyki z portretu A. Kurowskiego
z 1833 r. Z lewej i prawej strony
stylizowane wizerunki gór. Z prawej
strony stylizowane wizerunki torby,
książki, młotka oraz lupy. U góry z
prawej
strony
napis:
IGNACY
DOMEYKO 1802-1889.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

75. rocznica złamania szyfru
2 zł
Enigmy
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: 20-07, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Stylizowane
koło
wirnika
szyfrującego Enigmy. Na obwodzie
w
kółkach
napis:
REJEWSKI
RÓŻYCKI ZYGALSKI. Wokół środka
napis: 75. ROCZNICA ZŁAMANIA
SZYFRU ENIGMY.

Ewa Tyc-Karpińska

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Robert Kotowicz

900.000

rewers:
Roussanka
Nowakowska

900.000

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Dzieje złotego – 5 zł z 1928 r.
2 zł
(Nike)
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: 20-07, 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 5 zł z 1928 r. Z lewej strony
stylizowany motyw roślinny. U dołu
półkolem napis: DZIEJE ZŁOTEGO.

750-lecie lokacji Krakowa
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

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-07, 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
pieczęci
księcia
Bolesława
Wstydliwego. W otoku stylizowany
napis:
750-LECIE
LOKACJI
KRAKOWA, zakończony krzyżykiem.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Zabytki Kultury Materialnej w
2 zł
Polsce – Miasto
CuAl5Zn5Sn1
średniowieczne w Toruniu
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: 20-07, 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 panoramy
miasta Torunia od strony Wisły. U
góry
półkolem
napis:
MIASTO
ŚREDNIOWIECZNE, u dołu półkolem
napis: W TORUNIU.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

900.000

rewers:
Andrzej Nowakowski

1.200.000

rewers:
Robert Kotowicz

rewers:
Andrzej Nowakowski

990.000

Polscy podróżnicy i badacze –
2 zł
Henryk Arctowski i Antoni B.
CuAl5Zn5Sn1
Dobrowolski
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: 20-07, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunki:
popiersia
Henryka
Arctowskiego oraz Antoniego B.
Dobrowolskiego. U góry stylizowany
wizerunek
statku
„Belgica”.
W
otoku: z lewej strony napis:
HENRYK ARCTOWSKI 1871-1958, z
prawej strony napis: ANTONI B.
DOBROWOLSKI 1872-1954, oraz u
dołu stylizowany wizerunek logo
Polskiej Stacji Antarktycznej im. H.
Arctowskiego.

Ewa Tyc-Karpińska

990.000

Historia Jazdy Polskiej –
2 zł
Rycerz ciężkozbrojny – XV w.
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: 20-07, 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
rycerza
ciężkozbrojnego z kopią na koniu. U
dołu na szarfie półkolem napis:
RYCERZ CIĘŻKOZBROJNY – XV w.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

990.000

125. rocznica urodzin Karola
2 zł
Szymanowskiego 1882-1937
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: 20-07, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunek Karola Szymanowskiego
oraz stylizowany wizerunek zapisu
nutowego. U dołu ukośnie faksymile
podpisu Karola Szymanowskiego,
poniżej napis: 1882/1937. W otoku
napis: 125. ROCZNICA URODZIN
KAROLA SZYMANOWSKIEGO.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

rewers:
Roussanka
Nowakowska

rewers:
Urszula Walerzak

990.000

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Polscy Malarze XIX/XX – Leon
2 zł
Wyczółkowski 1852-1936
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, z lewej
strony paleta i dwa pędzle. U
dołu napis: 2 ZŁ, u góry półkolem
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji:
2007. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Wizerunek Leona Wyczółkowskiego
według autoportretu z 1927 r. na tle
stylizowanego fragmentu obrazu
„Dęby rogalińskie” z 1926 r. Z
prawej strony półkolem napis: LEON
WYCZÓŁKOWSKI oraz z lewej strony
półkolem napis: 1852-1936.

Konrad Korzeniowski – Joseph
2 zł
Conrad
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: 20-07, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Z lewej strony wizerunek Josepha
Conrada, pod nim ukośnie faksymile
jego podpisu. Poniżej napis: 18571924. Z prawej strony stylizowany
wizerunek barku „Otago”. U dołu
stylizowany
wizerunek
otwartej
książki. W otoku u góry i z prawej
strony
napis:
KONRAD
KORZENIOWSKI.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

zespołu
katedralnoW centralnej części wizerunek Wizerunek
orła
ustalony
dla
godła zamkowego w Kwidzynie. U dołu
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z napis: KWIDZYN
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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

990.000

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

990.000

rewers:
Robert Kotowicz

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

rewers:
Andrzej Nowakowski

1.000.000

Płock
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
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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.

Wizerunek bazyliki katedralnej pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Płocku oraz w tle jej cień. Z
lewej strony półkolem stylizowany
napis: PŁOCK.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Łomża
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 Wizerunek katedry pw. św. Michała
w
Łomży.
U
dołu
orła
ustalony
dla
godła Archanioła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z półkolem napis: ŁOMŻA.
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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

Gorzów Wielkopolski
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
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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.

Wizerunek Kościoła Katedralnego
pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie
Wielkopolskim. Poniżej stylizowany
fragment trotuaru przy Kościele
Katedralnym.
W
otoku
napis:
GORZÓW WIELKOPOLSKI.

1.000.000

rewers:
Robert Kotowicz

1.000.000

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Robert Kotowicz

1.000.000

Racibórz
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
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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.

Wizerunek
Wieży
Więziennej
w Raciborzu. W tle stylizowany
wizerunek Odry z lotu ptaka.
Z prawej strony napis: RACIBÓRZ.

Ewa Tyc-Karpińska

1.000.000

Świdnica
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

Kościoła
Pokoju
w
W centralnej części wizerunek Wizerunek
orła
ustalony
dla
godła Świdnicy. U dołu napis: ŚWIDNICA.
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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

1.000.000

Słupsk
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
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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.

Wizerunek
Zamku
Książąt
Pomorskich w Słupsku. Z lewej i z
prawej strony stylizowane wizerunki
drzew. U góry z prawej strony
półkolem napis: SŁUPSK.

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Roussanka
Nowakowska

1.100.000

Przemyśl
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
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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.

Wizerunek Bazyliki Archikatedralnej
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
w Przemyślu. U góry z lewej strony
półkolem napis: PRZEMYŚL.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Stargard Szczeciński
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
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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.

Wizerunek
Kolegiaty
pod
wezwaniem NMP Królowej Świata w
Stargardzie Szczecińskim. U góry
półkolem
napis:
STARGARD
SZCZECIŃSKI.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Brzeg
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
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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.

Wizerunek fragmentu portalu Bramy
Zamkowej z Zamku Piastów Śląskich
w Brzegu. Z lewej i prawej strony
Bramy
stylizowane
wizerunki
ornamentów roślinnych. U góry
półkolem napis: BRZEG.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Urszula Walerzak

1.100.000

rewers:
Roussanka
Nowakowska

rewers:
Urszula Walerzak

1.100.000

Tarnów
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 Wizerunek ratusza w Tarnowie. U
orła
ustalony
dla
godła dołu półkolem napis: TARNÓW.
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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.

Kłodzko
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
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2007.
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
Twierdzy
Kłodzkiej w ujęciu z lotu ptaka oraz
fragmentów
zabudowy
miejskiej
Kłodzka. U dołu napis: KŁODZKO.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Ewa Olszewska-Borys

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Urszula Walerzak

3. Monety uncjowe „Orzeł bielik” - nakłady monet w roku 2007:
−
50 zł – 2 000 sztuk
−
100 zł – 1 500 sztuk
−
200 zł – 1 500 sztuk
−
500 zł – 2 500 sztuk
II. BANKNOTY
W 2007 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.

