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EMISJA MONET I BANKNOTÓW 
W 2005 ROKU

Nomina∏, 
parametry

Nazwa 
monety

Awers Rewers

Autor WielkoÊç
emisji 

(nak∏ad
w sztukach)

monety srebrne

Wizerunek

10 z∏
Ag 925/1000
φ32,00 mm
14,14 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Miko∏aj Rej 
1505-1569 
500. rocznica 
urodzin

W owalu: wizerunek or∏a usta-
lony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poni˝ej or∏a napis:
10. W otoku napis: RZECZPO-
SPOLITA POLSKA oraz ozna-
czenie roku emisji: 2005, po-
przedzony i zakoƒczony krop-
kà oraz napis: Z¸OTYCH. Pod
lewà ∏apà or∏a znak mennicy:
MW. 

Portret Miko∏aja Reja w owa-
lu. Wokó∏ portretu napis:
500. ROCZNICA URODZIN
MIKO¸AJA REJA 1505-1569
rozdzielony kropkami.

Ewa 
Olszewska-
-Borys

60.000

10 z∏
Ag 925/1000
φ32,00 mm
14,14 g
bok: g∏adki 
stempel lustrzany

Poczet królów 
i ksià˝àt polskich
August II Mocny
1697-1706, 1709-
1733 

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 10 Z¸, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony
pi´cioma pere∏kami. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW

Pó∏postaç króla Augusta II
Mocnego. Z lewej strony
pó∏kolem napis: AUGUST
II MOCNY, z prawej strony
pó∏kolem napis 1697-1706
1709-1733

Ewa 
Tyc-
-Karpiƒska

61.000

10 z∏
Ag 925/1000 
d∏ugoÊç: 43,40 
wysokoÊç: 29,20
kszta∏t wachlarza 
o kàcie rozwarcia 
100 stopni 

Âwiatowa Wysta-
wa EXPO 2005 Ja-
ponia

Stylizowany wizerunek frag-
mentu pomnika Fryderyka Cho-
pina z ¸azienek Królewskich
w Warszawie. Z lewej strony wi-
zerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wzd∏u˝ lewego boku monety na-
pis RZECZPOSPOLITA POL-
SKA. Wzd∏u˝ prawego boku mo-
nety oznaczenie roku emisji
2005 oraz napis: 10 Z¸. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Wizerunek pary ˝urawi. 
Z lewej strony wizerunek
sosny oraz wzd∏u˝ lewego
boku monety napis: EXPO.
Wzd∏u˝ prawego boku mo-
nety napis: 2005 AICHI.

Robert 
Kotowicz

80.000

10 z∏
Ag 925/1000
φ32,00 mm
14,14 g
na boku napis: 75-LECIE
CHRZTU „DARU POMO-
RZA”, rozdzielony gwiazdkà
stempel lustrzany

Dzieje z∏otego –
˝aglowiec 
(2 z∏ i 5 z∏ z 1936 r.)

U góry: z prawej strony wizeru-
nek or∏a ustalony dla god∏a Rze-
czypospolitej Polskiej, z lewej
strony pó∏kolem napis: RZECZ-
POSPOLITA / POLSKA. Poni˝ej
z lewej strony wizerunek awersu
monety 5 z∏ z 1936 r., z prawej
strony wizerunek ˝aglowca „Dar
Pomorza”. Poni˝ej ˝aglowca
oznaczenie roku emisji: 2005.
U do∏u napis: 10 Z¸. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW.

Wizerunek rewersu monety
5 z∏ z 1936 r. z ˝aglowcem.
Na tle ozdobnego reliefu
fragment stylizowanej ró˝y
wiatrów i trzy gwiazdy. 
U do∏u, z lewej strony pó∏-
kolem napis: DZIEJE 
Z¸OTEGO.

Andrzej 
Nowakowski

61.000

MONETY
Monety przeznaczone na cele kolekcjonerskie
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10 z∏
Ag 925/1000
oraz zielona farba
φ32,00 mm
14,14 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

60. rocznica 
zakoƒczenia 
II wojny Êwiatowej

U góry pó∏kolem napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA, poni˝ej
wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Poni˝ej stylizowane sylwetki
˝o∏nierzy z ró˝nych alianckich
formacji wojskowych. U do∏u
oznaczenie roku emisji: 2005
oraz poni˝ej napis: 10 Z¸. Pod
lewà ∏apà or∏a znak mennicy:
MW.

U góry pó∏kolem napis: 
60. ROCZNICA ZAKO¡-
CZENIA, poni˝ej: II WOJ-
NY / ÂWIATOWEJ. Ni˝ej
stylizowane: ruiny i go∏àb 
z zielonà ga∏àzkà oliwnà
w dziobie. 
Z lewej strony napis: 1945.

Ewa Tyc-
-Karpiƒska

70.000

10 z∏
Ag 925/1000
φ32,00 mm
14,14 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Papie˝ 
Jan Pawe∏ II 
1920-2005

Z prawej strony wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypospo-
litej Polskiej, powy˝ej pó∏kolem
napis: RZECZPOSPOLITA POL-
SKA oraz oznaczenie roku emi-
sji: 2005. Z lewej strony stylizo-
wany wizerunek fragmentu
chrzcielnicy z Bazyliki Mniej-
szej p. w. Ofiarowania NajÊwi´t-
szej Maryi Panny w Wadowi-
cach. Na dole z prawej strony
pó∏kolem napis: 10 Z¸. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW.

Z lewej strony wizerunek
Papie˝a Jana Paw∏a II.
Z prawej strony stylizowa-
ny wizerunek fragmentu
Bazyliki Êw. Piotra w Rzy-
mie oraz napis: JAN / 
/PAWE¸ II. 
U góry pó∏kolem napis:
1920-2005.

Urszula 
Walerzak

170.000

10 z∏
Ag 925/1000
φ32,00 mm
strona odwrotna 
platerowana 
Au 999/1000, 
14,14 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Papie˝ 
Jan Pawe∏ II 
1920-2005

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Powy˝ej pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Poni˝ej or∏a oznaczenie roku
emisji: 2005. Poni˝ej oznaczenia
roku emisji wizerunki dwóch
d∏oni. U do∏u pó∏kolem napis:
Z¸ 10 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a
znak mennicy: MW.

Z lewej strony wizerunek
Papie˝a Jana Paw∏a II.
Z prawej strony stylizowa-
ny wizerunek fragmentu
Bazyliki Mniejszej p. w.
Ofiarowania NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Wadowi-
cach. U góry pó∏kolem na-
pis: JAN PAWE¸ II, u do∏u
pó∏kolem napis: 1920-2005. 

Urszula 
Walerzak

176.000

10 z∏
Ag 925/1000
φ32,00 mm
14,14 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

25-lecie NSZZ
„SolidarnoÊç”

U góry z lewej strony pó∏kolem
napis: RZECZPOSPOLITA POL-
SKA, poni˝ej wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypospo-
litej Polskiej. Poni˝ej or∏a z lewej
strony napis: 10 Z¸. U do∏u sty-
lizowany fragment napisu: SO-
LIDARNOÂå. Ni˝ej z prawej
strony oznaczenie roku emisji:
2005. Pod lewà ∏apà or∏a znak
mennicy: MW. 

Stylizowane: fragment kon-
turu mapy wybrze˝a Polski
oraz poni˝ej wizerunki lu-
dzi z flagami, z d∏oƒmi
wzniesionymi w geÊcie
zwyci´stwa. U góry pó∏ko-
lem napis: 1980 NSZZ 
„SOLIDARNOÂå” 2005,
centralnie logo obchodów
rocznicy 25-lecia NSZZ
„SOLIDARNOÂå”.

Ewa 
Olszewska-
-Borys

64.900

10 z∏
Ag 925/1000
oraz zielona farba
φ32,00 mm
14,14 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Konstanty 
Ildefons 
Ga∏czyƒski 
1906-1953

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
powy˝ej pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Poni˝ej or∏a stylizowany wizeru-
nek doro˝ki i koni. Powy˝ej do-
ro˝ki z prawej strony ukoÊnie
oznaczenie roku emisji: 2005.
U do∏u napis: 10 Z¸. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Z prawej strony wizerunek
Konstantego Ildefonsa Ga∏-
czyƒskiego. Z lewej strony
stylizowany wizerunek zie-
lonej g´si. Z lewej strony
pó∏kolem napis: 
KONSTANTY ILDEFONS
z prawej strony pó∏kolem
napis: GA¸CZY¡SKI. Z pra-
wej strony napis: 1905/1953

Ewa Tyc-
-Karpiƒska

62.000

10 z∏
Ag 925/1000
φ32,00 mm
14,14 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Poczet królów
i ksià˝àt polskich
Stanis∏aw August
Poniatowski 
1764-1795

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 10 Z¸, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony
pi´cioma pere∏kami. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Z lewej strony popiersie Sta-
nis∏awa Augusta Poniatow-
skiego oraz w tle cieƒ jego
profilu. Powy˝ej napis: 3.
Maia, /Roku 1791. Z lewej
strony pó∏kolem napis: 
STANIS¸AW AUGUST
z prawej strony pó∏kolem
napis: PONIATOWSKI.
U do∏u z prawej strony na-
pis: 1764-1795.

Ewa Tyc-
-Karpiƒska

60.000
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10 z∏
Ag 925/1000
φ32,00 mm
14,14 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Poczet królów
i ksià˝àt pol-
skich Stanis∏aw
August 
Poniatowski
1764-1795

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 10 Z¸, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony
pi´cioma pere∏kami. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Pó∏postaç Stanis∏awa Au-
gusta Poniatowskiego.
Z prawej strony królewski
monogram. Z lewej strony
pó∏kolem napis: 
STANIS¸AW AUGUST
PONIATOWSKI z prawej
strony pó∏kolem napis:
1764-1795.

Ewa 
Tyc-
-Karpiƒska

60.000

20 z∏
Ag 925/1000 
φ38,61 mm
28,28 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Zwierz´ta Êwiata
– puchacz (∏ac.
Bubo bubo)

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Pod or∏em oznaczenie roku emi-
sji: 2005, poni˝ej napis: Z¸ 20
Z¸. Po bokach ∏ap or∏a wizerun-
ki flagi paƒstwowej. U góry pó∏-
kolem napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a
znak mennicy: MW. 

Wizerunki: doros∏ego pu-
chacza oraz trojga pisklàt
w gnieêdzie na soÊnie.
U góry pó∏kolem napis: 
PUCHACZ – Bubo bubo. 

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Andrzej 
Nowakowski

61.000

20 z∏
Ag 925/1000 
φ38,61 mm
28,28 g
na boku trzykrotnie 
powtórzony napis: 
CZ¢STOCHOWA 2005, 
rozdzielony gwiazdkami
stempel lustrzany

350-lecie obrony
Jasnej Góry 

Z prawej strony wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z lewej strony
pó∏kolem napis: RZECZPO-
SPOLITA POLSKA oraz ozna-
czenie roku emisji: 2005. 
Z prawej strony or∏a napis:
20/Z¸. Na tle stylizowanego
fragmentu Klasztoru Ojców
Paulinów na Jasnej Górze
w Cz´stochowie napis: „Tutaj
zawsze byliÊmy wolni” / JAN
PAWE¸ II. Pod lewà ∏apà or∏a
znak mennicy: MW.

Na tle stylizowanego frag-
mentu sztychu Johanesa
Bensheimera „Obl´˝enie Ja-
snej Góry przez Szwedów
w 1655 r.” z prawej strony
stylizowany wizerunek Oj-
ca Augustyna Kordeckiego
z obrazu z koƒca XVII wie-
ku. U góry pó∏kolem napis
350-LECIE OBRONY JA-
SNEJ GÓRY. 

Ewa Tyc-
-Karpiƒska

69.000

20 z∏
Ag 925/1000 oraz farby:
czerwona, ˝ó∏ta, zielona 
i niebieska
d∏ugoÊç: 28,00 mm
szerokoÊç: 40,00 mm
28,28 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Polscy malarze
XIX/XX-
Tadeusz 
Makowski 
1882-1932 

Stylizowany wizerunek obrazu
Tadeusza Makowskiego „Skà-
piec” z 1932 r. U do∏u, z prawej
strony wizerunek or∏a ustalony
dla god∏a Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wokó∏ or∏a napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA, oznacze-
nie roku emisji 2005 oraz 20 z∏.
Pod lewà ∏apà or∏a znak menni-
cy: MW. 

Stylizowany wizerunek Ta-
deusza Makowskiego z ob-
razu „Autoportret z paletà
i ptaszkiem” Tadeusza Ma-
kowskiego z oko∏o 1919 r.
W tle stylizowany fragment
rysunku Tadeusza Makow-
skiego „Ma∏e modele w pra-
cowni” z oko∏o 1931 r. U gó-
ry z prawej strony napis:
1882-1932. W prawym dol-
nym rogu paleta i trzy p´dz-
le. Na palecie farby: czerwo-
na, ˝ó∏ta, zielona i niebie-
ska. Z lewej strony palety
napis: Tadé/Makowski. 

Urszula 
Walerzak

70.000

100 z∏
Au 900/1000
φ21,00 mm
8,00 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Poczet królów 
i ksià˝àt pol-
skich August II
Mocny 1697-
1706, 1709-1733 

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 100 Z¸, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Pod lewà ∏apà or∏a znak menni-
cy: MW. 

Popiersie króla Augusta II
Mocnego. W otoku napis:
na górze AUGUST II 
MOCNY, na dole 
1697-1706, 1709-1733.

Ewa 
Tyc-
-Karpiƒska

4.200

100 z∏
Au 900/1000
φ21,00 mm
8,00 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Papie˝ 
Jan Pawe∏ II
1920-2005

Stylizowany wizerunek frag-
mentu Bazyliki Êw. Piotra
w Rzymie. Z lewej strony wize-
runek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej, z pra-
wej strony napis: 100 / Z¸. Wo-
kó∏ napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz oznaczenie roku
emisji: 2005. Pod lewà ∏apà or∏a
znak mennicy: MW. 

Z lewej strony wizerunek
Papie˝a Jana Paw∏a II. Z pra-
wej strony stylizowany wi-
zerunek fragmentu chrzciel-
nicy z Bazyliki Mniejszej p.
w. Ofiarowania NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Wadowi-
cach. U góry pó∏kolem na-
pis: JAN PAWE¸ II, u do∏u
pó∏kolem napis: 1920-2005.

Urszula 
Walerzak

18 700

monety z∏ote
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100 z∏
Au 900/1000
φ21,00 mm
8,00 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Poczet królów
i ksià˝àt polskich
Stanis∏aw Au-
gust Poniatowski
1764-1795

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 100 Z¸, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA.
Pod lewà ∏apà or∏a znak menni-
cy: MW. 

Z lewej strony popiersie
Stanis∏awa Augusta Ponia-
towskiego. Z prawej strony
królewski monogram.
W otoku napis na górze:
STANIS¸AW AUGUST
PONIATOWSKI, na dole:
1764-1795.

Ewa Tyc-
-Karpiƒska

4.200

200 z∏
Au 900/1000
φ27,00 mm
15,50 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Miko∏aj 
Rej 
1505-1569 
500. rocznica
urodzin

W Êrodkowej cz´Êci ukoÊnie
umiejscowione stylizowane g´-
sie pióro. Z lewej strony u góry
wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej
oraz pó∏kolem napis: RZECZPO-
SPOLITA POLSKA oraz ozna-
czenie roku emisji: 2005. Z pra-
wej strony napis: 200/Z¸O-
TYCH. U do∏u faksymile podpi-
su Miko∏aja Reja. 
Pod lewà ∏apà or∏a znak menni-
cy: MW.

Popiersie Miko∏aja Reja na
tle fragmentów architektu-
ry. Z lewej strony pó∏ko-
lem napis: 1505, z prawej
1569. Poni˝ej popiersia
napis: 500. 
ROCZNICA/URODZIN/
MIKO¸AJA/REJA.

Ewa 
Olszewska-
-Borys

3.600

200 z∏
Au 900/1000
φ27,00 mm
15,50 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Âwiatowa Wysta-
wa EXPO 2005
Japonia

Stylizowany wizerunek frag-
mentu pomnika Fryderyka
Chopina z ¸azienek Królew-
skich w Warszawie. Poni˝ej
z lewej strony wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Powy˝ej or∏a
z lewej strony napis: 200 Z¸.
Z lewej strony pó∏kolem ozna-
czenie roku emisji 2005. U do-
∏u pó∏kolem napis: RZECZPO-
SPOLITA POLSKA. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Stylizowane wizerunki:
Zamku Nagoya na tle góry
Fuji oraz ga∏àzki kwitnàcej
Êliwy. U góry napis: EXPO /
2005 / AICHI.

Robert 
Kotowicz

4.200

200 z∏
Au 900/1000
φ27,00 mm
15,50 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

60. rocznica za-
koƒczenia II woj-
ny Êwiatowej

Z prawej strony wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypospoli-
tej Polskiej, poni˝ej oznaczenie ro-
ku emisji: 2005 oraz napis: 200 Z .̧
Z lewej strony pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. 
U do∏u z lewej strony stylizowa-
ne: go∏àb z ga∏àzkà oliwnà
w dziobie oraz siatka kartogra-
ficzna. Pod lewà ∏apà or∏a znak
mennicy: MW. 

Wokó∏ napis: 60. ROCZNICA
ZAKO¡CZENIA 
II WOJNY ÂWIATOWEJ.
W Êrodku stylizowane: ku-
la ziemska oraz sylwetki
alianckich samolotów bio-
ràcych udzia∏ w II wojnie
Êwiatowej, w Êrodku na-
pis: 1945. Poni˝ej stylizo-
wana mapa Polski.

Ewa Tyc-
-Karpiƒska

4.400

200 z∏
Au 900/1000
φ27,00 mm
15,50 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

25-lecie NSZZ
„SolidarnoÊç”

U góry pó∏kolem napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA. Z lewej
strony wizerunek or∏a ustalony
dla god∏a Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z prawej strony napis: 200
/ Z¸OTYCH. Poni˝ej or∏a napis:
SOLIDARNOÂå. U do∏u ozna-
czenie roku emisji: 2005. Pod le-
wà ∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Na tle stylizowanego go∏´-
bia stylizowane wizerunki
ludzi trzymajàcych si´ za
r´ce. U góry pó∏kolem na-
pis: 25-LECIE, 
u do∏u pó∏kolem napis:
NSZZ „SOLIDARNOÂå”.

Ewa 
Olszewska-
-Borys

4.600

200 z∏
Au 900/1000
φ27,00 mm
15,50 g
bok: g∏adki
stempel lustrzany

Konstanty 
Ildefons 
Ga∏czyƒski 
1905-1953 
100. rocznica
urodzin

Z lewej strony wizerunek or∏a
ustalony dla god∏a Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz oznaczenie ro-
ku emisji: 2005. U góry pó∏ko-
lem napis RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Poni˝ej oznaczenia ro-
ku emisji stylizowany wizeru-
nek doro˝ki z koniem. U do∏u
napis: 200 Z¸ Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Wizerunek Konstantego Il-
defonsa Ga∏czyƒskiego, po-
ni˝ej ukoÊnie odwzorowa-
nie podpisu K. I. Ga∏czyƒ-
skiego oraz pod nim napis:
1905-1953. W otoku napis:
KONSTANTY ILDEFONS
GA¸CZY¡SKI.

Ewa Tyc-
-Karpiƒska

3.500
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Monety powszechnego obiegu - nak∏ady monet w 2005 r.

1 gr - 375.000.000 szt.
2 gr - 163.003.250 szt.
5 gr - 113.000.000 szt.

10 gr -   94.000.000 szt.
20 gr -   37.000.025 szt.
2 z∏  -     5.000.000 szt.
2 z∏ Nordic Gold -   21.670.000 szt.

Nomina∏, 
parametry

Nazwa 
monety

Awers Rewers

Autor WielkoÊç
emisji 

(nak∏ad
w sztukach)

Wizerunek

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Miko∏aj Rej
1505-1569 500.
rocznica urodzin

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA
poprzedzony oraz zakoƒczony
szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Popiersie Miko∏aja Reja.
Z prawej strony napis:
1505/1569. U góry pó∏ko-
lem napis: 500-LECIE URO-
DZIN MIKO¸AJA REJA. 

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Ewa 
Olszewska-
-Borys

850.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Zwierz´ta Êwiata
– puchacz (∏ac.
Bubo bubo)

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Pod or∏em oznaczenie roku emi-
sji: 2005, poni˝ej napis: Z¸ 2 Z¸.
Po bokach ∏ap or∏a wizerunki
flagi paƒstwowej. U góry pó∏ko-
lem napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a
znak mennicy: MW. 

Wizerunki: doros∏ego pu-
chacza oraz trojga pisklàt
w gnieêdzie na soÊnie.
U góry z prawej strony pó∏-
kolem napis: PUCHACZ –
Bubo bubo. 

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Andrzej 
Nowakowski

990.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Âwiatowa Wy-
stawa EXPO
2005 Japonia

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA poprze-
dzony oraz zakoƒczony szeÊcio-
ma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Stylizowany wschód s∏oƒca
nad górà Fuji na tle ozdob-
nego reliefu. U góry wizeru-
nek dwóch ˝urawi w locie.
Z lewej strony pó∏kolem na-
pis: EXPO, z prawej pó∏ko-
lem napis AICHI. U do∏u
napis: 2005. 

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Robert 
Kotowicz

1.000.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Dzieje z∏otego –
˝aglowiec 
(2 z∏ i5z∏ z1936 r.)

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA poprze-
dzony oraz zakoƒczony szeÊcio-
ma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Na tle ozdobnego reliefu
wizerunek rewersu monety
2 z∏ z 1936 r. z ˝aglowcem.
U do∏u z lewej strony pó∏-
kolem napis: 
DZIEJE Z¸OTEGO

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Andrzej 
Nowakowski

950.000

Monety ze stopu Nordic Gold
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2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

60. rocznica za-
koƒczenia 
II wojny Êwiatowej

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA poprze-
dzony oraz zakoƒczony szeÊcio-
ma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Na tle stylizowanego wize-
runku Krzy˝a Walecznych
stylizowane he∏my bojowe
u˝ywane w polskich forma-
cjach wojskowych podczas 
II wojny Êwiatowej: wz. 40,
umieszczony na karabinku
automatycznym SWT–40,
poni˝ej Mk II, umieszczony
na pistolecie maszynowym
STEN. Na lufie pistoletu go-
∏àb z ga∏àzkà oliwnà w dzio-
bie. U góry stylizowana siat-
ka kartograficzna, poni˝ej
pó∏kolem napis: 60. ROCZ-
NICA ZAKO¡CZENIA / II,
u do∏u napis: WOJNY /
ÂWIATOWEJ.

awers i rewers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

1.000.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Papie˝ 
Jan Pawe∏ II 
1920-2005

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA poprze-
dzony oraz zakoƒczony szeÊcio-
ma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Z lewej strony wizerunek
Papie˝a Jana Paw∏a II. Z pra-
wej strony stylizowany wi-
zerunek fragmentu Bazyliki
Êw. Piotra w Rzymie oraz
napis: JAN / PAWE¸ II. 
U góry pó∏kolem napis:
1920-2005.

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Urszula 
Walerzak

4.000.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

25-lecie NSZZ
„SolidarnoÊç”

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA poprze-
dzony oraz zakoƒczony szeÊcio-
ma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Z prawej strony stylizowa-
na d∏oƒ w geÊcie symboli-
zujàcym zwyci´stwo. Z le-
wej strony ukoÊnie napis:
NSZZ / SOLIDARNOÂå.
U góry pó∏kolem napis:
1980-2005.

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Ewa 
Olszewska-
-Borys

1.000.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP 
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony 
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

350-lecie obrony
Jasnej Góry

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA poprze-
dzony oraz zakoƒczony szeÊcio-
ma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Na tle stylizowanego frag-
mentu sztychu Johanesa
Bensheimera „Obl´˝enie Ja-
snej Góry przez Szwedów
w 1655 r.”, z prawej strony
stylizowany wizerunek Oj-
ca Augustyna Kordeckiego
z obrazu z koƒca XVII wie-
ku. U góry pó∏kolem napis:
350-LECIE OBRONY 
JASNEJ GÓRY, pod nim
oznaczenie roku: 1655.

awers 
i rewers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

1.000.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP 
oÊmiokrotnie powtórzony, 
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Konstanty 
Ildefons 
Ga∏czyƒski 
1905-1953 
100. rocznica
urodzin 

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA poprze-
dzony oraz zakoƒczony szeÊcio-
ma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Z prawej strony wizerunek
Konstantego Ildefonsa Ga∏-
czyƒskiego. Z lewej strony
stylizowane wizerunki
g∏owy konia i g´si. W oto-
ku napis na górze: 
KONSTANTY ILDEFONS
GA¸CZY¡SKI, na dole:
1905-1953.

awers 
i rewers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

850.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Poczet królów
i ksià˝àt 
polskich 
Stanis∏aw 
August 
Poniatowski
1764-1795

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
po bokach or∏a oznaczenie roku
emisji: 20-05, pod or∏em napis:
Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA poprze-
dzony oraz zakoƒczony szeÊcio-
ma pere∏kami. Pod lewà ∏apà or-
∏a znak mennicy: MW. 

Z lewej strony popiersie
Stanis∏awa Augusta Ponia-
towskiego. Z prawej strony
napis: 3. Maia, /Roku 1791.
U góry pó∏kolem napis:
STANIS¸AW AUGUST
PONIATOWSKI. U do∏u
z prawej strony pó∏kolem
napis: 1764-1795.

awers 
i rewers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

990.000
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2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Polscy 
Malarze XIX/XX
– Tadeusz 
Makowski 
1882-1932

Wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej,
z lewej strony paleta i dwa p´dz-
le. U do∏u napis: 2 Z¸, u góry
pó∏kolem napis: RZECZPOSPO-
LITA POLSKA oraz oznaczenie
roku emisji: 2005. Pod lewà ∏apà
or∏a znak mennicy: MW.

Wizerunek Tadeusza Ma-
kowskiego. U do∏u z lewej
strony pó∏kolem napis: 
TADEUSZ MAKOWSKI.
Z prawej strony stylizowa-
ny fragment akwareli „Im-
prowizowane Êwi´to” Ta-
deusza Makowskiego z oko-
∏o 1931 r., powy˝ej napis:
1882-1932.

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Urszula 
Walerzak

900.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony o 180
stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

województwo
Êwi´tokrzyskie

Na tle stylizowanej mapy Polski
wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Wokó∏ napis: RZECZPOSPOLI-
TA POLSKA oraz oznaczenie
roku emisji: 2005. U do∏u napis:
z∏ 2 z∏. Pod lewà ∏apà or∏a znak
mennicy: MW.

Wizerunek herbu woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego.
U góry pó∏kolem napis:
WOJEWÓDZTWO, u do∏u
pó∏kolem napis: ÂWI¢TO-
KRZYSKIE. awers: 
Urszula Walerzak

rewers: 
Ewa 
Olszewska-
-Borys

900.000

Monety ze stopu Nordic Gold z serii „Herby województw”

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony 
o 180 stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

województwo
warmiƒsko-
-mazurskie

Na tle stylizowanej mapy Polski
wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Wokó∏ napis: RZECZPOSPOLI-
TA POLSKA oraz oznaczenie ro-
ku emisji: 2005. U do∏u napis: z∏
2 z∏. Pod lewà ∏apà or∏a znak
mennicy: MW. 

Wizerunek herbu woje-
wództwa warmiƒsko-
mazurskiego oraz w otoku
napis: WOJEWÓDZTWO, 
WARMI¡SKO-MAZUR-
SKIE umieszczone w wie-
lokàcie. 

awers: 
Urszula 
Walerzak

rewers: 
Robert 
Kotowicz

900.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP oÊmio-
krotnie powtórzony, 
co drugi odwrócony 
o 180 stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

województwo
wielkopolskie

Na tle stylizowanej mapy Polski
wizerunek or∏a ustalony dla go-
d∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Wokó∏ napis: RZECZPOSPOLI-
TA POLSKA oraz oznaczenie ro-
ku emisji: 2005. U do∏u napis: z∏
2 z∏. Pod lewà ∏apà or∏a znak
mennicy: MW. 

Wizerunek herbu woje-
wództwa wielkopolskiego.
Wokó∏ napis: WOJEWÓDZ-
TWO WIELKOPOLSKIE. 

awers 
i rewers: 
Urszula 
Walerzak

940.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony 
o 180 stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

województwo
zachodnio-
pomorskie

Na tle stylizowanej mapy Pol-
ski wizerunek or∏a ustalony dla
god∏a Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wokó∏ napis: RZECZPO-
SPOLITA POLSKA oraz ozna-
czenie roku emisji: 2005. U do-
∏u napis: z∏ 2 z∏. Pod lewà ∏apà
or∏a znak mennicy: MW

Wizerunek herbu woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego. U góry pó∏kolem
napis: WOJEWÓDZTWO,
u do∏u pó∏kolem napis: 
ZACHODNIOPOMORSKIE.

awers: 
Urszula 
Walerzak

rewers: 
Ewa 
Olszewska-
Borys

900.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzony,
co drugi odwrócony 
o 180 stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Gniezno W centralnej cz´Êci wizerunek
or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Z prawej strony
napis: 2 Z¸. U góry pó∏kolem na-
pis: RZECZPOSPOLITA POL-
SKA oraz oznaczenie roku emisji:
2005. Poni˝ej or∏a stylizowany
fragment muru miejskiego z blan-
kami oraz z bramà o rozwartych
wrotach, z uniesionà kratà
w przeÊwicie. Pod lewà ∏apà or∏a
znak mennicy: MW.

Stylizowany wizerunek Ka-
tedry Wniebowzi´cia NMP
w Gnieênie od strony
wschodniej. Z prawej i z le-
wej strony stylizowane wi-
zerunki fragmentów bor-
diury z Drzwi Gnieênieƒ-
skich z Katedry Wniebo-
wzi´cia NMP. U do∏u napis:
GNIEZNO.

awers 
i rewers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

1.200.000

monety ze stopu Nordic Gold z serii „Historyczne miasta w Polsce”
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2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP 
oÊmiokrotnie powtórzony, 
co drugi odwrócony 
o 180 stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Ko∏obrzeg W centralnej cz´Êci wizerunek
or∏a ustalony dla god∏a Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Z prawej
strony napis: 2 Z¸. U góry pó∏ko-
lem napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz oznaczenie roku
emisji: 2005. Poni˝ej or∏a styli-
zowany fragment muru miej-
skiego z blankami oraz z bramà
o rozwartych wrotach, z uniesio-
nà kratà w przeÊwicie. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Stylizowany wizerunek la-
tarni morskiej w Ko∏obrze-
gu. U góry pó∏kolem napis:
KO¸OBRZEG.

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Robert 
Kotowicz

1.100.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP
oÊmiokrotnie powtórzo-
ny, co drugi odwrócony 
o 180 stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

W∏oc∏awek W centralnej cz´Êci wizerunek
or∏a ustalony dla god∏a Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Z prawej
strony napis: 2 Z¸. U góry pó∏ko-
lem napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz oznaczenie roku
emisji: 2005. Poni˝ej or∏a styli-
zowany fragment muru miej-
skiego z blankami oraz z bramà
o rozwartych wrotach, z uniesio-
nà kratà w przeÊwicie. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Stylizowany wizerunek ba-
zyliki katedralnej p. w.
Wniebowzi´cia NMP we
W∏oc∏awku, od strony po∏u-
dniowo-wschodniej. U góry
napis: W¸OC¸AWEK.

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Robert 
Kotowicz 

1.100.000

2 z∏
CuAl5Zn5Sn1
φ27 mm
8,15 g
na boku napis: NBP 
oÊmiokrotnie powtórzony, 
co drugi odwrócony 
o 180 stopni rozdzielony
gwiazdkami 
stempel zwyk∏y

Cieszyn W centralnej cz´Êci wizerunek
or∏a ustalony dla god∏a Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Z prawej
strony napis: 2 Z¸. U góry pó∏ko-
lem napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz oznaczenie roku
emisji: 2005. Poni˝ej or∏a styli-
zowany fragment muru miej-
skiego z blankami oraz z bramà
o rozwartych wrotach, z uniesio-
nà kratà w przeÊwicie. Pod lewà
∏apà or∏a znak mennicy: MW. 

Stylizowany wizerunek Ro-
tundy Êw. Miko∏aja. Z lewej
strony romaƒska kolumna
podtrzymujàca sklepienie. 
U góry pó∏kolem napis:
CIESZYN. 

awers: 
Ewa Tyc-
-Karpiƒska

rewers: 
Urszula 
Walerzak 

1.100.000

BANKNOTY

W 2005 r. Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych SA wyprodukowa∏a i dostarczy∏a do NBP banknoty o
nominale 10 z∏, 20 z∏, 50 z∏ i 100 z∏. 


