
 

 

EMISJA  MONET  I  BANKNOTÓW  W  2008  ROKU 
 
I.   MONETY 
 
 
1. Monety przeznaczone na cele kolekcjonerskie  
 

Wizerunek 
 

Nominał, parametry Nazwa monety 

 
Awers 

 
Rewers 

Autor Wielkość 
emisji 

(nakład w 
sztukach) 

 
 
 

10 zł 
Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

monety srebrne 
 
 
40. rocznica Marca `68 

Z prawej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. U góry 
z prawej strony półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. 
Poniżej orła z prawej strony 
oznaczenie roku emisji: 2008. U 
dołu wizerunki: otwartej książki i 
pod nią zamkniętej książki. Z 
lewej strony stylizowane 
wizerunki spadających kartek. 
Pod prawą łapą orła znak 
mennicy: MW. 
 

Stylizowany wizerunek bramy 
głównej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Poniżej stylizowana 
flaga  symbolizująca flagę polską 
oraz stylizowane wizerunki 
transparentów. U góry półkolem 
napis: 40. ROCZNICA/MARCA `68. 
U dołu stylizowane wizerunki 
strajkujących studentów i 
milicjantów. 

 
 
 

Andrzej Nowakowski 

 
 
 

118.000 

 
 
 

10 zł 
Ag 925/1000 

cyrkonia 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
Sybiracy 

Z lewej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Centralnie i z prawej strony 
wizerunki sylwetek ludzkich. Z 
prawej strony ukośnie napis: … 
byliśmy tłumem bezimiennym. U 
dołu z prawej strony napis: 10 
ZŁ. Z lewej strony i u góry w 
otoku napis: RZECZPOSPOLITA 
POLSKA oraz oznaczenie roku 
emisji: 2008. Pod lewą łapą orła 
znak mennicy: MW. 
 

Centralnie napis: SYBIRACY. W tle 
stylizowany wizerunek lasu i jego 
odbicie. U dołu cyrkonia. 
 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
135.000 



 

 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Zbigniew Herbert (1924-1998) 

Z prawej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej 
strony wizerunek półpostaci 
Zbigniewa Herberta. W otoku 
napis: ZBIGNIEW HERBERT 
1924-1998 RZECZPOSPOLITA 
POLSKA oraz oznaczenie roku 
emisji: 2008. U dołu w środku 
pionowo napis: 10 ZŁ. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW. 
 

Stylizowany wizerunek rzeźby Nike z 
Samotraki na tle zarysu pochylonej 
sylwetki Zbigniewa Herberta z 
podwójnym zarysem głowy. Z 
prawej strony półkolem napis: NIKE 
KTÓRA SIĘ WAHA. 
 

 
Dominika Karpińska-

Kopiec 

 
113.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
kula z duraluminium 

platerowana 
Au 1000/1000  
Ø 32,00 mm 

14,40 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Polska Reprezentacja 
Olimpijska – Pekin 2008 

U dołu wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. Po bokach orła 
oznaczenie roku emisji: 20-08. W 
środku kula w kolorze złotym ze 
stylizowanym wizerunkiem 
chińskiego ornamentu na tle 
stylizowanego wizerunku smoka 
ze Ściany Dziewięciu Smoków. U 
góry półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, pod 
nim z prawej strony napis: 
10/ZŁ. Pod lewą łapą orła znak 
mennicy: MW. 

W środku kula w kolorze złotym ze 
stylizowanym wizerunkiem logo 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego na 
tle stylizowanego wizerunku wody. 
Powyżej kuli stylizowany wizerunek 
zawodnika płynącego kraulem. 
Poniżej kuli napis: Pekin/2008. W 
otoku napis: POLSKA 
REPREZENTACJA OLIMPIJSKA.  
 

 
Robert Kotowicz 

 
140.000 

 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
otwór kwadratowy 

Ø 32,00 mm 
14,14 g 

bok: gładki 
stempel lustrzany 

 
 

 
Polska Reprezentacja 
Olimpijska – Pekin 2008 

U góry wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. W środku monety 
kwadratowy otwór. Z jego lewej 
strony napis: 10, z prawej strony 
napis: ZŁ. W otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz 
oznaczenie roku emisji: 2008. U 
dołu stylizowany wizerunek 
fragmentu Zakazanego Miasta w 
Pekinie, a pod nim logo Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW. 

W środku monety kwadratowy 
otwór. Z lewej strony stylizowany 
wizerunek zawodnika na desce 
windsurfingowej. Pod otworem 
napis: POLSKA/ REPREZENTACJA/ 
OLIMPIJSKA/PEKIN/2008. W tle 
stylizowany wizerunek fal wodnych 
oraz zarys lądu. 
 

 
Urszula Walerzak 

 
150.000 



 

 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
Ø 32,00 mm 

14,14 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
Polscy podróżnicy i badacze 
Bronisław Piłsudski (1866-
1918)  

Z lewej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. W 
środku, na tle stylizowanych 
wizerunków gór, wizerunki 
mężczyzny i kobiety trzymającej 
na rękach dziecko w ubiorach 
ajnoskich. Z prawej strony 
pionowo stylizowany fragment 
ornamentu z ubioru ajnoskiego. 
Poniżej postaci, na środku napis: 
10 ZŁ, z prawej strony 
oznaczenie roku emisji: 2008, z 
lewej strony stylizowany 
fragment ornamentu z ubioru 
ajnoskiego. U góry i z prawej 
strony półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

Stylizowany wizerunek popiersia 
Bronisława Piłsudskiego. Z lewej 
strony stylizowany fragment 
ornamentu z ubioru ajnoskiego. Z 
prawej strony pionowo napis: 
BRONISŁAW/PIŁSUDSKI oraz 
poziomo napis: 1866-/-1918. Pod 
nim stylizowany wizerunek sosny. 

 
Roussanka 

Nowakowska 

 
99.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
hologram 

Ø 32,00 mm 
14,14 g 

bok: gładki 
stempel lustrzany 

 
 

 
450 lat Poczty Polskiej 

U góry z prawej strony wizerunek 
orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. W 
środku stylizowany wizerunek 
znaczka pocztowego 
przedstawiający stylizowane 
wizerunki gońca pocztowego na 
koniu grającego na trąbce oraz 
drzew, zmieniające kolor w 
zależności od kąta patrzenia. W 
tle znaczka stylizowany 
wizerunek mapy pocztowej oraz z 
prawej strony fragment 
wizerunku zegara dyliżansowego. 
Z lewej strony napis: 10/ZŁ. Pod 
napisem pionowo oznaczenie 
roku emisji: 2008. U dołu napis: 
RZECZPOSPOLITA/POLSKA. Pod 
lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

W środku stylizowany wizerunek 
gońca pocztowego z XVI wieku. W 
tle stylizowany fragment 
miedziorytu z XVII wieku z 
wizerunkiem zajazdu. U dołu z lewej 
strony napis: 450/LAT.  Pod nim 
stylizowany wizerunek trąbki 
pocztowej. Z lewej strony i u góry 
półkolem napis: POCZTY POLSKIEJ.  
 

 
 

Robert Kotowicz 

 
 

135.000 



 

 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
oraz farby: biała, 

czerwona oraz  odcienie 
szarości 

Ø 32,00 mm 
14,14 g 

bok: gładki 
stempel lustrzany 

 

 
90. rocznica Powstania 
Wielkopolskiego 

U góry wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej, po bokach orła 
oznaczenie roku emisji: 20-08. 
Pod orłem stylizowany wizerunek 
kolumny strzelców wielkopolskich 
podczas defilady. Na koniu 
dowódca oddziału. W otoku 
napis: RZECZPOSPOLITA 
POLSKA. U dołu napis: 10 ZŁ. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

Z lewej strony stylizowany 
wizerunek noszonej przez 
powstańców wielkopolskich rozety w 
kolorach: białym i czerwonym z 
orłem w zróżnicowanych  odcieniach 
szarości. Z prawej strony 
stylizowany wizerunek popiersia 
Ignacego Jana Paderewskiego. W tle 
fragment apelu wydanego przez 
dowództwo ostrowskiego okręgu 
wojskowego. U góry napis: 90. 
ROCZNICA. U dołu napis: 
POWSTANIA/WIELKOPOLSKIEGO.  
 

 
Urszula Walerzak 

 
107.000 

 
10 zł 

Ag 925/1000 
rdzeń: szkło  

pierścień 
Ag 925/1000 oksydowane 

Ø 32,00 mm 
14,14 g 

bok: gładki 
stempel zwykły 

 

 
400. rocznica polskiego 
osadnictwa w Ameryce 
Północnej 

 
W środku na rdzeniu szklanym 
stylizowany wizerunek mężczyzny 
wydmuchującego szklane 
naczynie oraz w otoku rdzenia 
napis: POLSKIEGO OSADNICTWA 
W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, czytany 
od strony odwrotnej monety. Na 
pierścieniu   fragmenty 
stylizowanej mapy Wirginii. U 
góry napis: VIRGINIA, 
umieszczony na szarfie.  Z lewej 
strony rdzenia wizerunki 
osadników, z prawej strony 
wizerunki Indian. Poniżej rdzenia 
wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej 
strony orła oznaczenie roku 
emisji: 2008. Z prawej strony 
napis: 10/ZŁ.  U dołu półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA 
POLSKA. Przy lewej łapie orła 
znak mennicy: MW. 

 
W środku na rdzeniu szklanym 
stylizowany wizerunek mężczyzny 
wydmuchującego szklane naczynie 
oraz w otoku rdzenia napis: 
POLSKIEGO OSADNICTWA W 
AMERYCE PÓŁNOCNEJ. Z lewej i z 
prawej strony rdzenia stylizowane 
wizerunki mężczyzn zajmujących się 
wytapianiem szkła. Powyżej rdzenia 
stylizowane wizerunki statku oraz 
przybyłych osadników. Poniżej 
rdzenia napis: JAMESTOWN, 
umieszczony na szarfie. Pod nim 
napis: 400. ROCZNICA. 

 
Robert Kotowicz 

 
126.000 

 
20 zł 

Ag 925/1000  
Ø 38,61 mm 

28,28 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
Zwierzęta świata – sokół 
wędrowny (łac. Falco 
peregrinus) 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
orłem oznaczenie roku emisji: 
2008, 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. 
 

 
Wizerunek dorosłego sokoła 
wędrownego oraz dwójki piskląt 
siedzących w gnieździe na skale. Z 
prawej strony stylizowany wizerunek 
fragmentu łańcucha górskiego. U 
góry półkolem napis: SOKÓŁ 
WĘDROWNY – Falco peregrinus. 

 
awers: 

Ewa Tyc – Karpińska 
 

rewers: 
Rousanka 

Nowakowska 

 
107.000 



 

 

 
20 zł 

Ag 925/1000  
Ø 38,61 mm 

28,28 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
65. rocznica postania w getcie 
warszawskim 

Z lewej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej na tle 
stylizowanych płomieni. U dołu z 
prawej strony napis: 20 ZŁ. Z 
lewej i prawej strony stylizowane 
wizerunki muru z cegieł. W otoku 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 
oraz oznaczenie roku emisji: 
2008. Pod lewą łapą orła znak 
mennicy: MW. 
 

Centralnie stylizowany mur z cegieł. 
Na murze z prawej strony Gwiazda 
Dawida. W środku na tle muru 
drzewo z ulistnionymi gałązkami 
wystającymi ponad mur. Poniżej 
muru napis: 65. ROCZNICA 
POWSTANIA/W GETCIE 
WARSZAWSKIM. 
 

 
Urszula Walerzak 

 
145.000 

 
20 zł 

Ag 925/1000 
Ø 38,61 mm 

28,28 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 

 
Zabytki Kultury Materialnej w 
Polsce – Kazimierz Dolny 

U góry w środku wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej 
orła z prawej strony napis: 20 ZŁ, 
z lewej strony stylizowany 
wizerunek fragmentu zwieńczenia 
kamienicy Celejowskiej w 
Kazimierzu Dolnym. U góry i z 
prawej strony półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz 
oznaczenie roku emisji: 2008. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 
 

Z lewej strony stylizowane 
wizerunki: studni pokrytej 
gontowym daszkiem oraz dachów 
domów przy rynku w Kazimierzu 
Dolnym. Centralnie stylizowany 
wizerunek fragmentu kościoła 
farnego. U góry półkolem napis: 
KAZIMIERZ DOLNY. 
 

 
Ewa Olszewska-Borys 

 
125.000 

 
20 zł 

Ag 925/1000 
Ø 38,61 mm 

28,28 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 
 

 
90. rocznica odzyskania 
niepodległości 

U góry z prawej strony wizerunek 
orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
orłem oznaczenie roku emisji: 
2008. Z lewej strony stylizowany 
wizerunek odznaki Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. U góry 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. U 
dołu półkolem napis: 
20 ZŁOTYCH. Pod lewą łapą orła 
znak mennicy: MW. 

Z lewej strony stylizowany 
wizerunek popiersia generała 
Tadeusza Rozwadowskiewgo, pod 
nim napis: Gen. 
TADEUSZ/ROZWADOWSKI. W 
środku stylizowany wizerunek 
popiersia generała Józefa Dowbor-
Muśnickiego, pod nim napis: Gen. 
JÓZEF/DOWBOR-/MUŚNICKI. Z 
prawej strony stylizowany wizerunek 
popiersia generała Józefa Hallera, 
pod nim napis: Gen. JÓZEF/ 
HALLER. U góry półkolem napis: 90. 
ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI. 

 
Ewa Olszewska-Borys 

 
110.000 



 

 

 
 

50 zł 
Au 999/1000 
Ø 18,00 mm 

3,13 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

monety złote 
 
90. rocznica odzyskania 
niepodległości 

 
U góry w środku wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej 
stylizowany wizerunek Grobu 
Nieznanego Żołnierza na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie. Pod nim napis: 
50/ZŁOTYCH. U góry półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 
oraz oznaczenie roku emisji: 
2008. Pod lewą łapą orła znak 
mennicy: MW. 
 

 
Stylizowany wizerunek komendanta 
Józefa Piłsudskiego na koniu. W tle z 
lewej i prawej strony stylizowane 
wizerunki żołnierzy piechoty 
polskiej. U dołu półkolem napis: 90. 
ROCZNICA. U góry półkolem napis: 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 

 
Ewa Olszewska-Borys 

 
 

8.800 

 
 

100 zł 
Au 900/1000 
Ø 21,00 mm 

8,00 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
Sybiracy 

 
Z lewej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z 
prawej strony sylwetki ludzkie na 
tle pni drzew. Z prawej strony 
pionowo napis: 100 ZŁ. Z lewej 
strony i u dołu w otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz 
oznaczenie roku emisji: 2008. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 
 

 
Stylizowane wizerunki: z prawej 
strony starszej kobiety z 
dziewczynką oraz z lewej strony 
fragmentu chaty z widocznym 
oknem, rozdzielone stylizowanym 
wizerunkiem pnia drzewa. Z prawej 
strony półkolem napis: SYBIRACY. 

 
 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

 
 

12.000 

 
100 zł 

Au 900/1000 
Ø 21,00 mm 

8,00 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 
 

 
400. rocznica polskiego 
osadnictwa w Ameryce 
Północnej 

 
W środku wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej umieszczony na 
stylizowanej róży wiatrów. 
Powyżej kontury fragmentów 
zachodniego wybrzeża Europy i 
wschodniego wybrzeża Ameryki 
Północnej. U góry półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA 
POLSKA. U dołu napis: 100 ZŁ. Z 
lewej strony oznaczenie roku 
emisji: 2008. Pod lewą łapą orła 
znak mennicy: MW. 
 

 
Centralnie stylizowana róża wiatrów. 
Pomiędzy jej ramionami stylizowane 
wizerunki: z lewej strony u góry - 
mężczyzny wytapiającego szkło, 
poniżej -   rzemieślnika 
wyrabiającego beczki, z prawej 
strony u góry - mężczyzny 
wyrabiającego naczynia z gliny, 
poniżej -   kowala przy pracy. W 
otoku napis: 400. ROCZNICA 
POLSKIEGO OSADNICTWA W 
AMERYCE PÓŁNOCNEJ.  

 
Roussanka 

Nowakowska 

 
9.500 



 

 

 
200 zł 

Au 900/1000 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
 bok: gładki 

 stempel lustrzany 
 

 
65. rocznica powstania w 
getcie warszawskim 

 
Z lewej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej na tle 
muru z cegieł. Pod orłem napis: 
200/ZŁ. Z prawej strony orła 
wizerunek płonącej kamienicy. Z 
lewej strony i u dołu półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 
oraz oznaczenie roku emisji: 
2008. Pod lewą łapą orła znak 
mennicy: MW. 
 

 
Centralnie stylizowana twarz 
mężczyzny w czapce. Z prawej 
strony stylizowany wizerunek muru 
z cegieł, częściowo przesłaniający 
twarz mężczyzny. Z lewej strony i u 
góry półkolem napis: 65. ROCZNICA 
POWSTANIA W GETCIE 
WARSZAWSKIM. 

 
Urszula Walerzak 

 
12.000 

 
200 zł 

Au 900/1000 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
 bok: gładki 

 stempel lustrzany 
 

 

 
Zbigniew Herbert (1924-1998) 

 
Z lewej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po 
prawej stronie wizerunek 
półpostaci Zbigniewa Herberta. W 
otoku napis: RZECZPOSPOLITA 
POLSKA i oznaczenie roku emisji: 
2008 oraz napis: 1924-1998 
ZBIGNIEW HERBERT. U dołu w 
środku pionowo napis: 200 ZŁ. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 
 

 
Stylizowany wizerunek fragmentu 
pomnika konnego Marka Aureliusza. 
Z lewej strony i u góry półkolem 
napis: DO MARKA AURELEGO. 

 
Dominika Karpińska-

Kopiec 

 
11.200 

 
200 zł 

Au 900/1000 
efekt kątowy 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
bok: gładki 

stempel lustrzany 

 
Polska Reprezentacja 
Olimpijska – Pekin 2008 

Z prawej strony wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
orłem oznaczenie roku emisji: 
2008. Nad orłem stylizowane 
wizerunki dwóch chińskich 
latawców, z lewej strony orła i 
poniżej – stylizowane wstążki 
latawców. U góry z lewej strony 
widoczne w zależności od kąta 
patrzenia stylizowany wizerunek 
elementu chińskiego ornamentu 
lub logo Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. W otoku u dołu 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 
oraz napis: 200 ZŁ. Pod lewą łapą 
orła znak mennicy: MW. 

W środku stylizowany wizerunek 
zawodniczki skaczącej o tyczce. Z 
lewej strony napis: Pekin/2008. W 
tle u góry i z lewej strony 
stylizowany wizerunek konturów 
pagody chińskiej. W otoku u dołu 
napis: POLSKA REPREZENTACJA 
OLIMPIJSKA.  
 

 
Robert Kotowicz 

 
13.500 



 

 

 
200 zł 

Au 900/1000 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
 bok: gładki 

 stempel lustrzany 
 

  
450 lat Poczty Polskiej 

Z prawej strony u dołu wizerunek 
orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej na tle 
fragmentu znaczka pocztowego. 
W środku stylizowany znaczek 
pocztowy z fragmentem 
wizerunku akwareli 
przedstawiającej zmianę koni na 
stacji pocztowej. U dołu z lewej 
strony napis: 200/ZŁ. Z lewej 
strony i u góry półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z 
prawej strony pionowo 
oznaczenie roku emisji: 2008. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 

W środku stylizowany wizerunek 
znajdującego się na moście gońca 
pocztowego z XIX wieku na koniu. 
Pod nim stylizowany wizerunek 
herbu Rzeczypospolitej z czasów 
króla Zygmunta Augusta. Z lewej 
strony fragment stylizowanego 
wizerunku Katedry Wawelskiej oraz 
Zamku Królewskiego na Wawelu. Z 
prawej strony stylizowany fragment 
Placu Św. Marka w Wenecji oraz 
zarysy fragmentów dwóch gondoli. 
U dołu z lewej strony napis: 
450/LAT. Pod liczbą 450 stylizowany 
wizerunek trąbki pocztowej. U góry 
półkolem napis: POCZTY POLSKIEJ. 

     
    Robert Kotowicz 

 
      11.000 

 
200 zł 

Au 900/1000 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
 bok: gładki 

 stempel lustrzany 
 

 

 
90. rocznica odzyskania 
niepodległości 

 
U góry w środku wizerunek orła 
ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej 
stylizowany wizerunek Grobu 
Nieznanego Żołnierza na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie. Pod nim napis: 
200/ZŁOTYCH. U góry półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 
oraz oznaczenie roku emisji: 
2008. Pod lewą łapą orła znak 
mennicy: MW. 
 

 
Stylizowany wizerunek komendanta 
Józefa Piłsudskiego na koniu. W tle z 
lewej i prawej strony stylizowane 
wizerunki żołnierzy piechoty 
polskiej. U dołu półkolem napis: 90. 
ROCZNICA. U góry półkolem napis: 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 

 
Ewa Olszewska-Borys 

 
10.000 

 
200 zł 

Au 900/1000 
Ø 27,00 mm 

15,50 g 
 bok: gładki 

 stempel lustrzany 
 

 

 
90. rocznica Powstania 
Wielkopolskiego 

U dołu z lewej strony wizerunek 
orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z 
prawej strony stylizowany 
wizerunek orła trzymającego w 
dziobie i szponach ogniwa 
rozerwanego łańcucha. W tle 
fragment apelu wydanego przez 
dowództwo ostrowskiego okręgu 
wojskowego. U góry napis: 200 
ZŁ. Z lewej strony i u dołu 
półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz 
oznaczenie roku emisji: 2008. 
Pod lewą łapą orła znak mennicy: 
MW. 
 

Stylizowany wizerunek szarżujących 
ułanów  oraz strzelających z 
postawy klęczącej w ich kierunku 
żołnierzy niemieckich. U dołu napis: 
90. oraz w otoku napis: ROCZNICA 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. 

 
Urszula Walerzak 

 
     9.400 

 



 

 

 
 
 
2. Monety powszechnego obiegu - nakłady monet w roku 2008: 
 
- 1 gr  - 316 000 000 sztuk 
- 2 gr  - 172 000 000 sztuk 
- 5 gr  - 107 000 000 sztuk 
-         10 gr  - 103 000 000 sztuk 
-         20 gr  -   91 000 000 sztuk 
-         50 gr  -   13 000 000 sztuk 
-           1 zł  -     5 000 000 sztuk 
- 2 zł bi  -   15 000 000 sztuk 
- 2 zł Nordic Gold -   21 540 000 sztuk 
-           5 zł  -     5 000 000 sztuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Wizerunek 
 

Nominał, parametry Nazwa monety 

 
Awers 

 
Rewers 

Autor Wielkość 
emisji 

(nakład w 
sztukach) 

 
 
 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

monety ze stopu Nordic 
Gold 
 
Zwierzęta świata – sokół 
wędrowny (łac. Falco 
peregrinus) 

 
 
 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod 
orłem oznaczenie roku emisji: 
2008, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ. Po 
bokach łap orła wizerunki flagi 
państwowej. U góry półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA 
POLSKA. Pod lewą łapą orła znak 
mennicy: MW.  

 
 
 
Wizerunek sokoła wędrownego 
siedzącego na gałęzi. U góry z lewej 
strony wizerunek lecącego sokoła 
wędrownego. Z lewej i prawej 
strony sokoła stylizowane wizerunki 
chmur. U dołu z prawej strony 
stylizowany wizerunek gór i drzew. 
Z lewej strony półkolem napis: 
SOKÓŁ WĘDROWNY - Falco 
peregrinus. 
 

 
 

 
 

awers: 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
rewers: 

Roussanka 
Nowakowska 

 
 
 

1.600.000 

 
 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły  

 

 
 
40. rocznica Marca `68 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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 
głównej Uniwersytetu 
Warszawskiego. U góry wizerunek 
orła uniwersyteckiego, poniżej 
stylizowana flaga symbolizująca 
flagę polską oraz spadające kartki 
papieru. U dołu pomiędzy murami 
bramy, stylizowane wizerunki 
transparentów oraz strajkujących 
studentów. Na dole półkolem napis: 
40. ROCZNICA MARCA `68. 
 

 
 

awers: 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
rewers: 

Andrzej Nowakowski  
 

 
 

1.400.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły  

 
Sybiracy 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW. 
 
 

 
Wizerunki sylwetek ludzkich na tle 
pni drzew. U dołu napis: SYBIRACY. 

 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
1.500.000 



 

 

 
 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
 
65. rocznica powstania w 
getcie warszawskim 

 
 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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 stylizowanego muru z cegieł z 
prawej strony wizerunek 
dziewczyny. Centralnie napis: 65. 
ROCZNICA na tle stylizowanej 
Gwiazdy Dawida z drutu 
kolczastego. U góry półkolem napis: 
POWSTANIA W GETCIE 
WARSZAWSKIM. 

 
 

awers: 
Ewa Tyc-Karpińska 

 
rewers: 

Urszula Walerzak 

 
 

1.750.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły  

 

 
Zbigniew Herbert (1924-1998)  

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, pod orłem napis: 
ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: MW. 
 

 
Po lewej stronie i w środku 
wizerunek półpostaci Zbigniewa 
Herberta z profilu. U góry z prawej 
strony półkolem napis: ZBIGNIEW 
HERBERT oraz u dołu z prawej 
strony półkolem napis: 1924-1998. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Dominika Karpińska-

Kopiec 

 
1.510.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły  

 

 
Zabytki Kultury Materialnej w 
Polsce – Kazimierz Dolny 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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: dachów 
domów oraz kościoła farnego przy 
rynku w  Kazimierzu Dolnym. U góry 
stylizowany wizerunek Góry Trzech 
Krzyży. U dołu półkolem napis: 
KAZIMIERZ DOLNY.  

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Ewa Olszewska-Borys 

 

 
1.380.000 



 

 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 
Polska Reprezentacja 
Olimpijska – Pekin 2008 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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: PEKIN/2008. Pod 
napisem stylizowany wizerunek fal. 
W środku w kwadracie wizerunek 
logo Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, z lewej strony 
kwadratu napis: POLSKA, z prawej 
strony napis: REPREZENTACJA 
OLIMPIJSKA. U dołu stylizowany 
wizerunek dwóch wioślarzy w łodzi 
oraz stylizowane wizerunki 
fragmentów dwóch łodzi.  

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Urszula Walerzak 

 

 
2.000.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Polscy podróżnicy i badacze – 
Bronisław Piłsudski (1866-
1918) 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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 stylizowany 
wizerunek popiersia Bronisława 
Piłsudskiego. Z lewej strony postać 
siedzącego mężczyzny w ubiorze 
ajnoskim, na tle stylizowanych 
wizerunków gór. Poniżej postaci 
stylizowany fragment ornamentu z 
ubioru ajnoskiego. U dołu półkolem 
napis: BRONISŁAW PIŁSUDSKI 
1866-1918. 

 
awers:  

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Roussanka 

Nowakowska 

 
1.100.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
90. rocznica odzyskania 
niepodległości  

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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 odznaki 
Orderu Odrodzenia Polski na tle 
fragmentu wstęgi orderowej. Poniżej 
orderu napis: 90./ROCZNICA. U 
góry półkolem napis: ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Ewa Olszewska-Borys 

 

 
1.200.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
450 lat Poczty Polskiej 
 
 
 
 
 
 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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 gońca 
pocztowego z początku XVIII wieku 
na koniu. U dołu z prawej strony 
napis: 450 LAT. Pod napisem 
stylizowany wizerunek trąbki 
pocztowej. U góry półkolem napis: 
POCZTY POLSKIEJ.   

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Robert Kotowicz 

 

 
1.400.000 



 

 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
90. rocznica Powstania 
Wielkopolskiego 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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 popiersia 
Ignacego Jana Paderewskiego z 
głową opartą na dłoni. Na tle 
popiersia u dołu stylizowany 
wizerunek maszerującego 
pododdziału powstańców 
wielkopolskich. W otoku napis: 90. 
ROCZNICA POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Urszula Walerzak 

 
1.100.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
400. rocznica polskiego 
osadnictwa w Ameryce 
Północnej 

 
Wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, po 
bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-08, 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 mężczyzny 
wytapiającego naczynie szklane. Z 
prawej strony stylizowany wizerunek 
pieca do wytopu szkła, nad nim 
napis: 400./ROCZNICA/POLSKIEGO 
/OSADNICTWA/W AMERYCE/ 
PÓŁNOCNEJ. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Roussanka 

Nowakowska 

 
1.200.000 

 
 
 
 

2 zł 
CuAl5Zn5Sn1 

Ø 27 mm 
8,15 g 

Na boku  ośmiokrotnie 
powtórzony napis: NBP, 

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

monety ze stopu Nordic 
Gold z serii „Historyczne 
miasta w Polsce” 
 
Piotrków Trybunalski 

 
 
 
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: 2008. 
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 Królewskiego w 
Piotrkowie Trybunalskim. U góry z 
lewej strony powiększony wizerunek 
Orła Jagiellonów umieszczonego na 
ścianie zamku. Z lewej strony 
półkolem napis: PIOTRKÓW oraz u 
góry z prawej strony półkolem 
napis: TRYBUNALSKI. 

 
 
 

Ewa Tyc-Karpińska 
 
 

 
 
 

1.100.000 



 

 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Konin 

 
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: 2008. 
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 Słupa Milowego z 1151 r. 
Z lewej i z prawej strony Słupa 
stylizowane wizerunki drzew. U góry 
półkolem napis: KONIN. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Andrzej Nowakowski 

 
1.100.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Łowicz 

 
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: 2008. 
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 Ratusza w Łowiczu. Z 
lewej i z prawej strony stylizowane 
wizerunki drzew. U dołu stylizowany 
wizerunek fragmentu wycinanki 
łowickiej. U góry półkolem napis: 
ŁOWICZ. 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Robert Kotowicz  

 
1.100.000 

 
2 zł 

CuAl5Zn5Sn1 
Ø 27 mm 

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

co drugi odwrócony o 180 
stopni rozdzielony 

gwiazdkami 
stempel zwykły 

 

 
Bielsko-Biała 

 
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: 2008. 
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 Ratusza w Bielsku-Białej. 
U góry stylizowany wizerunek chmur 
oraz napis: BIELSKO/-BIAŁA 

 
awers: 

Ewa Tyc-Karpińska 
 

rewers: 
Urszula Walerzak  

 
1.100.000 

 



 

 

 
 
3. Monety uncjowe „Orzeł bielik” - nakłady monet w roku 2008: 
−   50 zł – 2 500 sztuk 
− 100 zł – 1 500 sztuk 
− 200 zł – 1 500 sztuk 
− 500 zł – 2 500 sztuk 
 
 
II. BANKNOTY 
 
 
W 2008 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wyprodukowała i dostarczyła do NBP banknoty powszechnego obiegu o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł oraz 
banknot kolekcjonerski o nominale 10 zł. 
 
 
 


