
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 maja 2012 r.

Poz. 324

ZarZądZenie 
PreZesa narodowego Banku Polskiego 

z dnia 16 maja 2012 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 
100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa europy w Piłce nożnej ueFa w Polsce  i na ukrainie 2012, 

oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, 
poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 

1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, 

2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, 

3) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, 

4) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia, 

5) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 5 do zarządzenia, 

6) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku nr 6 do zarządzenia, 

7) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku nr 7 do zarządzenia, 

8) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 500 zł, określone w załączniku nr 8 do zarządzenia 

– upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012. 

§ 2. 1. Monetę, o której mowa w § 1 pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 1 czerwca 2012 r. 

2. Monety, o których mowa w § 1 pkt 2–8, wprowadza się do obiegu z dniem 4 czerwca 2012 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka 

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, 
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. 
Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676. 
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Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. (poz. 324) 

Załącznik nr 1   

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ 
 

Wartość 2 zł 

Cechy 
graficzne 

strona 
główna 

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku 
emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak men-
nicy: MW. 

strona 
odwrotna 

Centralnie, na tle linii tworzących spiralę, wizerunek logo UEFA EURO 2012. Wokół asyme-
trycznie usytuowane sylwetki piłkarzy grających w piłkę. 

Brzeg (bok) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielo-
ny gwiazdkami

Masa (w gramach) 8,15

Średnica 
(w milimetrach) 27,00

Stop CuAl5Zn5Sn1

Wielkość emisji  
(w sztukach) do 1 000 000 

 

Załącznik nr 2   

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ 

Wartość 10 zł

Cechy 
graficzne

strona 
główna

U góry, z lewej strony, na tle linii tworzących półkola, wizerunek orła ustalony dla godła  
Rzeczypospolitej Polskiej. Powyżej oraz po prawej stronie orła, od lewej strony, półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012/10 ZŁ. W prawym górnym rogu stylizowany 
fragment pomnika warszawskiej Syrenki. Poniżej stylizowane wizerunki dwóch piłkarzy. 

strona 
odwrotna

U góry, po lewej stronie, wizerunek logo UEFA EURO 2012. W prawym dolnym rogu styli-
zowany fragment piłki nożnej. Pomiędzy wizerunkami logo i piłki, na wyodrębnionej płasz-
czyźnie poprzecinanej równoległymi liniami tworzącymi półkola, stylizowane wizerunki 
dwóch piłkarzy grających w piłkę. 

Brzeg (bok) gładki

Masa (w gramach) 14,14

Wymiary  
(w milimetrach) 28,80 x 28,80 (nieregularny kształt wpisujący się w kwadrat) 

Próba Ag 925/1000

Wielkość emisji  
(w sztukach) do 15 000
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Załącznik nr 3   

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ 
 

Wartość 10 zł

Cechy 
graficzne

strona 
główna

W prawym górnym rogu, na wyodrębnionej płaszczyźnie poprzecinanej liniami tworzącymi 
półkola, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła, półkolem 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012/10 ZŁ. U dołu, po lewej stronie, stylizowana syl-
wetka piłkarza grającego w piłkę. W lewym dolnym rogu stylizowany fragment piłki nożnej. 

strona 
odwrotna

W lewym górnym rogu stylizowany fragment wizerunku fontanny Neptuna w Gdańsku.  
W prawym górnym rogu wizerunek logo UEFA EURO 2012. Poniżej wizerunku fontanny  
i logo, na płaszczyźnie poprzecinanej liniami tworzącymi półkola, zarys sylwetki piłkarza 
oraz fragmenty postaci innych piłkarzy. 

Brzeg (bok) gładki

Masa (w gramach) 14,14

Wymiary  
(w milimetrach) 28,80 x 28,80 (nieregularny kształt wpisujący się w kwadrat)

Próba Ag 925/1000

Wielkość emisji  
(w sztukach) do 15 000

 

Załącznik nr 4   

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ 
 

Wartość 10 zł

Cechy 
graficzne

strona 
główna

Centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nad orłem stylizowa-
ny wizerunek piłkarza oraz fragment sylwetki innego piłkarza. Po prawej stronie, u dołu, 
półkolem napis: 10 ZŁ. Z lewej strony, u dołu, wzdłuż wyodrębnionej linii, półkolem napis: 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012. W lewym dolnym rogu stylizowany fragment wizerun-
ku poznańskich koziołków.

strona 
odwrotna

W lewym górnym rogu stylizowany fragment piłki nożnej. Centralnie, na wyodrębnionej 
płaszczyźnie poprzecinanej liniami tworzącymi półkola, stylizowany wizerunek piłkarza gra-
jącego w piłkę. Poniżej, na tle wyodrębnionej płaszczyzny, półkolem napis: UEFA EURO 
2012TM.

Brzeg (bok) gładki

Masa (w gramach) 14,14

Wymiary  
(w milimetrach) 28,80 x 28,80 (nieregularny kształt wpisujący się w kwadrat)

Próba Ag 925/1000

Wielkość emisji  
(w sztukach) do 15 000
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Załącznik nr 5   

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ 

Wartość 10 zł

Cechy 
graficzne

strona 
główna

W lewym dolnym rogu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Powy-
żej, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2012. Centralnie, na wyodrębnionej 
płaszczyźnie poprzecinanej liniami tworzącymi półkola, stylizowany wizerunek piłkarza gra-
jącego w piłkę. Powyżej, po prawej stronie, półkolem napis: 10 ZŁ. W prawym górnym rogu 
stylizowany fragment piłki nożnej. 

strona 
odwrotna

W prawym dolnym rogu stylizowany fragment Mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Powy-
żej, na wyodrębnionej płaszczyźnie poprzecinanej liniami tworzącymi półkola, półkolem na-
pis: UEFA EURO 2012TM oraz fragmenty stylizowanej postaci piłkarza i sylwetki piłkarzy. 

Brzeg (bok) gładki

Masa (w gramach) 14,14

Wymiary  
(w milimetrach) 28,80 x 28,80 (nieregularny kształt wpisujący się w kwadrat)

Próba Ag 925/1000

Wielkość emisji  
(w sztukach) do 15 000

 
 

Załącznik nr 6   

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 20 ZŁ 
 

Wartość 20 zł

Cechy 
graficzne

strona 
główna

Centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony orła 
napis: 20/ZŁ, z prawej oznaczenie roku emisji: 2012. U góry i u dołu stylizowane wizerunki 
fragmentów kopuł stadionów piłkarskich. Powyżej, na wyodrębnionej płaszczyźnie, wzdłuż 
krawędzi monety, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. 

strona 
odwrotna

Centralnie, na tle stylizowanych zarysów sylwetek dwóch piłkarzy, wizerunek logo UEFA 
EURO 2012. Poniżej stylizowany zarys fragmentu elewacji stadionu piłkarskiego. 

Brzeg (bok) gładki

Masa (w gramach) 28,28

Wymiary 
(w milimetrach) 36,20 x 36,20 (nieregularny kształt wpisujący się w kwadrat) 

Próba Ag 925/1000 oraz farby w różnych odcieniach: czarna, czerwona, szara, biała, zielona, żółta  
i niebieska

Wielkość emisji  
(w sztukach) do 35 000
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Załącznik nr 7   

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ 

Wartość 100 zł

Cechy 
graficzne

strona 
główna

Centralnie napis: 2012, z wkomponowanym w cyfrę 0 stylizowanym wizerunkiem piłki noż-
nej. Powyżej, na tle stylizowanego fragmentu elewacji i kopuły stadionu piłkarskiego, napis: 
RZECZPOSPOLITA/POLSKA. Na dole, pośrodku, wizerunek orła ustalony dla godła  
Rzeczypospolitej Polskiej. Na prawo od orła napis:100/ZŁ.

strona 
odwrotna

Po prawej stronie, na tle wyodrębnionej płaszczyzny przedstawiającej stylizowany fragment 
stadionu piłkarskiego, wizerunek logo UEFA EURO 2012. Poniżej, po lewej stronie, stylizo-
wana sylwetka piłkarza.

Brzeg (bok) gładki

Masa (w gramach) 8,00

Średnica  
(w milimetrach) 21,00

Próba Au 900/1000

Wielkość emisji  
(w sztukach) do 4000

 
 

Załącznik nr 8   

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 
 

Wartość 500 zł

Cechy 
graficzne

strona 
główna

U góry, częściowo na tle wyodrębnionej płaszczyzny poprzecinanej liniami, stylizowane wi-
zerunki ludowych wycinanek z motywami roślinnymi, nawiązującymi do motywów graficz-
nych związanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 
2012. Poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła 
oznaczenie roku emisji: 20-12. Pod orłem, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. 
Na prawo od orła napis: ZŁ/500. 

strona 
odwrotna

Centralnie wizerunek logo UEFA EURO 2012. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, 
stylizowane wizerunki ludowych wycinanek z motywami roślinnymi, nawiązującymi do mo-
tywów graficznych związanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na 
Ukrainie 2012. U dołu stylizowany motyw graficzny symbolizujący jedność. 

Brzeg (bok) gładki

Masa (w gramach) 62,20

Średnica  
(w milimetrach) 40,00

Próba Au 999/1000

Wielkość emisji  
(w sztukach) do 1000

 

 




