
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r.

Poz. 926

ZarZądZenie
PreZesa narodowego Banku Polskiego

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł,  
z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” – agnieszka osiecka,  

oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 
i 1036) 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 (kwadrat), określone w załączniku nr 3 do zarzą-
dzenia

– z serii „Historia polskiej muzyki rozrywkowej” – Agnieszka Osiecka.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 grudnia 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka
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Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 19 listopada 2013 r. (poz. 926)

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: 20-13, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak men-
nicy: M/W. 

strona 
odwrotna 

Po lewej stronie wizerunek Agnieszki Osieckiej. U dołu, półkolem, napis: AGNIESZKA 
OSIECKA. U góry, w otoku, napis: HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ. 
Po prawej stronie, stylizowane klawisze maszyny do pisania i, na ich tle, stylizowana nuta. 

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

Masa (w gramach) 8,15 

Średnica 
(w milimetrach) 27,00 

Stop CuAl5Zn5Sn1 

Wielkość emisji 
(w sztukach) do 800 000 

Załącznik nr 2

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. Poniżej orła napis: 
10 ZŁ. U dołu, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2013. Wokół orła przedmioty 
nawiązujące do tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej: figurki dwóch koników, serce, kwiaty 
margerytki, liście kasztana, czereśnie, liść z wizerunkiem serca, okulary, dwie koperty. W tle 
– okręgi symbolizujące płytę analogową. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW. 

strona 
odwrotna 

Centralnie, stylizowany wizerunek twarzy Agnieszki Osieckiej, z liściem we włosach, 
wykonany z półokręgów symbolizujących płytę analogową. Po lewej stronie, półkolem,  
od góry ku dołowi, napis: AGNIESZKA OSIECKA. Po prawej stronie, w otoku, od góry  
ku dołowi, napis: HISTORIA POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ. 

Brzeg (bok) Gładki 

Masa (w gramach) 14,14 

Średnica 
(w milimetrach) 32,00 

Próba Ag 925/1000 

Wielkość emisji 
(w sztukach) do 28 000 
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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 

U góry, po prawej stronie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.  
Powyżej orła napis: RZECZPOSPOLITA/POLSKA. Poniżej orła napis: 2013. Po lewej stro-
nie stylizowany wizerunek twarzy Agnieszki Osieckiej, z profilu. U dołu, na tle wizerunku 
poetki, prostopadle, napis: AGNIESZKA/OSIECKA. U dołu, po prawej stronie, napis: 
10 ZŁ. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW. 

strona 
odwrotna 

Centralnie, wizerunek okładki płyty Agnieszki Osieckiej „Pięć oceanów”, ze zdjęciem poet-
ki i napisami: powyżej zdjęcia – „agnieszka osiecka • pięć oceanów”, a poniżej – „piosenki 
1952 – 1997”, wraz z odwzorowanymi, odręcznie napisanymi wyrazami: „Sama wybrałam!” 
i podpisem Agnieszki Osieckiej. Wzdłuż lewej krawędzi monety, od góry ku dołowi, napis: 
HISTORIA POLSKIEJ, a wzdłuż dolnej krawędzi napis: MUZYKI ROZRYWKOWEJ. 

Brzeg (bok) Gładki 

Masa (w gramach) 14,14 

Wymiary
(w milimetrach) 28,20 × 28,20 (kwadrat) 

Próba Ag 925/1000 

Wielkość emisji 
(w sztukach) do 28 000 




