
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r.

Poz. 240

ZARZĄDZENIE NR 7/2014
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł

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 i wielkość emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia; 

2) wzór i wielkość emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia; 

3) wzór i wielkość emisji banknotu nominalnej wartości 50 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia; 

4) wzór i wielkość emisji banknotu nominalnej wartości 100 zł, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Banknoty, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 kwietnia 2014 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka
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Załączniki do zarządzenia nr 7/2014 Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 17 marca 2014 r. (poz. 240)

Załącznik nr 1

WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość 10 zł 

Wymiary 120 x 60 mm 

Papier kolor biały 

znak wodny portret księcia Mieszka I i, prostopadle, liczba: 10 

nitka
zabezpieczająca 

nitka w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem, składającym się z ozna-
czenia nominału: 10 ZŁ oraz jego odbicia lustrzanego 

Kolory zasadnicze ciemnobrązowy, zielony 

Cechy
graficzne 

strona przednia W środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie, portret księcia Mieszka I 
oraz, z lewej strony portretu, półkolem, napis: MIESZKO I – całość w kolorze ciem-
nobrązowym. Z lewej strony medalionu, u góry, napis: NARODOWY/BANK/POL-
SKI, poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem 
napis: WARSZAWA/5 STYCZNIA 2012 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod 
nim napis: GŁÓWNY/SKARBNIK i podpis, w kolorze ciemnobrązowym. Na dole 
oznaczenie serii i numeru, w kolorze czarnym. W tle napisów, godła i oznaczenia se-
rii i numeru banknotu dwie stylizowane rozety romańskie w kolorach szarym, jasno-
fioletowym, żółtym i jasnozielonym. U góry i symetrycznie na dole po dwa niezadru-
kowane pola, obwiedzione odcinkami w kolorze żółtym, których wypełnienia, 
zadrukowane na stronie odwrotnej, widoczne są pod światło. Z lewej strony rozet, 
mikrodrukiem, prostopadle, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
w kolorze jasnofioletowym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 10, w kolo-
rze ciemnobrązowym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony 
liczby, prostopadle, linia w kolorze brązowym, z ornamentem w kolorze białym. 
Z prawej strony linii, prostopadle, napis: DZIESIĘĆ ZŁOTYCH, w kolorze brązo-
wym. W lewym dolnym rogu, umożliwiające określenie wartości banknotu przy po-
mocy dotyku, oznaczenie w kształcie kwadratu o wypukłych brzegach, w kolorach 
ciemnobrązowym i ciemnozielonym, wypełnionych ornamentem w kolorze białym. 
Z prawej strony banknotu, u góry, liczba: 10, w kolorach jasnobrązowym i ciemno-
zielonym, obwiedziona białym polem z fragmentami giloszu. W jej tle wyodrębniona 
płaszczyzna w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym i ciemnozielonym, wy-
pełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: RP oraz ornamen-
tu w kolorze białym. Z prawej strony, na brzegu płaszczyzny, na białym tle, prosto-
padle, napis: SC. T. CHIPPER, w kolorze ciemnozielonym. Nad płaszczyzną, 
mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach 
ciemnobrązowym, jasnobrązowym i ciemnozielonym. Poniżej płaszczyzny owal 
w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze szarym (uzupełnienie 
elementów w kolorze jasnobrązowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). 
Element graficzny – korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu 
ozdobny ornament roślinny, obwiedziony liniami w kolorze jasnofioletowym, wypeł-
niony pionowymi liniami w kolorze szarym. Na tle i powyżej ornamentu oraz z pra-
wej strony owalu, drobne kółka w kolorze zielonym. U dołu, na tle ornamentu, ozna-
czenie serii i numeru banknotu, w kolorze czerwonym. Pod oznaczeniem serii 
i numeru wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnobrązowym, jasnobrązowym 
i ciemnozielonym, z ozdobnym ornamentem w kolorze białym. Na płaszczyźnie wi-
doczna, w zależności od kąta patrzenia, liczba: 10. Z prawej strony, na brzegu płasz-
czyzny, na białym tle, prostopadle, napis: DEL. A. HEIDRICH, w kolorze ciemno-
zielonym. Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach, 
w kolorach jasnozielonym, niebieskim, szaroniebieskim i żółtym. 



Monitor Polski – 3 –  Poz. 240

 

strona odwrotna W środkowej części banknotu stylizowany wizerunek denara bitego ze srebra, w ko-
lorze ciemnobrązowym. Po bokach denara stylizowane fragmenty kolumn w kolo-
rach beżowym, oliwkowym, szaroniebieskim i niebieskim. U góry napis: NARODO-
WY BANK POLSKI, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Powyżej 
środkowej części napisu, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY 
BANK POLSKI, w kolorach zielonym i szarym, w półkolach, rozdzielony liniami 
w kolorach jasnobrązowym i niebieskim. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna 
z ornamentu w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Na niej, z lewej strony, 
liczba: 10, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, obwiedziona białym po-
lem; z prawej strony napis: DZIESIĘĆ/ZŁOTYCH, w kolorach ciemnobrązowym 
i ciemnozielonym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZ-
POSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Poniżej 
płaszczyzny i częściowo w jej tle, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODO-
WY BANK POLSKI, w kolorach zielonym i szarym, w półkolach, rozdzielony linia-
mi w kolorach jasnobrązowym i niebieskim. Z lewej strony denara, na tle giloszowej 
wstęgi w kolorach jasnoniebieskim i brązowym, owal w kolorze białym, a na jego tle 
elementy graficzne w kolorze jasnobrązowym (uzupełnienie elementów w kolorze 
szarym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Element graficzny – korona 
w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu kompozycja linii giloszo-
wych w kolorach zielonym i niebieskim, układających się w powtarzającą się liczbę: 
10. Z lewej i prawej strony owalu oraz poniżej, na tle giloszowych wzorów i białego 
marginesu z lewej strony, drobne kółka w kolorze zielonym. Z prawej strony denara, 
u dołu, klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ/NARODOWY BANK POL-
SKI/SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM/PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorach ciem-
nobrązowym i ciemnozielonym. W tle klauzuli kompozycja linii giloszowych, w ko-
lorach zielonym i niebieskim, układających się w powtarzającą się liczbę: 10. 
Z prawej strony banknotu pionowy pas, wydrukowany farbą opalizującą, w kolorze 
turkusowym; na pasie, prostopadle, powtarzający się napis: 10 ZŁ. Pas i powtarzają-
cy się napis widoczne są w zależności od kąta patrzenia. Po bokach pasa, symetrycz-
nie u góry i na dole, po dwa pola obwiedzione z dwóch stron odcinkami w kolorach 
niebieskim i szarym. Pola z lewej strony pasa wypełnione są kolorem żółtym, z pra-
wej – niebieskim. Z prawej strony banknotu, u góry, częściowo na tle giloszowej 
wstęgi w kolorach jasnoniebieskim, niebieskim i brązowym, liczba: 10, w kolorach 
ciemnobrązowym i ciemnozielonym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. 
W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze jasnozielonym 
i wypełnione liniami w kolorze jasnoniebieskim. Poniżej litery: PWPW, w kolorze 
jasnozielonym. 

Zabezpieczenia widoczne
w świetle UV 

Na stronie przedniej:
kwadrat z napisem: 10/ZŁ, z prawej strony portretu – w kolorze seledynowym, frag-
menty rozet romańskich – w kolorze seledynowym, numeracja w prawej dolnej części 
banknotu – w kolorze pomarańczowym.
Na stronie odwrotnej:
fragmenty siatki giloszowej oraz półkolistych linii w lewej górnej części i fragmenty 
siatki giloszowej w lewej dolnej części – w kolorze żółtym. 

Numeracja kolor czarny i czerwony 

seria dwie wielkie litery 

numer siedmiocyfrowy 

rozmieszczenie na stronie przedniej, w dolnych częściach banknotu, litery serii i cyfry numeracji 
w układzie poziomym; jedna numeracja w lewej części banknotu, pod napisem: 
GŁÓWNY/SKARBNIK i pod jego podpisem, druga – w prawej części banknotu, 
częściowo na tle portretu i ozdobnego ornamentu roślinnego 

Wielkość emisji (w sztukach) do 286 000 000
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Załącznik nr 2 

WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU NOMINALNEJ WARTOŚCI 20 ZŁ

Wartość 20 zł 

Wymiary 126 x 63 mm 

Papier kolor biały 

znak wodny portret króla Bolesława I Chrobrego i, prostopadle, liczba: 20 

nitka
zabezpieczająca 

nitka w lewej części banknotu, z powtarzającym się napisem, składającym się z ozna-
czenia nominału: 20 ZŁ oraz jego odbicia lustrzanego 

Kolory zasadnicze fioletowy, różowy 

Cechy
graficzne 

strona przednia W środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie, portret króla Bolesława I 
Chrobrego oraz, z lewej strony portretu, półkolem, napis: BOLESŁAW I CHROBRY 
– całość w kolorze fioletowym. Z lewej strony medalionu, u góry, napis: NARODO-
WY/BANK/POLSKI, poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej, pod orłem napis: WARSZAWA/5 STYCZNIA 2012 r., poniżej napis: PRE-
ZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY/SKARBNIK i podpis, w kolorze fioleto-
wym. Na dole oznaczenie serii i numeru banknotu, w kolorze czarnym. W tle napi-
sów, godła i oznaczenia serii i numeru – zarys romańskiego portalu, w kolorach 
jasnofioletowym, pomarańczowym i oliwkowym. Ponad portalem wizerunek cegieł 
w kolorach szarym i fioletowym. U góry i symetrycznie na dole, w tle giloszowym, 
po dwa niezadrukowane pola, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrot-
nej, widoczne są pod światło. Z lewej strony romańskiego portalu, mikrodrukiem, 
prostopadle, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze jas-
noróżowym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 20, w kolorze fioletowym, 
wypełniona ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony liczby, prostopadle, linia 
w kolorze fioletowym, z ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony linii, prosto-
padle, napis: DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH, w kolorze fioletowym. W lewym dolnym 
rogu, umożliwiające określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, oznaczenie 
w kształcie okręgu o wypukłym brzegu, w kolorach granatowym i fioletowym, wy-
pełnionym ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony banknotu, u góry, liczba: 
20, w kolorach różowym i granatowym, obwiedziona białym polem, z fragmentami 
giloszu. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach fioletowym, różowym i gra-
natowym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: RP 
oraz ornamentu w kolorze białym. Z prawej strony, na brzegu płaszczyzny, na białym 
tle, prostopadle, napis: SC. J. MOORE, w kolorze granatowym. Nad płaszczyzną, 
mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach 
fioletowym, różowym i granatowym. Poniżej płaszczyzny owal w kolorze białym, 
a na jego tle elementy graficzne w kolorze różowym (uzupełnienie elementów w ko-
lorze jasnobrązowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny 
– korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu stylizowany dąb, 
obwiedziony liniami w kolorze jasnofioletowym, wypełniony poziomymi liniami 
w kolorze beżowym. Na tle i powyżej dębu oraz z jego prawej strony drobne kółka 
w kolorze pomarańczowym. U dołu, częściowo na tle dębu, oznaczenie serii i numeru 
banknotu, w kolorze czerwonym. Pod oznaczeniem serii i numeru wyodrębniona 
płaszczyzna w kolorach fioletowym, różowym i granatowym, z ozdobnym ornamen-
tem w kolorze białym. Na płaszczyźnie, widoczna w zależności od kąta patrzenia, 
liczba: 20. Z prawej strony, na brzegu płaszczyzny, na białym tle, prostopadle, napis: 
DEL. A. HEIDRICH, w kolorze granatowym. Tło banknotu stanowi siatka giloszowa 
o przecinających się liniach, w kolorach jasnofioletowym, jasnoróżowym, pomarań-
czowym, szarym i beżowym. 
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strona odwrotna W środkowej części banknotu stylizowany wizerunek denara – monety srebrnej 
z okresu panowania Bolesława I Chrobrego, w kolorze fioletowym. Z lewej strony de-
nara wizerunek rotundy w kolorze różowym, z prawej – stylizowany wizerunek lwa 
wspiętego na wici roślinnej, w kolorze różowym. U góry, na tle wstęgi z giloszu w ko-
lorach różowym, jasnofioletowym, beżowym, pomarańczowym i niebieskim, napis: 
NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach fioletowym i różowym. Powyżej środko-
wej części napisu, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK 
POLSKI, w kolorach jasnofioletowym i różowym, w półkolach, rozdzielony liniami 
w kolorze beżowym. Poniżej denara prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach 
fioletowym i różowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 20, w kolorach różowym i fio-
letowym, obwiedziona białym polem; z prawej strony napis: DWADZIEŚCIA ZŁO-
TYCH, w kolorach fioletowym i różowym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powta-
rzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach fioletowym i różowym. 
Poniżej płaszczyzny i częściowo w jej tle, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NA-
RODOWY BANK POLSKI, w kolorach jasnofioletowym i różowym w półkolach, 
rozdzielony liniami w kolorze beżowym. Poniżej płaszczyzny, z prawej strony, litery: 
PWPW, w kolorze jasnobrązowym. Z lewej strony denara, powyżej rotundy, owal 
w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze jasnobrązowym (uzupeł-
nienie elementów w kolorze różowym znajduje się na stronie przedniej banknotu). 
Element graficzny – korona w owalu, w całości widoczny pod światło. W tle owalu 
i rotundy kompozycja linii giloszowych w kolorach beżowym i jasnoróżowym, ukła-
dających się w powtarzającą się liczbę: 20. Z prawej strony owalu i pod nim, także 
częściowo na tle rotundy, giloszowych linii i białego marginesu z lewej strony, drobne 
kółka w kolorze pomarańczowym. Z prawej strony denara, u dołu, klauzula: BANK-
NOTY EMITOWANE PRZEZ/NARODOWY BANK POLSKI/SĄ PRAWNYM 
ŚRODKIEM/PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorach fioletowym i różowym. W tle 
wizerunku lwa i klauzuli kompozycja linii giloszowych, w kolorach jasnofioletowym 
i jasnoróżowym, układających się w powtarzającą się liczbę: 20. Z prawej strony 
banknotu pionowy pas, wydrukowany farbą opalizującą, w kolorze liliowym; na pasie, 
prostopadle, powtarzający się napis: 20 ZŁ. Pas i powtarzający się napis widoczne są 
w zależności od kąta patrzenia. Po bokach pasa, symetrycznie u góry i na dole, po dwa 
pola wypełnione ornamentem giloszowym w kolorach różowym, fioletowym i beżo-
wym. Z prawej strony, u góry, częściowo na tle giloszowej wstęgi w kolorach różo-
wym, pomarańczowym i beżowym, liczba: 20, w kolorach fioletowym i różowym, 
wypełniona białym ornamentem. W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione 
liniami w kolorze różowym i wypełnione poziomymi liniami w kolorze pomarańczo-
wym. 

Zabezpieczenia widoczne
w świetle UV 

Na stronie przedniej:
kwadrat z napisem: 20/ZŁ z prawej strony portretu – w kolorze seledynowym, cegły 
powyżej romańskiego portalu – w kolorze seledynowym, drobny ornament w tle godła 
i podpisów – w kolorze seledynowym, numeracja w prawej dolnej części – w kolorze 
pomarańczowym.
Na stronie odwrotnej:
fragmenty wstęgi giloszowej w lewym górnym rogu i w prawym górnym rogu oraz 
litery: NBP, w prawym dolnym rogu – w kolorze żółtym. 

Numeracja kolor czarny i czerwony 

seria dwie wielkie litery 

numer siedmiocyfrowy 

rozmieszczenie na stronie przedniej, w dolnych częściach banknotu, litery serii i cyfry numeracji 
w układzie poziomym; jedna numeracja w lewej części banknotu, pod napisem: 
GŁÓWNY/SKARBNIK i pod jego podpisem, druga – w prawej części banknotu, obok 
portretu, na tle dębu 

Wielkość emisji (w sztukach) do 177 000 000
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Załącznik nr 3 

WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU NOMINALNEJ WARTOŚCI 50 ZŁ

Wartość 50 zł 

Wymiary 132 x 66 mm 

Papier kolor biały 

znak wodny portret króla Kazimierza III Wielkiego i, prostopadle, liczba: 50 

nitka
zabezpieczająca 

nitka w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem, składającym się z ozna-
czenia nominału: 50 ZŁ oraz jego odbicia lustrzanego 

Kolory zasadnicze granatowy, niebieski, jasnozielony 

Cechy
graficzne 

strona przednia W środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie w kolorach granatowym 
i zielonym, portret króla Kazimierza III Wielkiego oraz, z prawej strony portretu, 
półkolem, napis: KAZIMIERZ III/WIELKI, w kolorze granatowym. Z lewej strony 
medalionu, u góry, napis: NARODOWY/BANK/POLSKI, w kolorach niebieskim 
i granatowym; poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 
pod orłem napis: WARSZAWA/5 STYCZNIA 2012 r., poniżej napis: PREZES i pod-
pis, a pod nim napis: GŁÓWNY/SKARBNIK i podpis, w kolorze granatowym. Na 
dole oznaczenie serii i numeru w kolorze czarnym. W tle napisów, godła i oznaczenia 
serii i numeru stylizowana rozeta gotycka w kolorach szaroniebieskim, różowym 
i jasnozielonym. Z lewej strony banknotu, u góry i symetrycznie na dole, dwa nieza-
drukowane pola, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrotnej, widoczne 
są pod światło. Z lewej strony rozety, prostopadle, mikrodrukiem, powtarzający się 
napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze jasnozielonym. W lewym górnym 
rogu, prostopadle, liczba: 50, w kolorze niebieskim, wypełniona ornamentem w kolo-
rze białym. Z prawej strony liczby, prostopadle, linia w kolorze szarym, z ornamen-
tem w kolorze białym. Z prawej strony linii, prostopadle, napis: PIĘĆDZIESIĄT 
ZŁOTYCH, w kolorze szarym. W lewym dolnym rogu, umożliwiające określenie 
wartości banknotu przy pomocy dotyku, oznaczenie w kształcie rombu o wypukłych 
brzegach, w kolorach granatowym i niebieskim, wypełnionych ornamentem w kolo-
rze białym. Poniżej prostopadle zapisanej liczby: 50 oraz powyżej oznaczenia 
w kształcie rombu i z ich prawej strony, drobne kółka w kolorze jasnozielonym. 
Z prawej strony banknotu, u góry, liczba: 50, w kolorach niebieskim i granatowym, 
obwiedziona białym polem. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach niebie-
skim i granatowym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, 
napisu: RP oraz ornamentu w kolorze białym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, po-
wtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach niebieskim i grana-
towym. Poniżej płaszczyzny owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne 
w kolorze szaroniebieskim (uzupełnienie elementów w kolorze oliwkowym znajduje 
się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny – korona w owalu, w całości 
widoczny pod światło. Poniżej owalu monogram – litera: K z koroną, wydrukowany 
farbą zmienną optycznie, zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, z zielo-
nego na niebieski. Pod monogramem wyodrębniona płaszczyzna w kolorach szarym 
i jasnoniebieskim. Na płaszczyźnie widoczne, w zależności od kąta patrzenia, korona 
w owalu lub liczba: 50. Na płaszczyźnie, u dołu, z lewej strony napis: DEL. A. HEI-
DRICH SC. J. MOORE, w kolorze granatowym. Z prawej strony owalu oraz mono-
gramu, pionowo, oznaczenie serii i numeru banknotu, w kolorze czerwonym. W tle 
owalu i monogramu oraz w górnej i w dolnej części, powtarzająca się liczba: 50, 
w kolorze niebieskim. Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się 
liniach w kolorach jasnoniebieskim, fioletowym i beżowym. 
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strona odwrotna W środkowej części banknotu stylizowany wizerunek orła z pieczęci majestatycznej 
króla Kazimierza III Wielkiego, w kolorze granatowym; poniżej insygnia królewskie 
– jabłko i berło, w kolorze granatowym. Z lewej strony wizerunku orła, u dołu, styli-
zowany fragment panoramy Kazimierza i napis: CASMIRVS, w kolorze niebieskim; 
z prawej strony wizerunku orła, u góry, stylizowany fragment panoramy Krakowa 
i napis: CRACOVIA, w kolorze niebieskim. U góry banknotu napis: NARODOWY 
BANK POLSKI, w kolorach granatowym i zielonym. Powyżej środkowej części na-
pisu, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolo-
rach różowym i beżowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach zielonym 
i niebieskim. Poniżej wizerunku orła prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolo-
rach zielonym i granatowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 50, w kolorach zielonym 
i granatowym, obwiedziona białym polem; z prawej strony napis: PIĘĆDZIESIĄT/
ZŁOTYCH, w kolorach granatowym i zielonym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, 
powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach zielonym i gra-
natowym. Poniżej płaszczyzny i częściowo w jej tle, mikrodrukiem, powtarzający się 
napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze różowym, w półkolach, rozdzielo-
ny liniami w kolorach zielonym i granatowym. Poniżej płaszczyzny, z prawej strony, 
litery: PWPW, w kolorze niebieskim. Z lewej strony wizerunku orła, na tle giloszo-
wej wstęgi w kolorach niebieskim, beżowym, oliwkowym i fioletowym, owal w ko-
lorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze oliwkowym (uzupełnienie 
elementów w kolorze szaroniebieskim znajduje się na stronie przedniej banknotu). 
Element graficzny – korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Z prawej stro-
ny wizerunku orła, częściowo na tle fragmentu panoramy Krakowa, klauzula: BANK-
NOTY EMITOWANE PRZEZ/NARODOWY BANK POLSKI/SĄ PRAWNYM 
ŚRODKIEM/PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorze granatowym. Poniżej klauzuli 
kompozycja linii giloszowych w kolorach szarym, niebieskim i fioletowym, układa-
jących się w liczby: 50. U góry i symetrycznie na dole dwa pola w kolorze białym, 
wypełnione w części środkowej ornamentem giloszowym w kolorze niebieskim. 
W prawym górnym rogu liczba: 50, w kolorach granatowym i zielonym, wypełniona 
ornamentem w kolorze białym. Poniżej giloszowa wstęga w kolorach niebieskim 
i beżowym. W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze nie-
bieskim i wypełnione liniami w kolorze beżowym. Na tle fragmentu panoramy Kra-
kowa, poniżej klauzuli i z prawej strony liter: NBP, drobne kółka w kolorze jasnozie-
lonym. 

Zabezpieczenia widoczne
w świetle UV 

Na stronie przedniej:
kwadrat z napisem: 50/ZŁ, u dołu z lewej strony portretu – w kolorze seledynowym, 
wyodrębniona płaszczyzna w prawym dolnym rogu – w kolorze seledynowym, frag-
menty giloszowego tła w prawej części banknotu – w kolorze seledynowym, numera-
cja w prawej części banknotu – w kolorze pomarańczowym.
Na stronie odwrotnej:
fragmenty wstęgi giloszowej w lewym górnym rogu i w prawym górnym rogu oraz 
litery: NBP, w prawym dolnym rogu – w kolorze żółtym. 

Numeracja kolor czarny i czerwony 

seria dwie wielkie litery 

numer siedmiocyfrowy 

rozmieszczenie na stronie przedniej banknotu, litery serii i cyfry jednej numeracji w lewej części bank-
notu na dole, w układzie poziomym, pod napisem: GŁÓWNY/SKARBNIK i pod jego 
podpisem, drugiej numeracji – w prawej części banknotu, w układzie pionowym. 

Wielkość emisji (w sztukach) do 202 000 000
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Załącznik nr 4

WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ

Wartość 100 zł 

Wymiary 138 x 69 mm 

Papier kolor biały 

znak wodny portret króla Władysława II Jagiełły i, prostopadle, liczba: 100

nitka
zabezpieczająca 

nitka w lewej części banknotu, z powtarzającym się napisem, składającym się z ozna-
czenia nominału: 100 ZŁ oraz jego odbicia lustrzanego 

Kolory zasadnicze ciemnozielony, oliwkowy, jasnofioletowy 

Cechy
graficzne 

strona przednia W środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie, w kolorach ciemnozielonym 
i ciemnobrązowym, portret króla Władysława II Jagiełły, w kolorze ciemnozielonym 
oraz, z lewej strony portretu, półkolem, napis: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO, w kolo-
rze ciemnobrązowym. Z lewej strony medalionu, u góry, wizerunek orła ustalony dla 
godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: NARODOWY/BANK/POLSKI, w kolo-
rze ciemnozielonym. Poniżej ozdobna rozeta w kolorach jasnozielonym, niebieskim, 
jasnofioletowym i jasnobrązowym. Na rozecie widoczne, w zależności od kąta patrze-
nia – napis: STO, litery: NBP i liczba: 100. Poniżej rozety napis: WARSZAWA/ 
5 STYCZNIA 2012 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY/ 
SKARBNIK i podpis, w kolorze ciemnozielonym. Na dole oznaczenie serii i numeru, 
w kolorze czarnym. W tle godła, napisów i oznaczenia serii i numeru stylizowane ele-
menty ornamentyki gotyckiej w kolorach jasnozielonym, jasnofioletowym i jasnobrą-
zowym. Z lewej strony banknotu, u góry i symetrycznie na dole, dwa niezadrukowane 
pola, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrotnej, w formie trzech pasów, 
widoczne są pod światło. Z lewej strony rozety, mikrodrukiem, prostopadle, powtarza-
jący się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze jasnozielonym. W lewym 
górnym rogu, prostopadle, liczba: 100, w kolorze ciemnozielonym, wypełniona orna-
mentem w kolorze białym. Z prawej strony liczby, prostopadle, linia w kolorze jasno-
zielonym, z ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony linii, prostopadle, napis: 
STO ZŁOTYCH, w kolorze jasnozielonym. W lewym dolnym rogu, umożliwiające 
określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, oznaczenie w kształcie równora-
miennego wypukłego krzyża, w kolorze ciemnozielonym, wypełnionego ornamentem 
w kolorze białym. Z prawej strony prostopadle zapisanej liczby: 100 oraz oznaczenia 
w kształcie równoramiennego krzyża, drobne kółka w kolorze jasnozielonym. Z pra-
wej strony banknotu, u góry, liczba: 100, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązo-
wym, obwiedziona białym polem. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach 
ciemnozielonym i ciemnobrązowym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, 
mikrodrukiem, napisu: RP oraz ornamentu w kolorze białym. Nad płaszczyzną, mikro-
drukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemno-
zielonym i ciemnobrązowym. Poniżej płaszczyzny owal w kolorze białym, a na jego 
tle elementy graficzne w kolorze jasnozielonym (uzupełnienie elementów w kolorze 
oliwkowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny – korona 
w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu, na tle ornamentu gotyckiego 
w kolorze białym, obwiedzionego linią w kolorze zielonym, rozeta wydrukowana far-
bą zmienną optycznie, zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, ze złotego na 
zielony. Poniżej wyodrębniona płaszczyzna w kolorach jasnozielonym i oliwkowym. 
Na płaszczyźnie widoczna, w zależności od kąta patrzenia – korona w owalu lub licz-
ba: 100. Na płaszczyźnie, u dołu, z lewej strony, napis: DEL. A. HEIDRICH SC. S. 
DOUBTFIRE, w kolorze ciemnozielonym. Z prawej strony owalu i rozety, na tle orna-
mentu, pionowe oznaczenie serii i numeru, w kolorze czerwonym. W tle owalu i roze-
ty oraz w górnej części powtarzająca się liczba: 100. Tło banknotu stanowi siatka gilo-
szowa o przecinających się liniach w kolorach zielonym, jasnozielonym, oliwkowym, 
niebieskim i fioletowym. 
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strona odwrotna W środkowej części banknotu stylizowany wizerunek tarczy z orłem z nagrobka króla 
Władysława II Jagiełły, w kolorze ciemnozielonym; u jej podnóża hełm i płaszcz krzy-
żacki oraz dwa miecze, w kolorze ciemnozielonym. Z lewej strony tarczy zarys Zamku 
Krzyżackiego w Malborku, w kolorze białym, obwiedziony liniami w kolorach oliw-
kowym i pomarańczowym. U góry napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach 
ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Powyżej środkowej części napisu, mikrodru-
kiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze pomarań-
czowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach oliwkowym i jasnobrązowym. 
Poniżej tarczy prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach ciemnozielonym 
i ciemnobrązowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 100, w kolorach ciemnobrązowym 
i ciemnozielonym, obwiedziona białym polem, z prawej strony napis: STO/ZŁO-
TYCH, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Nad płaszczyzną, mikrodru-
kiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnobrą-
zowym i ciemnozielonym. Poniżej płaszczyzny, mikrodrukiem, powtarzający się 
napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze pomarańczowym, w półkolach, roz-
dzielony liniami w kolorach oliwkowym i jasnobrązowym. Poniżej płaszczyzny, 
z prawej strony, litery: PWPW, w kolorze jasnobrązowym. Z lewej strony wizerunku 
tarczy z orłem, u góry, na tle giloszowej wstęgi w kolorach oliwkowym, pomarańczo-
wym i beżowym, owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze 
oliwkowym (uzupełnienie elementów w kolorze jasnozielonym znajduje się na stronie 
przedniej banknotu). Element graficzny – korona w owalu, w całości widoczny pod 
światło. Poniżej owalu i zarysu zamku kompozycja linii giloszowych w kolorach be-
żowym i oliwkowym, układających się w liczby: 100. Na tle zarysu zamku drobne 
kółka w kolorze jasnozielonym. Z prawej strony wizerunku tarczy z orłem, u góry, 
ozdobna wstęga giloszowa w kolorach pomarańczowym, oliwkowym, zielonym, brą-
zowym i szarym. Częściowo na tle wstęgi giloszowej i poniżej – rozeta w kolorach 
białym i brązowym, wypełniona w górnej części ornamentem giloszowym w kolorach 
brązowym i pomarańczowym. Poniżej wstęgi oraz w dolnej części rozety – kompozy-
cja linii giloszowych w kolorach beżowym, oliwkowym i zielonym, układająca się 
w liczby: 100. Poniżej rozety klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ/NARO-
DOWY BANK POLSKI/SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM/PŁATNICZYM W POLSCE, 
w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Poniżej klauzuli drobne kółka w ko-
lorze jasnozielonym. Na górze banknotu i symetrycznie na dole, dwa pola w kolorze 
białym, wypełnione trzema pasami w kolorach brązowym i pomarańczowym. W pra-
wym górnym rogu, na tle giloszowej wstęgi, liczba: 100, w kolorach ciemnozielonym 
i ciemnobrązowym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. W prawym dolnym 
rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze oliwkowym i wypełnione liniami 
w kolorze beżowym. 

Zabezpieczenia widoczne
w świetle UV 

Na stronie przedniej:
kwadrat z napisem: 100/ZŁ, u dołu z lewej strony portretu – w kolorze seledynowym, 
wyodrębniona płaszczyzna w prawym dolnym rogu – w kolorze seledynowym, frag-
menty giloszowego tła powyżej portretu i z jego prawej strony – w kolorze seledyno-
wym, numeracja w prawej części banknotu – w kolorze pomarańczowym.
Na stronie odwrotnej:
fragmenty wstęg giloszowych, półkoliste napisy mikrodrukiem: NARODOWY BANK 
POLSKI, na górze i dole banknotu, fragmenty kompozycji linii giloszowych układają-
cych się w liczby: 100, po obu stronach wizerunku orła, dwa symetrycznie położone 
pola na górze i dole banknotu – w kolorze żółtym. 

Numeracja kolor czarny i czerwony 

seria dwie wielkie litery 

numer siedmiocyfrowy 

rozmieszczenie na stronie przedniej, litery serii i cyfry numeru jednej numeracji w lewej części bank-
notu, na dole, w układzie poziomym, pod napisami: GŁÓWNY/SKARBNIK i pod 
jego podpisem, drugiej – w prawej części banknotu, w układzie pionowym. 

Wielkość emisji (w sztukach) do 817 000 000




