
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 maja 2017 r.

Poz. 465

ZarZądZenie nr 13/2017
PreZesa narodowego Banku Polskiego

z dnia 10 maja 2017 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej  10 zł i 100 zł, 
upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu narodowego im. ossolińskich 

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, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 

1)  wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia, 

2)  wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia 

– upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 2 czerwca 2017 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński
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Załączniki do zarządzenia nr 13/2017 Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. (poz. 465)

Załącznik nr 1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

ki do zarządzeni  n  13/20  P ezesa N rodo ego 
 olskiego z dnia 10 m a 201  r  poz  . ) 

 
Załącznik nr 1 

 
 

          
 

Wartość nominalna 10 zł 

Wzór Cechy graficzne 
i wizerunek* 

Strona przednia (awers): 
z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej na tle konturu fragmentu Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, z widoczną 
z prawej strony kopułą i w dolnej części balustradą. Pod orłem 
oznaczenie roku emisji: 2017. Wzdłuż lewego brzegu 
półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, u góry 
w środkowej części napis: 10 ZŁ. Pod orłem, po prawej 
stronie, znak mennicy: m / w 

 

 

Strona odwrotna (rewers): 
na tle barokowego wnętrza Sali Pod Kopułą Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, popiersie jego 
założyciela Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. W otoku 
napis: 200-LECIE ISTNIENIA ZAKŁADU NARODOWEGO 
im. OSSOLIŃSKICH 

 

 

Brzeg (bok) gładki 

Średnica 
(w milimetrach) 

32,00 

Próba Ag 925/1000 

Masa (w gramach) 14,14 

Wielkość emisji 
(w sztukach) 

do 15 000 

 

     * Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1. 



Monitor Polski – 3 –  Poz. 465

 

Załącznik nr 2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY 

Załą znik nr 2 
 
 

  Ó         
 

Wartość nominalna 100 zł 

Wzór Cechy graficzne 
i wizerunek* 

Strona przednia (awers): 
z lewej strony wizerunek kopuły Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu częściowo przesłonięty 
konturem fragmentu fasady budynku. Z prawej strony 
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 
w dolnej części napis: 100 / ZŁ  Wzdłuż prawego brzegu 
półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017. Pod 
orłem, po prawej str nie, znak mennicy: m / w 

 

 

Strona odwrotna (rewers): 
centralnie popiersie z profilu założyciela Zakładu 
Narodowego im  Ossolińskich Józefa Maksymiliana 
Ossolińsk ego. W otoku napis  200-LECIE ISTNIENIA 
ZAKŁADU NARODOWEGO im. OSSOLIŃSKICH 

 

 

Brzeg (bok) gładki 

Średnica 
(w milimetrach) 

21,00 

Próba Au 900/1000 

Masa (w gramach) 8,00 

Wielkość emisji 
(w sztukach) 

do 1 500 

 

         
 

Załącznik nr  
 
 

          
 

Warto ć nominaln  100  

Wz  Cechy graficzn  
i wizerunek  

Strona przednia (awers  
 lew  stron  wizerune  kopuł  Zakład  Narodoweg  

im  Ossolińskic  w  Wrocław  czę ciow  przesłonięt  
konturem ragment  fasad  budynk   praw  stron  
wizerunek or a us al ny d a god a Rzeczypospo i ej Polski  
w doln j czę i napi  10  / Z  Wzdłuż prawego brzeg  
pó kolem napi  RZECZPOSPOLIT  POLSKA 20  Po  
orłem, po praw j stroni , znak mennicy: m /  

 

 

Strona odwrotna rewers  
centraln  popiers   profil  założycie  Zakład  
Narodoweg  im  Ossolińskic  ózef  Maksymilian  
Ossolińskieg   tok  napi  200 LECI  ISTNIENI  
ZAKŁADU NARODOWEGO im  OSSOLIŃSKIC  

 

 

Brzeg (bok  gładk  

Ś ednic  
(w milimetrach  

21,  

Prób  Au 900/ 00  

Masa (w gramach  8,  

Wielko ć emis  
(w sztukach  

do 1 50  

 

 * Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1. 
 




