
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r.

Poz. 599

ZARZĄDZENIE NR 15/2014
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 22 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł,
upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich

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 wzór i wielkość emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia 
Legionów Polskich, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 sierpnia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka
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Załącznik do zarządzenia nr 15/2014 Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 22 lipca 2014 r. (poz. 599)

WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU NOMINALNEJ WARTOŚCI 20 ZŁ

Wartość  20 zł

Wymiary 147 x 67 mm

Podłoże
polimerowe 

kolor biały 

Kolory
zasadnicze 

strona przednia ciemnobrązowy, jasnobrązowy, zielony, niebieski

strona odwrotna ciemnobrązowy, jasnobrązowy, szarozielony, niebieski

Cechy
graficzne 

strona przednia Z prawej  strony banknotu  stylizowany portret  Józefa Piłsudskiego; po prawej  stronie 
portretu, u góry, prostopadle, napis: JÓZEF PIŁSUDSKI – całość w kolorze ciemnobrą-
zowym. Po lewej stronie portretu, w dolnej części banknotu, napis: PREZES/NARO-
DOWEGO/BANKU POLSKIEGO i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY SKARBNIK/
NARODOWEGO/BANKU POLSKIEGO  i  podpis  –  całość w  kolorze  ciemnobrązo-
wym. W tle portretu i napisów naprzemiennie powtarzający się ornament ze stylizowa-
nych  szlif  generalskich, w  kolorze  jasnobrązowym,  oraz  ornament  ze  stylizowanych 
listków, w kolorach jasnobrązowym i brązowym, oraz pionowych linii w kolorze brązo-
wym. W  środkowej  części  banknotu,  u  góry,  napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
w kolorze ciemnobrązowym; poniżej, z lewej strony, liczba: 20, w kolorze ciemnozielo-
nym, wypełniona ornamentem w kolorze białym; z prawej strony liczby napis: DWA-
DZIEŚCIA/ZŁOTYCH, w kolorze ciemnobrązowym. W tle liczby i słownego oznacze-
nia nominału, mikrodrukiem, w trzech wierszach, powtarzający się napis: NBP 20 ZŁ, 
o dwóch wysokościach, przy czym górny i dolny napis w kolorze białym na brązowym 
tle, a środkowy napis w kolorze brązowym na białym tle. Napisy mikrodrukiem rozdzie-
lają  linie  w  kolorze  brązowym.  Poniżej  liczby  i  napisów  napis:  WARSZAWA, 
16 STYCZNIA 2014 r., w kolorze ciemnobrązowym. Poniżej napisu i częściowo w jego 
tle – stylizowana tarcza, której kontury utworzono ze stylizowanych szlif generalskich 
w kolorach jasnobrązowym i zielonym. Tarczę wypełniają okręgi w kolorze niebieskim, 
o różnej grubości, układające się w jaśniejsze i ciemniejsze pionowe pasy. Na tle tarczy, 
w  jej  centralnej  części, wizerunek  orła  ustalony  dla  godła Rzeczypospolitej  Polskiej, 
w kolorze ciemnobrązowym. Wzdłuż krawędzi tarczy, z jej lewej strony, mikrodrukiem, 
powtarzający  się  napis: NARODOWYBANKPOLSKIRZECZPOSPOLITAPOLSKA; 
z jej prawej strony, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITAPOL-
SKANARODOWYBANKPOLSKI; napisy wykonane w kolorze jasnobrązowym. W tle 
napisów, liczby i wokół tarczy ornament w kolorze brązowym. U dołu, częściowo na tle 
tarczy, oznaczenie serii i numeru banknotu, w kolorze czerwonym. W lewym rogu bank-
notu, u góry, trzy kompozycje z listków; pierwsza i trzecia kompozycja wydrukowane 
farbą zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, z zielonego na złoty, środkowa 
– wydrukowana farbą zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, z fioletowego 
na zielony; na tle listków trzy kropki, wydrukowane farbą metaliczną w kolorze niebie-
skim. Po prawej stronie kompozycji z listków i poniżej – kompozycja ze wstążek wy-
drukowanych farbą metaliczną w kolorze niebieskim. Kompozycje z listków i wstążek, 
patrząc pod światło – są przezroczyste. Poniżej kompozycji z listków, z lewej strony, 
prostopadle, liczba: 20, wydrukowana farbą zmieniającą kolor, w zależności od kąta pa-
trzenia, z zielonego na fioletowy. Liczba: 20, patrząc pod światło – jest półprzezroczy-
sta. W dolnej lewej części banknotu – przezroczysty element, o nieregularnym kształcie. 
Na tle tego elementu – hologram przedstawiający stylizowany wizerunek fasady Belwe-
deru, mieniący  się  różnymi  kolorami.  Po  obu  stronach  fasady  –  fragmenty  skrzydeł 
bocznych budynku; poniżej fasady – stylizowany fragment chodnika; w prawej części 
i u góry – półkoliste linie. Po obu stronach przezroczystego elementu oraz u dołu, przy 
prawym brzegu banknotu – fragmenty Belwederu widoczne pod światło. W lewym rogu 
banknotu, u dołu, znak Narodowego Banku Polskiego, składający się z: prostokątnego 
sygnetu, zawierającego akronim: NBP, oraz logotypu zawierającego nazwę: Narodowy 
Bank Polski, umieszczoną pomiędzy dwiema poziomymi liniami; sygnet, nazwa i linie 
wydrukowane farbą metaliczną, w kolorze złotym. Z lewej strony, pionowo, oznaczenie 
serii i numeru banknotu, w kolorze czarnym. 
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strona odwrotna Z lewej strony banknotu stylizowane wizerunki orzełka legionowego i, poniżej, skrzy-
żowanych buław, w kolorze szarozielonym. Obok, po prawej stronie, stylizowany wi-
zerunek Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari, w kolorach jasnobrązowym, ciem-
nobrązowym  i  białym,  na  tle  wstążki  z  pionowymi  paskami  w  kolorach 
ciemnoniebieskim i ciemnobrązowym. W lewym rogu, u dołu, liczba: 20, w kolorze 
szarozielonym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. Po prawej stronie liczby, 
częściowo  na  tle  wstążki  Orderu,  napis:  DWADZIEŚCIA/ZŁOTYCH,  w  kolorze 
ciemnobrązowym. U góry banknotu napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze 
ciemnobrązowym. Po prawej stronie napisu liczba: 20, w kolorze szarozielonym, wy-
pełniona ornamentem w kolorze białym. Po prawej stronie Orderu, u góry, odznaka 
I Brygady Legionów Polskich, w kolorze szarozielonym, poniżej klauzula: BANKNO-
TY EMITOWANE/PRZEZ NARODOWY/BANK POLSKI/SĄ PRAWNYM/ŚROD-
KIEM/PŁATNICZYM/W POLSCE, w kolorze ciemnobrązowym. W tle, po lewej i po 
prawej stronie Orderu, ukośnie, ornamenty w kolorach jasnobrązowym, szarozielonym 
i brązowym. W prawym rogu banknotu, u góry, trzy kompozycje z listków; pierwsza 
i trzecia kompozycja wydrukowane farbą zmieniającą kolor, w zależności od kąta pa-
trzenia, z zielonego na złoty, środkowa – wydrukowana farbą zmieniającą kolor, w za-
leżności od kąta patrzenia, z fioletowego na zielony; na tle listków trzy kropki, wydru-
kowane farbą metaliczną w kolorze niebieskim. Po lewej stronie kompozycji z listków 
i poniżej – kompozycja ze wstążek wydrukowanych farbą metaliczną w kolorze nie-
bieskim. Kompozycje z listków i wstążek, patrząc pod światło – są przezroczyste. Po-
niżej kompozycji z listków, z prawej strony, prostopadle, w odbiciu lustrzanym, liczba: 
20,  w  kolorze  zielonym.  Liczba:  20,  patrząc  pod  światło  –  jest  półprzezroczysta. 
W dolnej prawej części banknotu – przezroczysty element o nieregularnym kształcie. 
Na tle tego elementu – hologram przedstawiający stylizowany wizerunek fasady Bel-
wederu, mieniący się różnymi kolorami. Po obu stronach fasady – fragmenty skrzydeł 
bocznych budynku; poniżej fasady – stylizowany fragment chodnika; w lewej części 
i u góry – półkoliste linie. Po obu stronach przezroczystego elementu oraz u dołu, przy 
lewym brzegu banknotu –  fragmenty Belwederu widoczne pod  światło. W prawym 
rogu banknotu, u dołu, znak Narodowego Banku Polskiego, składający się z: prosto-
kątnego sygnetu, zawierającego akronim: NBP, oraz logotypu zawierającego nazwę: 
Narodowy Bank Polski, umieszczoną pomiędzy dwiema poziomymi liniami; sygnet, 
nazwa i linie w kolorze złotym. 

Zabezpieczenia widoczne
w świetle UV 

Na stronie przedniej:
numeracja w środkowej dolnej części banknotu – w kolorze pomarańczowym.
Na stronie odwrotnej:
fragmenty ornamentów tła z lewej strony, fragmenty ornamentów tła z prawej strony 
oraz fragmenty wizerunku Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari – w kolorze żół-
tym.

Numeracja  kolor czarny i czerwony 

seria dwie wielkie litery 

numer siedmiocyfrowy 

rozmieszczenie na stronie przedniej, litery serii i cyfry numeracji w układach pionowym i poziomym; 
jedna numeracja, pionowa, wzdłuż lewego brzegu banknotu, druga numeracja, pozio-
ma,  w  środkowej  części  banknotu,  u  dołu,  częściowo  na  tle  stylizowanej  tarczy 
i ozdobnych ornamentów. 

Wielkość emisji (w sztukach) do 50 000
 




