EMISJA MONET I BANKNOTÓW W 2009 ROKU
I.

MONETY

1. Monety przeznaczone na cele kolekcjonerskie
Wartość nominalna,
parametry

Nazwa monety

monety srebrne
10 zł
Ag 925/1000
Ø 32,0x22,4 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Historia Jazdy Polskiej –
husarz XVII wiek

90. rocznica utworzenia
Najwyższej Izby Kontroli
10 zł
Ag 925/1000
hologram
Ø 32,00 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Wizerunek

Awers
U góry z prawej strony wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej na tle
stylizowanego
skrzydła
husarskiego, z lewej strony orła
napis:
10
ZŁ,
pod
orłem
oznaczenie roku emisji: 2009.
Poniżej z lewej strony stylizowane
wizerunki elementów rynsztunku
husarza:
proporca, szyszaka i
buzdyganu.
U
dołu
napis:
RZECZPOSPOLITA/POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Rewers
Stylizowany wizerunek husarza z
XVII wieku, na koniu, w zbroi, ze
skrzydłami
husarskimi i skórą
lamparcią na plecach, trzymającego
kopię z proporcem. Z prawej strony
prostopadle napis: HUSARZ-XVII w.

U góry wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej. Z lewej strony orła
napis: 10. Z prawej strony orła
napis: ZŁ. Poniżej orła owalny
hologram
zawierający
stylizowany wizerunek logo NIK,
zmieniający kolor w zależności od
kąta patrzenia. Wokół hologramu
elementy ozdobne. W otoku
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji:
2009. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

W środku stylizowany wizerunek
obecnej siedziby Najwyższej Izby
Kontroli. Pod nim napis: 1919-2009.
U
góry
półkolem
napis:
90.
ROCZNICA/UTWORZENIA. U dołu
półkolem napis: NAJWYŻSZEJ/IZBY
KONTROLI.

Autor

Wielkość
emisji
(nakład w
sztukach)

Andrzej Nowakowski

100.000

Urszula Walerzak

100.000

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

10 zł
Ag 925/1000
oraz farby: czerwona i w
różnych odcieniach
szarości
Ø 32,00 mm
14,40 g
bok: gładki
stempel lustrzany

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

180 lat bankowości centralnej
w Polsce

Polska Droga do Wolności –
wybory 4 czerwca 1989 r.

Historia Polskiej Muzyki
Rozrywkowej – Czesław
Niemen

U góry wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej. U dołu z lewej strony
stylizowany wizerunek siedziby
Banku
Polskiego
przy
ulicy
Bielańskiej w Warszawie. U dołu z
prawej strony oznaczenie roku
emisji: 2009. Poniżej napis: 10
ZŁ. U góry półkolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Stylizowany wizerunek Władysława
Grabskiego. Z lewej strony napis:
1828/2008.
U
dołu
na
tle
stylizowanego wizerunku banknotu o
nominale 10 złotych z 1919 r.
ukośnie
faksymile
podpisu
Władysława Grabskiego. W otoku
napis:
180
LAT
BANKOWOŚCI
CENTRALNEJ W POLSCE.

U dołu wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej, na tle stylizowanego
wizerunku orła bez korony. Nad
orłem napis: 10 ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2009.
Pod lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek Papieża Jana Pawła II
trzymającego pastorał papieski na
tle tłumu. Nad tłumem napis:
SOLIDARNOŚĆ,
będący
odwzorowaniem znaku graficznego
NSZZ „Solidarność”, w kolorze
czerwonym i w różnych odcieniach
szarości. Powyżej napis: 1979/1989.
U góry półkolem napis: „NIECH
ZSTĄPI DUCH TWÓJ! I ODNOWI
OBLICZE ZIEMI,. U dołu napis: TEJ
ZIEMI!”.
Stylizowany
wizerunek
okładki
albumu Czesława Niemena „Sen o
Warszawie”. Z lewej strony na tle
okładki
prostopadle
napis:
HISTORIA. U dołu napis: POLSKIEJ
MUZYKI.
Z
prawej
strony
prostopadle napis: ROZRYWKOWEJ.
Obok prostopadle, umieszczony w
przeciwnym
kierunku
napis:
CZESŁAW niemen.

U dołu z lewej strony wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z
prawej strony orła napis: 10 ZŁ.
U
góry
z
prawej
strony
oznaczenie roku emisji: 2009. W
środku
wizerunki
dwóch
portretów Czesława Niemena: z
prawej strony portret z półprofilu,
z
lewej
strony
stylizowany
fragment portretu w ujęciu na
wprost. Pod wizerunkiem portretu
i po jego prawej stronie napis:
RZECZPOSPOLITA,
po
prawej
stronie prostopadle. Z prawej
strony
prostopadle
napis:
POLSKA.
Z
lewej
strony
prostopadle napis: NIEMEN. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Ewa Tyc-Karpińska

92.000

Urszula Walerzak

100.000

Robert Kotowicz

100.000

10 zł
Ag 925/1000
Ø 28,2x28,2 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

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

Historia Polskiej Muzyki
Rozrywkowej – Czesław
Niemen

65. rocznica Powstania
Warszawskiego – poeci
warszawscy (K.K. Baczyński,
T. Gajcy)

U dołu z prawej strony wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. U góry
z prawej strony oznaczenie roku
emisji:
2009.
W
środku
wizerunek
portretu
Czesława
Niemena.
Z
lewej
strony
prostopadle
napis:
NIEMEN/CZESŁAW.
Obok
prostopadle,
umieszczony
w
przeciwnym
kierunku
napis:
RZECZPOSPOLITA. U dołu z lewej
strony napis: POLSKA 10 ZŁ. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Stylizowany
wizerunek
okładki
albumu
Czesława
Niemena
„Katharsis”
Z lewej strony na tle okładki
prostopadle
napis:
HISTORIA
POLSKIEJ. U dołu na tle okładki
napis: MUZYKI ROZRYWKOWEJ.

U góry wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej. Po prawej stronie orła
napis: 10 ZŁ. Pod napisem
oznaczenie roku emisji: 2009. Po
lewej stronie orła stylizowany
wizerunek płonących budynków
oraz następującego przed nimi
wybuchu. Pod orłem stylizowany
wizerunek
flagi
państwowej
Rzeczypospolitej
Polskiej
widocznej ponad fragmentem
zburzonej ściany z cegieł. Na tle
ściany
fragment
wiersza
Tadeusza
Gajcego
„Do
potomnego”:
„…IDĘ
PRZEZ
POWIETRZE, A ZA MNĄ MIASTO
MOJE IDZIE”. U góry półkolem
napis:
65.
ROCZNICA
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.
U
dołu
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Centralnie stylizowany wizerunek
popiersia
Tadeusza
Gajcego
z
profilu. Z prawej strony zarys
fragmentu
karabinu.
U
góry
półkolem napis: TADEUSZ GAJCY. U
dołu na tle stylizowanego wizerunku
kartki napis: POECI/WARSZAWSCY.
Z
lewej
strony
fragment
stylizowanego
wizerunku
Znaku
Polski Walczącej.

Robert Kotowicz

100.000

Roussanka
Nowakowska

100.000

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

65. rocznica Powstania
Warszawskiego – poeci
warszawscy (K.K. Baczyński,
T. Gajcy)

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

95. rocznica wymarszu
Pierwszej Kompanii Kadrowej

U góry wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej na tle stylizowanego
wizerunku płonącej wyrwy w
murze. Po prawej stronie orła
oznaczenie roku emisji: 2009.
Poniżej napis: 10 ZŁ. W środku
napis:
RZECZPOSPOLITA/
POLSKA. Z lewej i z prawej
strony
stylizowane
wizerunki
fragmentów
płonących
budynków. W otoku napis: 65.
ROCZNICA
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO.
U
dołu
półkolem stylizowane wizerunki:
kartek, książki, hełmu oraz Znaku
Polski
Walczącej,
na
tle
stylizowanego
wizerunku
fragmentu ściany z cegieł. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Centralnie na tle stylizowanego
wizerunku
płomieni
stylizowany
wizerunek
popiersia
Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego z przypiętą do
marynarki odznaką „Agricoli”,. U
góry półkolem napis: KRZYSZTOF
KAMIL BACZYŃSKI. Z prawej strony
napis: POECI/WARSZAWSCY. U dołu
z prawej strony na tle stylizowanego
wizerunku kartek fragment wiersza
Krzysztofa
Kamila
Baczyńskiego
„Pocałunek”:
„…TRZEBA/NAM
TERAZ/UMIERAĆ/BY
POLSKA/UMIAŁA/ZNÓW/ŻYĆ.”.

Z prawej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
orłem oznaczenie roku emisji:
2009. W środku stylizowany
wizerunek
obelisku
w
Michałowicach, upamiętniającego
wkroczenie Pierwszej Kompanii
Kadrowej do Królestwa Polskiego.
Z lewej strony napis: 10/ZŁ. W
otoku napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

W środku stylizowany fragment
Pomnika Czynu Legionowego w
Kielcach. Powyżej
tekst refrenu
pieśni „Marsz Pierwszej Brygady”:
My, Pierwsza Brygada,/Strzelecka
gromada,/Na stos rzuciliśmy/-swój
życia los,/Na stos na stos! Po jego
prawej stronie fragment tekstu
pierwszej
zwrotki:
Legiony
to/Legiony to/Legiony to/Legiony to.
U dołu z lewej strony napis: 95. Pod
nim ukośnie napis: ROCZNICA. U
dołu stylizowany fragment zapisu
nutowego.
W
otoku
napis:
WYMARSZU PIERWSZEJ KOMPANII
KADROWEJ.

Roussanka
Nowakowska

100.000

Robert Kotowicz

50.000

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

10 zł
Ag 925/1000
oraz farba niebieska,
biała, żółta, brązowa,
szara
Ø 32,00 mm
14,14 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Wrzesień 1939 r. - Wieluń

U góry wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej. Pod nim stylizowany
wizerunek
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
w
granicach
z
1.09.1939
r.
Pośrodku terytorium stylizowany
wizerunek pęknięcia. Z lewej
strony wskaźnik z symbolem
swastyki,
z
prawej
strony
wskaźnik z symbolem sierpa i
młota skierowane na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
symbolizujące
niemiecką
i
radziecką agresję. Pod nimi daty:
01.09.1939 i 17.09.1939. W
otoku napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz oznaczenie roku
emisji: 2009. U dołu napis: 10
ZŁ. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Stylizowane
wizerunki
trzech
samolotów Junkers na tle chmur i
spadających
bomb.
Między
chmurami
widoczny
stylizowany
wizerunek
ratusza
z
Bramą
Krakowską w Wieluniu. U góry
półkolem napis: WIELUŃ – 1
WRZEŚNIA 1939.

Awers:
Urszula Walerzak
Rewers:
Wojciech Siudmak

100.000

100. rocznica powstania
Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego

U dołu z prawej strony wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. U dołu
z lewej strony orła oznaczenie
roku emisji: 2009. Centralnie
odznaka TOPR - błękitny krzyż na
białym polu z brązowym otokiem,
w którym
umieszczony jest
napis:
-TATRZAŃSKIEOCHOTNICZE-POGOTOWIERATUNKOWE-1909. Pod krzyżem
gałązka kosodrzewiny. Poniżej z
lewej strony napis: 10 ZŁ. W tle
stylizowane fragmenty motywów
charakterystycznych
dla
zdobnictwa góralskiego. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek popiersia Mieczysława
Karłowicza. W tle z prawej strony
stylizowany zarys szczytu Małego
Kościelca, Kościelca oraz masywu
Świnicy. U dołu napis: MIECZYSŁAW
KARŁOWICZ. W otoku napis: 100.
ROCZNICA
POWSTANIA
TATRZAŃSKIEGO
OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO.

Dominika KarpińskaKopiec

100.000

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

25. rocznica śmierci Księdza
Jerzego Popiełuszki

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

70. rocznica utworzenia
Polskiego Państwa
Podziemnego

U góry z prawej strony wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej
strony
orła
napis:
ZŁO
DOBREM/ZWYCIĘŻAJ.
Poniżej
stylizowany
wizerunek
róży
leżącej na
płycie nagrobka. U
dołu napis: Ś P/KS. JERZY
POPIEŁUSZKO/LAT
37/ZAMORDOWANY 19 X 1984. U
góry z lewej strony półkolem
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
10 ZŁ oraz oznaczenie roku
emisji: 2009. Pod lewą łapą orła
znak mennicy: MW.

Z
prawej
strony
stylizowany
wizerunek
księdza
Jerzego
Popiełuszki. Z lewej strony, w tle,
stylizowany wizerunek terytorium
Polski z zaznaczonym biegiem rzeki
Wisły i stylizowany wizerunek kropli
krwi,
wykonanej
z
czerwonej
cyrkonii.
U
dołu
napis:
25.
ROCZNICA/MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI/
KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI/19471984.

Z lewej strony u góry wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
orłem napis: 10 ZŁ. Obok orła, na
tle
stylizowanego
wizerunku
opaski powstańczej, stylizowany
wizerunek
Znaku
Polski
Walczącej, z umieszczonymi na
nim napisami: DELEGA-/TURA
RZĄDU/NA
KRAJ.KWP./KWC.WACH/LARZ.AKCJA/V1.V2./BURZA./AKC
JA
OSTRA/BRAMA.WALKA/CYWILNA/
BIP./ŻEGOTA./KEDYW./27
WO/ŁYŃSKA/DYWIZJA
PIECHOTY
AK./POWSTANIE
WARSZAWSKIE`/44.SZP.ZWZ.AK
oraz na lewym ramieniu kotwicy:
19/39, na prawnym ramieniu
kotwicy: 19/45. U góry półkolem
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
2009. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z lewej strony stylizowane popiersie
gen. dyw. Stefana Roweckiego. W
jego tle
wizerunek fragmentu
Znaku Polski Walczącej. Ukośnie
stylizowany
wizerunek
opaski
powstańczej. Na nim napisy: SZP
ZWZ AK oraz 1939/1945. Poniżej
napisy:
GEN.
DYW.
MICHAŁ/KARASZEWICZTOKARZEWSKI
„TORWID”/GEN.
DYW.
TADEUSZ
KOMOROWSKI
„BÓR”/GEN.
BRYG.
LEOPOLD
OKULICKI/„NIEDŹWIADEK”.
W
otoku napis: GEN. DYW. STEFAN
ROWECKI
„GROT”
POLSKIE
PAŃSTWO PODZIEMNE.

Grzegorz Pfeifer

100.000

Urszula Walerzak

50.000

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

Zwierzęta świata – Jaszczurka
zielona (łac. Lacerta viridis)

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

65. rocznica likwidacji getta w
Łodzi

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

Polacy ratujący Żydów- Irena
Sendlerowa, Zofia Kossak,
siostra Matylda Getter

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
orłem oznaczenie roku emisji:
2009, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po
bokach łap orła wizerunki flagi
państwowej
Rzeczypospolitej
Polskiej. U góry półkolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy: MW
U góry z prawej strony wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej,
na tle stylizowanego wizerunku
fragmentu muru z cegieł, napis:
20 ZŁ. Z lewej strony stylizowany
wizerunek gałązki dębu. W otoku
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji:
2009. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

W centralnej części wizerunki dwóch
jaszczurek. Jaszczurka z lewej
strony oparta na kamieniach. U góry
i u dołu w tle stylizowane wizerunki
roślin. U góry półkolem napis:
JASZCZURKA ZIELONA – Lacerta
viridis.

W środku wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej. Pod orłem stylizowany
wizerunek muru z
wyrwą w
środku oraz przerwanego drutu
kolczastego. Z lewej strony muru
wizerunek gwiazdy Dawida. U
dołu napis: 20 ZŁ oraz - po jego
lewej stronie - oznaczenie roku
emisji: 2009. U góry z prawej
strony
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

U
góry
stylizowany
wizerunek
popiersia siostry Matyldy Getter; po
jego prawej stronie półkolem napis:
SIOSTRA MATYLDA/GETTER. U dołu
stylizowany
wizerunek
popiersia
Ireny
Sendlerowej;
pod
nim
półkolem
napis:
IRENA
SENDLEROWA. U dołu z prawej
strony
stylizowany
wizerunek
popiersia Zofii Kossak; pod nim
półkolem napis: ZOFIA KOSSAK. Z
lewej
strony
półkolem
napis:
POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW. W tle
stylizowane wizerunki ptaków.

Wizerunek
gwiazdy
Dawida
umieszczony centralnie w koronie
stylizowanego wizerunku drzewa
dębu. U góry półkolem napis: 65.
ROCZNICA LIKWIDACJI. U dołu
wizerunek fragmentu ogrodzenia z
drutów kolczastych. Nad nimi napis:
GETTA w ŁODZI.

Robert Kotowicz

100.000

Ewa Tyc-Karpińska

50.000

Roussanka
Nowakowska

100.000

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

Z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek
„Kompozycji
unistycznej
13”
Władysława
Strzemińskiego z 1934 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: 2009.
Pod lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Na tle „Kompozycji przestrzeni”
Władysława Strzemińskiego z 1929
r., z
lewej strony stylizowany
wizerunek
profilu
Władysława
Strzemińskiego, z prawej strony
stylizowany wizerunek palety i
trzech pędzli. Na palecie farby:
czerwona, żółta, zielona i niebieska.
Poniżej palety napis: 1893-1952. U
góry
napis:
WŁADYSŁAW
STRZEMIŃSKI.
U
dołu
napis:
WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI, pisany
alfabetem
stworzonym
przez
artystę.

W środku wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Poniżej
stylizowany
napis: 25 zł. W otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. U
dołu półkolem oznaczenie roku
emisji: 2009. Pod lewą łapą orła
znak mennicy: MW.

W środku napis: SOLIDARNOŚĆ,
będący
odwzorowaniem
znaku
graficznego NSZZ „Solidarność”. U
góry półkolem napis: WYBORY. U
dołu
półkolem
napis:
4 CZERWCA 1989.

25. rocznica śmierci księdza U góry wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Jerzego Popiełuszki
Polskiej. Pod orłem, na tle
stylizowanego
wizerunku
falującej wody, napis: ŻYŁ 37
LAT. U dołu, pod cyfrą 7,
prostopadle napis: ZŁ. U góry
półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2009.
Pod lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

U góry stylizowany wizerunek krzyży
i rąk trzymających krzyże. Pod nimi
napis: ZŁO DOBREM/ZWYCIĘŻAJ. U
dołu półkolem napis: KS. JERZY
POPIEŁUSZKO 1947-1984.

Polscy Malarze XIX/XX wiekuWładysław Strzemiński (18931952)

Ewa Tyc-Karpińska

100.000

monety złote
25 zł
Au 900/1000
Ø 12,00 mm
1,00 g
bok: gładki
stempel lustrzany

37 zł
Au 900/1000
Ø 16,00 mm
1,7 g
bok: gładki
stempel lustrzany

Polska droga do Wolnościwybory 4 czerwca 1989 r.

Urszula Walerzak
40.000

Grzegorz Pfeifer

60.000

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

100. rocznica powstania
Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego

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

Historia
Jazdy
husarz XVII wiek

Polskiej

Z lewej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej
napis: 100 ZŁ. Z prawej strony
orła
stylizowany
wizerunek
postaci Mariusza Zaruskiego. W
tle stylizowany zarys szczytów
Cubryny
i
Mięguszowieckiego
Szczytu
Wielkiego.
U
góry
półkolem
napis:
MARIUSZ
ZARUSKI.
W
otoku
napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2009.
Między
napisem
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
a
oznaczeniem roku emisji: 2009 –
kropka. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

U
dołu
stylizowany
wizerunek
Mięguszowieckich
Szczytów
i
Cubryny, na ich tle
napis:
100./ROCZNICA
POWSTANIA.
Powyżej Mięguszowieckich Szczytów
i Cubryny zarys szczytów: Mnicha,
Cubryny
i
Mięguszowieckiego
Szczytu Wielkiego. Na ostatnim
planie zarys Niżnych Rysów, Rysów i
Żabiego Konia. U góry, w zależności
od
kąta
patrzenia
stylizowane
wizerunki dwóch helikopterów. W
otoku
napis:
TATRZAŃSKIEGO
OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA
RATUNKOWEGO. Między początkiem
a końcem napisu – kropka.

Dominika KarpińskaKopiec

10.000

– U góry z prawej strony wizerunek
orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
orłem napis: 200 ZŁ. Nad orłem
oznaczenie roku emisji: 2009. W
środku
stylizowane
wizerunki
elementów rynsztunku husarza:
szyszaka,
napierśnika,
buzdyganu i kopii z proporcem. Z
lewej strony i u dołu półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Stylizowany wizerunek husarza z
XVII wieku, na koniu, w zbroi, ze
skrzydłami
husarskimi
i
skórą
lamparcią na plecach, trzymającego
kopię z proporcem. Z lewej strony i
u dołu półkolem napis: HUSARZ –
XVII w.

Andrzej Nowakowski

10.500

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

180 lat bankowości centralnej
w Polsce

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

Polska droga do Wolnościwybory 4 czerwca 1989 r.

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

Wrzesień 1939 r. - Warszawa

Ewa Tyc-Karpińska

8.500

Urszula Walerzak

10.000

W środku wizerunek orła ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej
Polskiej. Nad orłem oznaczenie
roku emisji: 2009. Pod orłem
wizerunek
herbu
Królestwa
Polskiego z czasów powstania
listopadowego. Z lewej strony
herbu napis: 200, z prawej strony
herbu napis: ZŁ. U góry półkolem
napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z
prawej
strony
stylizowany
wizerunek Ksawerego DruckiegoLubeckiego.
Pod
nim
napis:
KSAWERY/DRUCKI-LUBECKI. W tle
wizerunek siedziby Banku Polskiego
w Warszawie przy placu Bankowym.
U góry z lewej strony napis:
1828/2008. W otoku napis: 180 LAT
BANKOWOŚCI
CENTRALNEJ
W
POLSCE.

U góry w środku wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej
stylizowane wizerunki: z lewej
strony dźwigów portowych; z
prawej
strony
szybu
kopalnianego. U góry półkolem
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji:
2009. U dołu napis: 200 ZŁ. Pod
lewą łapą orła znak mennicy:
MW.

Z prawej strony zarys postaci z
uniesioną
ręką
ze
znakiem
zwycięstwa.
W
tle
stylizowany
wizerunek fragmentu sali obrad
plenarnych Sejmu oraz znajdujących
się w niej osób. U góry napis:
12.09.1989. Z lewej strony i u dołu
półkolem napis: PIERWSZY RZĄD
WIELKIEJ PRZEMIANY; w wyrazie
„WIELKIEJ” stylizowany wizerunek
flagi państwowej.

Z lewej strony wizerunek orła
ustalony
dla
godła
Rzeczypospolitej Polskiej. W jego
tle
stylizowany
wizerunek
płomieni.
Z
prawej
strony
stylizowany wizerunek pomnika
Syreny w Warszawie. U dołu
napis: 200 ZŁ. U góry półkolem
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA
oraz oznaczenie roku emisji:
2009. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z lewej strony, na tle stylizowanej
tarczy zegara Zamku Królewskiego Dominika Karpińskaw Warszawie, kontur płonącej Wieży Kopiec
Zegarowej.
Powyżej
stylizowany
wizerunek samolotu zrzucającego
bomby. W środku prostopadle napis:
WARSZAWA/WRZESIEŃ 1939. Z
prawej strony stylizowany wizerunek
popiersia Stefana Starzyńskiego.
Pod nim półkolem napis: STEFAN
STARZYŃSKI.

10.500

2. Monety powszechnego obiegu - nakłady monet w roku 2009:
-

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

338 000 000 sztuk
222 000 000 sztuk
160 000 000 sztuk
146 000 000 sztuk
133 000 000 sztuk
57 000 000 sztuk
34 000 000 sztuk
62 000 000 sztuk
23 000 000 sztuk
59 000 000 sztuk

Wartość nominalna,
parametry

Autor

Wizerunek

Nazwa monety

Awers

Rewers

Wielkość
emisji
(nakład w
sztukach)

monety ze stopu Nordic
Gold
2 zł
Historia
jazdy
CuAl5Zn5Sn1
husarz XVII wiek
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

polskiej

– Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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 husarza z
XVII wieku, na koniu, w zbroi, ze
skrzydłem
husarskim
i
skórą
lamparcią na plecach, trzymającego
kopię z proporcem. Z lewej strony
półkolem napis: HUSARZ – XVII w.

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA,
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

W środku stylizowany wizerunek
obecnej siedziby Najwyższej Izby
Kontroli.
Nad
nim
stylizowany
wizerunek logo NIK, z jego lewej
strony napis: 1919, z prawej strony
napis: 2009. W otoku napis: 90.
ROCZNICA
UTWORZENIA
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI.

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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
napis:
180
LAT/BANKOWOŚCI/CENTRALNEJ/W
POLSCE. Poniżej napis: 1828/2008.
U
dołu
umieszczone
półkolem
monety: dwuzłotówka Królestwa
Polskiego z 1831 r., złotówka
Rzeczypospolitej
Krakowskiej,
dziesięciozłotówka
z
1833
r.,
dziesięciozłotówka wybita z okazji
20. rocznicy wymarszu Pierwszej
Kompanii
Kadrowej,
pięciogroszówka okupacyjna wybita
na monecie polskiej z 1939 r.

90. rocznica utworzenia
2 zł
Najwyższej Izby Kontroli
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

180 lat bankowości centralnej
2 zł
w Polsce
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

1.400.000
awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Andrzej Nowakowski

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.200.000

rewers:
Urszula Walerzak

Ewa Tyc-Karpińska

1.300.000

Zwierzęta świata – Jaszczurka
2 zł
zielona (łac. Lacerta viridis)
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod
orłem oznaczenie roku emisji:
2009, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po
bokach łap orła wizerunki flagi
państwowej
Rzeczypospolitej
Polskiej. U góry półkolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod
lewą łapą orła znak mennicy: MW

W centralnej części dwie jaszczurki
na skale. U góry w tle stylizowane
wizerunki roślin. Z lewej strony i u
dołu półkolem napis: JASZCZURKA
ZIELONA. U góry i z prawej strony
napis: Lacerta viridis.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Polska Droga do Wolności –
2 zł
wybory 4 czerwca 1989 r.
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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
sali obrad Okrągłego Stołu oraz
znajdujących się w niej osób. W
środku stylizowany wizerunek kartki
z kalendarza. Na kartce napis:
WYBORY/4/CZERWCA/1989. U góry
napis: OKRĄGŁY STÓŁ. U dołu
półkolem napis: 6 LUTEGO – 5
KWIETNIA.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Historia Polskiej Muzyki
2 zł
Rozrywkowej – Czesław
CuAl5Zn5Sn1
Niemen
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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
twarzy
Czesława Niemena. U dołu napis:
niemen/CZESŁAW. W otoku napis:
HISTORIA
POLSKIEJ
MUZYKI
ROZRYWKOWEJ.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

65. rocznica Powstania
2 zł
Warszawskiego
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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 budynków
Muzeum Powstania Warszawskiego.
U góry z prawej strony napis:
65./ROCZNICA/POWSTANIA/
WARSZAWSKIEGO.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.700.000

rewers:
Robert Kotowicz

1.300.000

rewers:
Urszula Walerzak

1.400.000

rewers:
Robert Kotowicz

rewers:
Roussanka
Nowakowska

1.400.000

1.000.000

95. rocznica wymarszu
2 zł
Pierwszej Kompanii Kadrowej
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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
Odznaki
I
Brygady
Legionów
Polskich „Za Wierną Służbę”. U dołu
półkolem napis: 95. ROCZNICA. W
otoku
napis:
WYMARSZU
PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

65. rocznica likwidacji getta w
2 zł
Łodzi
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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 fragmentu gwiazdy Dawida
logo
obchodów
65.
rocznicy
likwidacji
przez
Niemców
Litzmannstadt-Ghetto.
Pod
logo
napis:
65.
ROCZNICA/LIKWIDACJI/GETTA/ W
ŁODZI.

Ewa Tyc-Karpińska

1.000.000

Wrzesień 1939 r. 2 zł
Westerplatte
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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, od lewej strony, stylizowane
wizerunki:
por.
Stefana
Grodeckiego,
kpt.
Mieczysława
Słabego
i
kpt.
Franciszka
Dąbrowskiego. Centralnie napis:
WESTERPLATTE/WRZESIEŃ
1939.
Pod nim stylizowany kontur kłębów
dymu
unoszących
się
nad
Westerplatte.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.400.000

100. rocznica powstania
2 zł
Tatrzańskiego Ochotniczego
CuAl5Zn5Sn1
Pogotowia Ratunkowego
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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 na górskim zboczu
stylizowany wizerunek ratownika
transportującego
człowieka
na
noszach.
Z
prawej
strony
stylizowany wizerunek logo 100lecia
TOPR.
W
otoku
napis:
TATRZAŃSKIE
OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE. Między
początkiem a końcem napisu –
kropka.

rewers:
Robert Kotowicz

rewers:
Dominika KarpińskaKopiec

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Dominika KarpińskaKopiec

1.400.000

1.500.000

25. rocznica śmierci księdza
2 zł
Jerzego Popiełuszki
CuAl5Zn5Sn1
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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
stylizowany
wizerunek popiersia księdza Jerzego
Popiełuszki. Z prawej strony, na tle
stylizowanego wizerunku palących
się
świec,
napis:
ZŁO
DOBREM/ZWYCIĘŻAJ.
W
otoku
napis: 25. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ
ŚMIERCI
KS.
JERZEGO
POPIEŁUSZKI 1947-1984.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Polacy ratujący Żydów – Irena
2 zł
Sendlerowa, Zofia Kossak,
CuAl5Zn5Sn1
siostra Matylda Getter
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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 muru z
wyrwą w środku w kształcie dłoni. Z
prawej strony nad murem napis:
ŻEGOTA. Z lewej strony nad murem
wizerunek
drutu kolczastego. U
góry
półkolem
napis:
POLACY
RATUJĄCY ŻYDÓW.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

Polscy malarze XIX/XX wieku2 zł
Władysław Strzemiński (1893CuAl5Zn5Sn1
1952)
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

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:
2009. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: MW.

Z
lewej
strony
stylizowany
wizerunek
popiersia
Władysława
Strzemińskiego.
W
środku
stylizowany
wizerunek
rysunku
Władysława Strzemińskiego z cyklu
„Twarze” z 1942 r. U góry półkolem
napis:
WŁADYSŁAW
STRZEMIŃSKI/1893-1952.

Ewa Tyc-Karpińska

1.300.000

70. rocznica utworzenia
2 zł
Polskiego Państwa
CuAl5Zn5Sn1
Podziemnego
Ø 27 mm
8,15 g
Na boku ośmiokrotnie
powtórzony napis: NBP,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami
stempel zwykły

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej,
po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA,
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Centralnie wizerunek Znaku Polski
Walczącej.
W
tle
stylizowany
wizerunek
mapy
Rzeczpospolitej
Polskiej z 1939 r., z podziałem na
okręgi Armii Krajowej. Powyżej
napis: 1939/1945. Półkolem napis:
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE.

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.000.000

rewers:
Grzegorz Pfeifer

1.400.000

rewers:
Roussanka
Nowakowska

rewers:
Urszula Walerzak

monety ze stopu Nordic
Gold z serii „Miasta w
Polsce”
Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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
Bramy
Lubomirskich
oraz
zespołu
klasztornego zakonu paulinów w
Częstochowie. U góry półkolem
napis:
JASNA
GÓRA.
U
dołu
półkolem napis: CZĘSTOCHOWA.

Jędrzejów
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

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, pod orłem napis:
ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis:
RZECZPOSPOLITA
POLSKA,
poprzedzony oraz zakończony
sześcioma perełkami. Pod lewą
łapą orła znak mennicy: MW.

Stylizowane
wizerunki
fasady
kościoła Cystersów oraz fragmentu
klasztoru Cystersów w Jędrzejowie.
Z
lewej
i
z
prawej
strony
stylizowane wizerunki drzew. U góry
półkolem
napis:
KLASZTOR
CYSTERSÓW. U dołu półkolem
napis: JĘDRZEJÓW.

Trzebnica
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

Wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Po
bokach orła oznaczenie roku
emisji: 20-09, 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
stylizowany
wizerunek
fasady
Bazyliki
pod
wezwaniem św. Jadwigi i św.
Bartłomieja. Z prawej
strony
stylizowany wizerunek fragmentu
pocysterskiego
kompleksu
klasztornego w Trzebnicy. U góry
półkolem napis: SANKTUARIUM św.
JADWIGI. U dołu półkolem napis:
TRZEBNICA.

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

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Andrzej Nowakowski

awers:
Ewa Tyc-Karpińska

1.100.000

rewers:
Andrzej Nowakowski

awers:
Ewa Tyc-Karpińska
rewers:
Robert Kotowicz

1.100.000

3. Monety uncjowe „Orzeł bielik” - nakłady monet w roku 2009:
−
50 zł – 2 500 sztuk
−
100 zł – 1 500 sztuk
−
200 zł – 1 500 sztuk
−
500 zł – 2 500 sztuk
II. BANKNOTY
W 2009 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wyprodukowała i dostarczyła do NBP banknoty powszechnego obiegu o wartości nominalnej 10 zł, 20 zł, 50 zł,
100 zł i 200 zł oraz banknot kolekcjonerski o wartości nominalnej 20 zł.

