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UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

Waluta: euro (EUR)
1 euro = 100 centów

Banknoty: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro
ht tps: / / w w w.ecb.europa.eu /euro/ banknotes /denominat ions / html / 
index.pl.html Emitentem banknotów jest European Central Bank (Europejski 
Bank Centralny) i banki centralne krajów, które przystąpiły do strefy euro.

Monety: 1 cent, 2 centy, 5 centów, 10 centów, 20 centów, 50 centów, 1 euro,  
2 euro 
https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/index.pl.html
Emitentem monet są następujące kraje: Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, 
Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, 
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Portugalia, Republika Federalna 
Niemiec, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan, Włochy.

Oficjalna waluta dla:
Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja (wraz z terytoriami  
zależnymi Francji: Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majota, Reunion, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre i Miquelon), Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, Republika 
Federalna Niemiec, Słowacja, Słowenia, Włochy.
Oficjalna waluta, na podstawie porozumienia z Unią Europejską, także dla:
Andora, Monako, San Marino, Watykan
Oficjalna waluta, bez porozumienia z UE, także dla:
Czarnogóra, Kosowo.

KORZYSTANIE Z ALBUMU

Album jest plikiem PDF i do jego przeglądania można korzystać ze wszystkich 
funkcji oprogramowania Adobe Reader. Posiada również dodatkowe łącza 
ułatwiające poruszanie się po dokumencie.

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

po kliknięciu 
użytkownik 
przenosi się 
do wybranego 
zagadnienia

strona tytułowa
poprzednia strona
następna strona

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.pl.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/index.pl.html


Unia Gospodarcza i Walutowa

Jednostka pieniężna i jej podział:
Euro (EUR)
1 euro = 100 centów

Banknoty

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

B/1, B/2
B/3, B/4
B/5, B/6
B/7, B/8
B/9, B/10
B/11, B/12

Monety (strony wspólne)

Wartość
nominalna Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

M/2, M/3



Monety (strony narodowe)

Nazwa państwa Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

M/8, M/8/I, M/8/II

M/13, M/13/I

M/9

M/15, M/15/I, M/15/II
M/16, M/16/I

M/22, M/22/I

M/28, M/28/I, M/28/II, M/28/III, M/28/IV

M/26, M/26/I 



Unia Gospodarcza i Walutowa

5 euro

B/1

Wymiary: 120 x 62 mm



Zabezpieczenia: 
■   znak wodny: umiejscowiony; fragment budowli w stylu antyku greckiego  

i rzymskiego, cyfra „5” i pionowe pasy;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „5 EURO”, „EURO” i wy-

konanymi mikrodrukiem cyframi „5” (także w odbiciu lustrzanym); 
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się: 
–  napis „EURO EYPΩ” w jedenastu liniach w środkowej dolnej części,
–  cyfra „5” wewnątrz liter napisu „EYPΩ” w lewej dolnej części, 
na stronie odwrotnej powtarzający się napis „EURO EYPΩ” w jednej linii 
wzdłuż górnej części mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym, niebieskim i se-
ledynowym,
na stronie przedniej: 
–  flaga i podpis w lewej górnej części oraz napis „EURO” i ukośne linie 

w jego tle w prawym dolnym rogu świecące w kolorze seledynowym,
–  gwiazdy na fladze w lewej górnej części świecące w kolorze pomarańczo-

wym,
–  pięć gwiazd z prawej strony i drobne kółka w środkowej części świecące 

w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym: 
–  most i mapa Europy,
–  prostokąt z napisem „EURO / EYPΩ” w lewym dolnym rogu i fragment 

szaty graficznej w środkowej dolnej części,
–  cyfry „5” w trzech rogach;

■   optyczne: 
na stronie przedniej: 
–  pasek holograficzny z prawej strony, na którym w zależności od kąta  

patrzenia widoczne są powtarzające się: cyfra „5”, symbol „€” oraz 12 
gwiazd w kole na tle napisu „EURO EYPΩ” wykonanego mikrodrukiem; 
na pasku powtarzający się symbol „€” wykonany z drobnych kropek; 
wzdłuż lewego i prawego brzegu powtarzający się napis „EURO EYPΩ” 
i cyfra „5”; w dolnej części pasek częściowo zadrukowany drukiem offse-
towym,

–  cyfra „5” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-
-verso), 

na stronie odwrotnej pionowy pas z powtarzającą się cyfrą „5” i symbolem 
„€” zmieniający barwę ze złotej na szarą w środkowej części (farba opali-
zująca). 

Barwy dominujące: 
strona przednia – szarozielona, ciemnobrązowa, szara, niebieska, żółta;
strona odwrotna – szarozielona, niebieska, szara.



B/2 Unia Gospodarcza i Walutowa

Wymiary: 120 x 62 mm

5 euro



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret mitycznej Europy, cyfra „5” i okno;
■    nitka zabezpieczająca z powtarzającą się cyfrą „5” i symbolem „€” (także 

w odbiciu lustrzanym);
■   mikrodruk: powtarzający się napis „5EURO5EYPΩ5EBPO”:

na stronie przedniej: 
– w dwóch gwiazdach w środkowej górnej części,
– wzdłuż górnej części okna,
na stronie odwrotnej:
– wzdłuż górnej części mostu,
– na przęsłach mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, 
niebieskim i żółtym,
na stronie przedniej świecące w kolorze żółtym:
– gwiazdy na fladze w lewej górnej części,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony,
– drobne kółka w środkowej części i z lewej strony,
– pięć gwiazd w środkowej dolnej części,
na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru w prawej górnej części świecące w kolorze ja-

snoczerwonym,
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze zielo-

nym,
–  pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się cyfrą „5” i symbolem „€” 

świecący w kolorze jasnoczerwonym;
■   optyczne:

na stronie przedniej:
–  pasek holograficzny z prawej strony, na którym w zależności od kąta pa-

trzenia widoczne są: portret Europy, okno, napis „EURO”, symbol „€”, 
cyfra „5” i powtarzający się napis mikrodrukiem „5 EURO”; pasek częścio-
wo zadrukowany drukiem offsetowym,

–  cyfra „5” w lewej dolnej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor 
w zależności od kąta patrzenia z zielonego na niebieski (farba zmienna 
optycznie),

na stronie odwrotnej pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się cyfrą 
„5” i symbolem „€”, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opali-
zująca).

Oznaczenie dla niewidomych – z lewej i prawej strony na brzegach (rząd wy-
pukłych kresek).

Barwy dominujące:
strona przednia – szara, niebieska, żółta, zielona;
strona odwrotna – szara, zielona, niebieska, jasnobrązowa, żółta.



Unia Gospodarcza i Walutowa

10 euro

B/3

Wymiary: 127 x 67 mm



Zabezpieczenia: 
■   znak wodny: umiejscowiony; fragment budowli w stylu romańskim, liczba 

„10” i pionowe pasy;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzajacym się napisem „10 EURO”, „EURO” 

i wykonanymi mikrodrukiem liczbami „10” (także w odbiciu lustrzanym); 
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się: 
–  napis „EURO EYPΩ” w środkowej górnej części, w jednym z łuków  

budowli z prawej strony, w dolnej części z prawej strony napisu „EYPΩ”,
– liczba „10” wewnątrz liter napisu „EYPΩ” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się: 
–  napis „EURO EYPΩ” w trzech liniach na tle mostu i w ośmiu liniach 

w dolnej części z lewej i prawej strony,
– liczba „10” wzdłuż podstaw filarów mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym, niebieskim  
i seledynowym,
na stronie przedniej: 
–  flaga i podpis w lewej górnej części oraz napis „EURO EYPΩ” wykonany 

mikrodrukiem w dolnej części z prawej strony napisu „EYPΩ” świecące 
w kolorze seledynowym,

–  gwiazdy na fladze w lewej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  gwiazdy z prawej strony i w dolnej części oraz drobne kółka i fragmenty 

szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym: 
–  most, mapa Europy i napis „EURO EYPΩ” wykonany mikrodrukiem na 

tle mostu,
–  prostokąt z napisem „EURO / EYPΩ” w lewym dolnym rogu, fragment 

szaty graficznej w środkowej dolnej części i napis „EURO / EYPΩ” w pra-
wej dolnej części,

–  liczby „10” w trzech rogach;
■   optyczne: 

na stronie przedniej: 
–  pasek holograficzny z prawej strony, na którym w zależności od kąta patrze-

nia widoczne są powtarzające się: liczba „10”, symbol „€” oraz 12 gwiazd 
w kole na tle napisu „EURO EYPΩ” wykonanego mikrodrukiem; na pasku 
powtarzający się symbol „€” wykonany z drobnych kropek; wzdłuż lewe-
go i prawego brzegu powtarzający się napis „EURO 10 EYPΩ” i liczba „10”;  
w dolnej części pasek częściowo zadrukowany drukiem offsetowym,

–  liczba „10” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso), 
  na stronie odwrotnej pionowy pas z powtarzającą się liczbą „10” i sym-
bolem „€” zmieniający barwę ze złotej na szarą w środkowej części (farba 
opalizująca). 

Barwy dominujące: 
strona przednia – czerwonobrązowa, czerwona, pomarańczowa, niebieska;
strona odwrotna – brązowa, szara.



B/4 Unia Gospodarcza i Walutowa

Wymiary: 127 x 67 mm

10 euro



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret mitycznej Europy, liczba „10” i okno;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającą się liczbą „10” i symbolem „€” (także 

w odbiciu lustrzanym);
■   mikrodruk: napis „10EURO10EYPΩ10EBPO” powtarzający się:

na stronie przedniej:
– w trzech gwiazdkach z lewej strony,
– w łukach okna w środkowej części i z prawej strony,
na stronie odwrotnej na tle mostu:
– wzdłuż górnej części mostu,
– w przęsłach mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, 
niebieskim i żółtym,
na stronie przedniej świecące w kolorze żółtym:
– gwiazdy na fladze w lewej górnej części,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części,
– drobne kółka w środkowej części i z lewej strony,
– gwiazdy w środkowej części,
na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru w prawej górnej części świecące w kolorze 

pomarańczowym,
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej dolnej części świecące w kolorze 

seledynowym,
– prostokątne pola w lewej górnej i dolnej części świecące w kolorze żółtym,
–  pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się liczbą „10” i symbolem „€” 

świecący w kolorze pomarańczowym;
■   optyczne: 

na stronie przedniej:
–  pasek holograficzny z prawej strony, na którym w zależności od kąta pa-

trzenia widoczne są powtarzające się: portret Europy, okno, napis „EURO” 
i symbol „€” oraz liczba „10” i powtarzający się napis mikrodrukiem 
„10 EURO”, pasek częściowo zadrukowany drukiem offsetowym,

–  liczba „10” w lewej dolnej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor 
w zależności od kąta patrzenia z zielonego na niebieski (farba zmienna 
optycznie),

na stronie odwrotnej pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się liczbą 
„10” i symbolem „€”, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opali-
zująca).

Oznaczenie dla niewidomych – z lewej i prawej strony na brzegach (rząd 
wypukłych kresek).

Barwy dominujące: 
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, czerwona, żółta, niebieska;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, czerwona, żółta.



20 euro

Unia Gospodarcza i WalutowaB/5

Wymiary: 133 x 72 mm



Zabezpieczenia: 
■   znak wodny: umiejscowiony; fragment budowli w stylu gotyckim, liczba 

„20” i pionowe pasy;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „20 EURO”, „EURO”  

i wykonanymi mikrodrukiem liczbami „20” (także w odbiciu lustrzanym); 
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się: 
–   napis „EURO EYPΩ” w dwóch liniach w środkowej dolnej części,
–  liczba „20” wewnątrz liter napisu „EYPΩ” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzający się napis „EURO EYPΩ”: 
–  w pięciu liniach na tle mostu,
–  w pojedynczej linii wzdłuż górnej części mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym, niebieskim i sele-
dynowym,
na stronie przedniej: 
–  flaga i podpis w lewej górnej części, napis „EURO / EYPΩ” i linie w jego tle 

w prawym dolnym rogu oraz napis „EURO EYPΩ” wykonany mikrodru-
kiem w środkowej dolnej części świecące w kolorze seledynowym,

–  gwiazdy na fladze w lewej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  pięć gwiazd z prawej strony i drobne kółka w środkowej części świecące 

w kolorze czerwonym,
–  prostokąt w tle liczby „20” w prawej górnej części i fragment szaty graficz-

nej w prawej dolnej części świecące w kolorze jasnoseledynowym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym: 
–  most, mapa Europy i napis „EURO EYPΩ” wykonany mikrodrukiem na 

tle mostu,
–  prostokąt z napisem „EURO / EYPΩ” w lewym dolnym rogu, fragment  

szaty graficznej w środkowej dolnej części i napis „EURO / EYPΩ” w prawej 
dolnej części,

–  liczby „20” w trzech rogach;
■   optyczne: 

na stronie przedniej: 
–  pasek holograficzny z prawej strony, na którym w zależności od kąta patrze-

nia widoczne są powtarzające się: liczba „20”, symbol „€” oraz 12 gwiazd 
w kole na tle napisu „EURO EYPΩ” wykonanego mikrodrukiem; na pasku 
powtarzający się symbol „€” wykonany z drobnych kropek; wzdłuż lewego 
i prawego brzegu powtarzający się napis „EURO 20 EYPΩ” i liczba „20”; 
w dolnej części pasek częściowo zadrukowany drukiem offsetowym,

–  liczba „20” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso), 
  na stronie odwrotnej pionowy pas z powtarzającą się liczbą „20” i sym-
bolem „€” zmieniający barwę ze złotej na szarą w środkowej części (farba 
opalizująca). 

Barwy dominujące: 
strona przednia – niebieska, brązowa, jasnozielona;
strona odwrotna – niebieska, jasnozielona, brązowożółta.



Unia Gospodarcza i Walutowa

20 euro

B/6

Wymiary: 133 x 72 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret mitycznej Europy, liczba „20” i okno;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającą się liczbą „20” i symbolem „€” (także 

w odbiciu lustrzanym);
■   mikrodruk: powtarzający się napis „20EURO20EYPΩ20EBPO”:

na stronie przedniej:
– w gwiazdach w środkowej górnej części,
– w łukach jednego z okien z prawej strony,
na stronie odwrotnej na przęsłach mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, 
niebieskim i żółtym,
na stronie przedniej świecące w kolorze żółtym:
– gwiazdy na fladze w lewej górnej części,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony,
– drobne kółka z lewej strony,
– gwiazdy w środkowej części,
na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru w prawej górnej części świecące w kolorze czer-

wonym,
– ćwiartka koła w środkowej dolnej części świecąca w kolorze zielonym,
–  pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się liczbą „20” i symbolem „€” 

świecący w kolorze czerwonym;
■   optyczne: 

na stronie przedniej:
–  pasek holograficzny z prawej strony, w górnej części paska przeźroczyste 

okienko z portretem Europy; na pasku widoczne są: liczba „20”, okna, 
symbol „€” i powtarzający się napis mikrodrukiem „20 EURO”; w miejscu 
okienka na stronie przedniej widoczna jest liczba „20” otoczona liniami, 
na stronie odwrotnej widoczne są liczby „20”; pasek częściowo zadrukowa-
ny drukiem offsetowym,

–  liczba „20” w lewej dolnej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor 
w zależności od kąta patrzenia z zielonego na niebieski (farba zmienna 
optycznie),

na stronie odwrotnej pionowy pas w lewej części z powtarzającą się licz-
bą „20” i symbolem „€”, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opa-
lizująca).

Oznaczenie dla niewidomych – z lewej i prawej strony na brzegach (rząd wy-
pukłych kresek).

Barwy dominujące: 
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, czerwonobrązowa, żółta;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, żółta.



Unia Gospodarcza i Walutowa

50 euro

B/7

Wymiary: 140 x 77 mm



Zabezpieczenia: 
■   znak wodny: umiejscowiony; fragment budowli w stylu renesansowym, liczba 

„50” i pionowe pasy;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „50 EURO”, „EURO” 

i wykonanymi mikrodrukiem liczbami „50” (także w odbiciu lustrzanym); 
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się: 
–  napis „EURO 50 EYPΩ” w sześciu liniach wzdłuż dolnej części,
–  liczba „50” wewnątrz liter napisu „EYPΩ” w lewej dolnej części, w czte-

rech gwiazdach w środkowej górnej części oraz w układzie pionowym  
w środkowej części,

na stronie odwrotnej powtarzające się: 
–  napis „EURO 50 EYPΩ” w dwunastu liniach w środkowej dolnej i prawej 

dolnej części oraz w pojedynczej linii w górnej części wzdłuż podstaw  
filarów mostu,

–  liczba „50” w lewej górnej części w cieniu łuku mostu;
■   utajone: 

po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym, niebieskim i se-
ledynowym,
na stronie przedniej: 
–  flaga i podpis w lewej górnej części, pięć gwiazd w górnej części oraz frag-

ment szaty graficznej w środkowej części świecące w kolorze seledynowym,
–  gwiazdy na fladze w lewej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  sześć gwiazd w dolnej części, drobne kółka z lewej strony i w prawej górnej 

części oraz fragment szaty graficznej z prawej strony świecące w kolorze 
czerwonym,

na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym: 
–  mosty i mapa Europy,
–  prostokąt z napisem „EURO / EYPΩ” w lewym dolnym rogu i fragment 

szaty graficznej w środkowej dolnej części,
– liczby „50” w lewym górnym i dolnym rogu;

■   optyczne: 
na stronie przedniej: 
–  hologram w prawej dolnej części w kształcie rozety, na którym w zależno-

ści od kąta patrzenia widoczne są: liczba „50” i fragment budowli w stylu 
renesansowym na tle powtarzającego się w okręgach napisu „EURO 50 
EYPΩ” wykonanego mikrodrukiem o dwóch wysokościach liter; w środ-
kowej części symbol „€” wykonany z drobnych kropek; w górnej i dolnej 
części liczba „50”. W czterech rogach rozety napis „EURO EYPΩ”,

–  liczba „50” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu (recto-verso),
 na stronie odwrotnej liczba „50” wydrukowana farbą zmieniającą kolor 
w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na oliwkowo-zielony a nawet 
brązowy w prawym dolnym rogu (farba zmienna optycznie). 

Barwy dominujące: 
strona przednia – brązowa, pomarańczowa, żółta, niebieska;  
strona odwrotna – brązowa, żółta, czerwona, szara.



Unia Gospodarcza i Walutowa

50 euro

B/8

Wymiary: 140 x 77 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret mitycznej Europy, liczba „50” i okno;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającą się liczbą „50” i symbolem „€” (także 

w odbiciu lustrzanym);
■   mikrodruk: napis „50EURO50EYPΩ50EBPO” powtarzający się:

na stronie przedniej:
– w gwiazdkach w środkowej górnej części,
–  w górnej części jednego z okien z prawej strony,
na stronie odwrotnej wzdłuż górnej części i w jednym z łuków mostu;

■   utajone:
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, 
niebieskim i żółtym,
na stronie przedniej świecące w kolorze żółtym:
– gwiazdy na fladze w lewej górnej części,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony,
– drobne kółka z lewej strony,
– gwiazdy z lewej strony,
na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru w prawej górnej części świecące w kolorze czer-

wonym,
– ćwiartka koła w środkowej dolnej części świecąca w kolorze zielonym,
–  pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się liczbą „50” i symbolem 

„€” świecący w kolorze czerwonym;
■   optyczne:

na stronie przedniej:
–  pasek holograficzny z prawej strony, w górnej części paska przeźroczy-

ste okienko z portretem Europy; na pasku widoczne są: liczba „50”, okna, 
symbol „€” i powtarzający się napis mikrodrukiem „50 EURO”; w miejscu 
okienka na stronie przedniej widoczna jest liczba „50” otoczona liniami, 
na stronie odwrotnej widoczne są liczby „50”; pasek częściowo zadruko-
wany drukiem offsetowym,

–  liczba „50” w lewej dolnej części wydrukowana farbą zmieniającą kolor 
w zależności od kąta patrzenia z zielonego na niebieski (farba zmienna 
optycznie),

na stronie odwrotnej pionowy pas w lewej części z powtarzającą się liczbą 
„50” i symbolem „€”, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opa-
lizująca).

Oznaczenie dla niewidomych – z lewej i prawej strony na brzegach (rząd wy-
pukłych kresek).

Barwy dominujące: 
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, pomarańczowa, żółta, niebieska;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, pomarańczowa, żółta. 



100 euro

Unia Gospodarcza i WalutowaB/9

Wymiary: 147 x 82 mm



Zabezpieczenia: 
■   znak wodny: umiejscowiony; fragment budowli w stylu baroku i rokoko, 

liczba „100” i pionowe pasy;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „100 EURO” i wykona-

nymi mikrodrukiem liczbami „100” (także w odbiciu lustrzanym); 
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się: 
–  napis „EURO 100 EYPΩ” w dolnej części z lewej i prawej strony budowli, w le-

wej górnej części z prawej strony flagi oraz w dziesięciu liniach powyżej bu-
dowli,

– liczba „100” wewnątrz liter napisu „EYPΩ” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: 
–  „EURO 100 EYPΩ” na tle mostu (w pięciu liniach) i w łukach mostu,
– „EURO EYPΩ” poniżej mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym, niebieskim  
i seledynowym,
na stronie przedniej: 
–  flaga i podpis w lewej górnej części, napis „EURO 100 EYPΩ” wykonany 

mikrodrukiem powyżej budowli świecące w kolorze seledynowym,
–  gwiazdy na fladze w lewej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  jedenaście gwiazd i drobne kółka w środkowej części świecące w kolorze 

czerwonym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym: 
–  most, mapa Europy i napis „EURO 100 EYPΩ” wykonany mikrodrukiem 

na tle mostu,
–  prostokąt z napisem „EURO / EYPΩ” w lewym dolnym rogu i fragment 

szaty graficznej w środkowej dolnej części,
– liczby „100” w lewym górnym i dolnym rogu;

■   optyczne: 
na stronie przedniej: 
–  hologram w prawej dolnej części w kształcie rozety, na którym w zależno-

ści od kąta patrzenia widoczne są: liczba „100” i fragment budowli w stylu 
baroku i rokoko na tle powtarzającego się w okręgach napisu „EURO 100 
EYPΩ” wykonanego mikrodrukiem o dwóch wysokościach liter; w środ-
kowej części symbol „€” wykonany z drobnych kropek; w górnej i dolnej 
części liczba „100”. W czterech rogach rozety napis „EURO EYPΩ”,

–  liczba „100” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu  
(recto-verso), 

na stronie odwrotnej liczba „100” wydrukowana farbą zmieniającą kolor 
w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na oliwkowo-zielony a nawet 
brązowy w prawym dolnym rogu (farba zmienna optycznie). 

Barwy dominujące: 
strona przednia – zielona, żółta, niebieska;  
strona odwrotna – zielona, szara.



100 euro

Unia Gospodarcza i WalutowaB/10

Wymiary: 147 x 77 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret mitycznej Europy, liczba „100” i okno;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającą się liczbą „100” i symbolem „€” (także 

w odbiciu lustrzanym);
■   mikrodruk: napis „100EURO100EYPΩ100EBPO” powtarzający się:

na stronie przedniej: 
– w gwiazdach z lewej strony okna i powyżej okna,
– w jednej linii w górnej części jednego z okien z prawej strony,
na stronie odwrotnej:
– w lewej górnej części wzdłuż barierki mostu,
– w filarach mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, 
niebieskim i żółtym,
na stronie przedniej świecące w kolorze żółtym:
– gwiazdy na fladze w lewej górnej części,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony,
– drobne kółka z lewej strony i w górnej części,
–  niektóre gwiazdy z lewej strony i w górnej części,
na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru w prawej górnej części świecące w kolorze czer-

wonym,
– ćwiartka koła w środkowej dolnej części świecąca w kolorze zielonym,
–  pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się liczbą  „100” i symbolem „€” 

świecący w kolorze czerwonym;
■   optyczne: 

na stronie przedniej:
–  pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: w górnej 

części symbole „€” przesuwające się wokół liczby „100” (hologram sate-
litarny); poniżej przeźroczyste okienko z portretem Europy, symbolem 
„€” lub wzorem; pod nim okna i powtarzający się mikrodrukiem napis 
„100 EURO”; u dołu symbol „€” i powtarzający się mikrodrukiem napis 
„100 EURO”; u góry i u dołu oraz wzdłuż paska powtarzający się prosto-
padle, mikrodrukiem napis „100 EURO”; na stronie odwrotnej w miejscu 
okienka widoczne są liczby „100’’, pasek  częściowo zadrukowany drukiem 
offsetowym,

–  liczba „100” z widocznymi na niej symbolami „€”, w lewej dolnej części, 
wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia 
z zielonego na niebieski (farba zmienna optycznie),

na stronie odwrotnej pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się liczbą 
„100” i symbolem „€”, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opa-
lizująca).

Oznaczenie dla niewidomych – z lewej i prawej strony na brzegach (rząd wy-
pukłych kresek).

Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, żółta, niebieska;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, żółta.



Unia Gospodarcza i Walutowa

200 euro

B/11

Wymiary: 153 x 82 mm



Zabezpieczenia: 
■   znak wodny: umiejscowiony; fragment budowli w stylu architektury inży-

nieryjnej XIX w., liczba „200” i pionowe pasy;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „200 EURO”  

i wykonanymi mikrodrukiem liczbami „200” (także w odbiciu lustrzanym); 
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się: 
–  napis „EURO 200 EYPΩ” w układzie pionowym w dziesięciu liniach  

w lewej dolnej części z prawej strony napisu „EURO / EYPΩ”,
–  liczba „200” wewnątrz liter napisu „EYPΩ” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzający się napis „EURO EYPΩ”: 
– w jednej linii wzdłuż łuku mostu,
– z lewej i prawej strony na kolumnach mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym, niebieskim i se-
ledynowym,
na stronie przedniej: 
–  flaga i podpis w lewej górnej części oraz napis „EURO 200 EYPΩ”  

wykonany mikrodrukiem i fragment szaty graficznej w lewej dolnej  
części świecące w kolorze seledynowym,

–  gwiazdy na fladze w lewej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  gwiazda z lewej strony, drobne kółka w środkowej i prawej górnej części 

oraz fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony świe-
cące w kolorze czerwonym,

na stronie odwrotnej świecące w kolorze jasnozielonym: 
–  most i mapa Europy,
–  prostokąt z napisem „EURO / EYPΩ” w lewym dolnym rogu i fragment 

szaty graficznej w środkowej dolnej części,
–  liczby „200” w lewym górnym i dolnym rogu;

■   optyczne: 
na stronie przedniej: 
–  hologram w prawej dolnej części w kształcie połowy owalu, na którym  

w zależności od kąta patrzenia widoczne są: liczba „200” i fragment budowli 
w stylu architektury inżynieryjnej XIX w. na tle powtarzającego się w okrę-
gach napisu „EURO 200 EYPΩ” wykonanego mikrodrukiem o dwóch wyso-
kościach liter; w środkowej części symbol „€” wykonany z drobnych kropek; 
w górnej części liczba „200”, w dolnej napis „EURO 200 EYPΩ”. Wzdłuż  
górnej i dolnej krawędzi napis „EURO 200 EYPΩ”,

 –  liczba „200” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu  
(recto-verso),

 na stronie odwrotnej liczba „200” wydrukowana farbą zmieniającą kolor 
w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na oliwkowo-zielony a nawet 
brązowy w prawym dolnym rogu (farba zmienna optycznie). 

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w środkowej i prawej  
dolnej części. 

Barwy dominujące: 
strona przednia – szarozielona, żółta, niebieska, pomarańczowa; 
strona odwrotna – szarozielona, żółta.



Unia Gospodarcza i Walutowa

200 euro

B/12

Wymiary: 153 x 77 mm



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret mitycznej Europy, liczba „200” i okno;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającą się liczbą „200” i symbolem „€” (także 

w odbiciu lustrzanym);
■   mikrodruk: napis „200EURO200EYPΩ200EBPO” powtarzający się:

na stronie przedniej:
– w gwiazdach z lewej strony okna i powyżej okna,
– w łuku w górnej części jednego z okien z prawej strony,
na stronie odwrotnej:
– w przęsłach mostu,
– w kilku filarach i pod filarami mostu;

■   utajone: 
po obu stronach włókna trójkolorowe świecące w kolorach czerwonym, 
niebieskim i żółtym,
na stronie przedniej świecące w kolorze żółtym:
– gwiazdy na fladze w lewej górnej części,
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej części i z prawej strony oraz z le-

wej strony na brzegu banknotu,
– drobne kółka z lewej strony i w górnej części,
– niektóre gwiazdy z lewej strony,
na stronie odwrotnej:
–  oznaczenie serii i numeru w prawej górnej części świecące w kolorze czer-

wonym,
– ćwiartka koła w środkowej dolnej części świecąca w kolorze zielonym,
–  pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się liczbą  „200” i symbolem „€” 

świecący w kolorze czerwonym;
■   optyczne: 

na stronie przedniej:
–  pasek holograficzny z prawej strony, na którym widoczne są: w górnej części 

symbole „€” przesuwające się wokół liczby „200” (hologram satelitarny); po-
niżej przeźroczyste okienko z portretem Europy, symbolem „€” lub wzorem; 
pod nim okna i powtarzający się mikrodrukiem napis „200 EURO”; u dołu 
symbol „€” i powtarzający się mikrodrukiem napis „200 EURO”; u góry 
i u dołu oraz wzdłuż paska powtarzający się prostopadle, mikrodrukiem na-
pis „200 EURO”; na stronie odwrotnej w miejscu okienka widoczne są liczby 
„200’’, pasek częściowo zadrukowany drukiem offsetowym,

–  liczba „200” z widocznymi na niej symbolami „€”, w lewej dolnej części, 
wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia 
z zielonego na niebieski (farba zmienna optycznie),

na stronie odwrotnej pionowy pas z lewej strony z powtarzającą się liczbą 
„200” i symbolem „€”, widoczny w zależności od kąta patrzenia (farba opa-
lizująca).

Oznaczenie dla niewidomych – z lewej i prawej strony na brzegach (rząd  
wypukłych kresek).

Barwy dominujące: 
strona przednia – brązowa, żółta, szara, niebieska;
strona odwrotna – żółta, niebieskoszara, jasnobrązowa. 



Unia Gospodarcza i Walutowa

500 euro

B/13

Wymiary: 160 x 82 mm

Uwa ga: produkcja i emisja banknotu 500 euro została zaprzestana, banknoty zachowują swoją 
wartość bezterminowo.



Zabezpieczenia: 
■   znak wodny: umiejscowiony; fragment budowli w stylu nowoczesnej archi-

tektury XX w., liczba „500” i pionowe pasy;
■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „500 EURO” i wykona-

nymi mikrodrukiem liczbami „500” (także w odbiciu lustrzanym); 
■   mikrodruk: 

na stronie przedniej powtarzające się: 
–  napis „EURO 500 EYPΩ” w czterech liniach w dolnej części z lewej i pra-

wej strony budowli, w trzech liniach w dolnej części w tle budowli oraz 
wewnątrz gwiazdy poniżej podpisu,

– liczba „500” wewnątrz liter napisu „EYPΩ” w lewej dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzający się napis „EURO 500 EYPΩ” w poje-
dynczej linii wzdłuż mostu oraz tworzący górne liny mostu;

■   utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym, niebieskim i se-
ledynowym,
na stronie przedniej: 
–  flaga i podpis w lewej górnej części oraz napis „EURO 500 EYPΩ”  

wykonany mikrodrukiem w dolnej części w tle budowli świecące  
w kolorze seledynowym,

–  gwiazdy na fladze w lewej górnej części świecące w kolorze pomarańczowym,
–  gwiazdy z prawej strony i w dolnej części oraz drobne kółka z lewej  

i prawej strony świecące w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze ciemnożółtym: 
–  most i mapa Europy,
–  prostokąt z napisem „EURO / EYPΩ” w prawym dolnym rogu i fragment 

szaty graficznej w środkowej dolnej części,
– liczba „500” w lewym dolnym rogu;

■   optyczne: 
na stronie przedniej: 
–  hologram w prawej dolnej części w kształcie pięciokąta, na którym w za-

leżności od kąta patrzenia widoczne są: liczba „500” i fragment budowli 
w stylu nowoczesnej architektury XX w. na tle powtarzającego się w okrę-
gach napisu „EURO 500 EYPΩ” wykonanego mikrodrukiem o dwóch wyso-
kościach liter; w środkowej części symbol „€” wykonany z drobnych kropek; 
w górnej i dolnej części napis „EURO 500 EYPΩ”. Wzdłuż krawędzi napis 
„EURO 500 EYPΩ”,

–  liczba „500” w całości widoczna pod światło w lewym górnym rogu  
(recto-verso),

na stronie odwrotnej liczba „500” wydrukowana farbą zmieniającą kolor 
w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na oliwkowo-zielony a nawet brą-
zowy w prawym dolnym rogu (farba zmienna optycznie). 

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej wzdłuż prawego brzegu. 

Barwy dominujące: 
strona przednia – fioletowa, niebieska, pomarańczowa;  
strona odwrotna – fioletowa, niebieska, szara.



M/1 Unia Gospodarcza i Walutowa

1 cent

Średnica: 16,25 mm
Masa: 2,30 g
Stop: stal miedziowana
Obrzeże: gładkie

2 centy

5 centów

Średnica: 18,75 mm
Masa: 3,06 g
Stop: stal miedziowana
Obrzeże: gładkie z rowkiem

Średnica: 21,25 mm
Masa: 3,92 g
Stop: stal miedziowana
Obrzeże: gładkie



M/2 Unia Gospodarcza i Walutowa

10 centów

Średnica: 19,75 mm
Masa: 4,10 g
Stop: Nordic Gold (Cu89Al5Zn5Sn1)
Obrzeże: grubo ząbkowane

10 centów

20 centów

Średnica: 19,75 mm
Masa: 4,10 g
Stop: Nordic Gold (Cu89Al5Zn5Sn1)
Obrzeże: grubo ząbkowane

Średnica: 22,25 mm
Masa: 5,74 g
Stop: Nordic Gold (Cu89Al5Zn5Sn1)
Obrzeże: gładkie z siedmioma 
regularnymi wgłębieniami
(tzw. hiszpański kwiat)



M/3 Unia Gospodarcza i Walutowa

20 centów

Średnica: 22,25 mm
Masa: 5,74 g
Stop: Nordic Gold (Cu89Al5Zn5Sn1)
Obrzeże: gładkie z siedmioma 
regularnymi wgłębieniami
(tzw. hiszpański kwiat)

50 centów

50 centów

Średnica: 24,25 mm
Masa: 7,80 g
Stop: Nordic Gold (Cu89Al5Zn5Sn1)
Obrzeże: grubo ząbkowane

Średnica: 24,25 mm
Masa: 7,80 g
Stop: Nordic Gold (Cu89Al5Zn5Sn1)
Obrzeże: grubo ząbkowane



M/4 Unia Gospodarcza i Walutowa

1 euro

Średnica: 23,25 mm
Masa: 7,50 g
Stop:  
rdzeń – trzy warstwy:
miedzionikiel/nikiel/
miedzionikiel
pierścień – mosiądz niklowy
Obrzeże: na przemian ząbkowane
i gładkie

1 euro

Średnica: 23,25 mm
Masa: 7,50 g
Stop: 
rdzeń – trzy warstwy:
miedzionikiel/nikiel/
miedzionikiel 
pierścień – mosiądz niklowy
Obrzeże: na przemian ząbkowane
i gładkie



M/5 Unia Gospodarcza i Walutowa

2 euro*

Średnica: 25,75 mm
Masa: 8,50 g
Stop: 
rdzeń – trzy warstwy:
mosiądz niklowy/
nikiel/mosiądz niklowy 
pierścień – miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane z napisem

2 euro*

Średnica: 25,75 mm
Masa: 8,50 g
Stop: 
rdzeń – trzy warstwy:
mosiądz niklowy/
nikiel/mosiądz niklowy 
pierścień – miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane z napisem

*  Uwa ga: każ dy kraj strefy euro mo że wy emi to wać mo ne ty oko licz no ścio we o no mi na le 2 eu ro. 
Mo ne ty te ma ją ta kie sa me pa ra me try, a tak że ta ki sam wi ze ru nek stro ny wspól nej jak wszyst kie 
mo ne ty o no mi na le 2 eu ro. Od róż nia je mo tyw oko licz no ścio wy na stro nie na ro do wej.

    Mo ne ty oko licz no ścio we o no mi na le 2 eu ro są praw nym środ kiem płat ni czym w ob sza rze eu ro, 
co ozna cza, że mo gą być sto so wa ne – mu szą być ak cep to wa ne – jak wszyst kie in ne mo ne ty eu ro.



M/6 Unia Gospodarcza i Walutowa
(Andora)

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro



M/7 Unia Gospodarcza i Walutowa
(Austria)

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro



M/8 Unia Gospodarcza i Walutowa
(Belgia)

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro



M/8/I

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Belgia)



M/8/II

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Belgia)



M/9 Unia Gospodarcza i Walutowa
(Chorwacja)

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro



M/10

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Cypr)



M/11

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Estonia)



M/12

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Finlandia)



M/13 

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Francja)



M/13/I Unia Gospodarcza i Walutowa
(Francja)

1 euro 2 euro



M/14

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Grecja)



M/15

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Hiszpania)



M/15/I

1 cent 2 centy

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Hiszpania)

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów



M/15/II

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Hiszpania)



M/16

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Holandia)



M/16/I

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Holandia)



M/17

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Irlandia)



M/18

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Litwa)



M/19

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Luksemburg)



M/20

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Łotwa)



M/21

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Malta)



M/22

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Monako)



M/22/I

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Monako)



M/23

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Portugalia)



M/24

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Republika Federalna Niemiec)



M/25

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Republika Słowacka)



M/26

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(San Marino)



M/26/I

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(San Marino)



M/27

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Słowenia)



M/28

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Watykan)



M/28/I

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Watykan)



M/28/II

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Watykan)



M/28/III

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Watykan)



M/28/IV

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Watykan)



M/29

1 cent 2 centy

5 centów 10 centów

20 centów 50 centów

1 euro 2 euro

Unia Gospodarcza i Walutowa
(Włochy)



B/w Austria

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

20 
szylingów

Wymiary
w mm

123
x 61,5

godło i równoległe 
pasma

godło i równoległe 
pasma

godło i równoległe 
pasma

portret
R. Mayreder

portret
K. Landsteinera

Rysunek stron

A/ Moritz M. Daffinger

R/ gmach (Albertina)

A/ Sigmund Freud

R/ gmach (Josephinum – Wien)

A/ Eugen Bohm von Bawerk

R/ gmach (Akademie der Wissenschaften)

A/ Rosa Mayreder

R/ portret kobiety i mężczyzny, grupa kobiet

A/ Karl Landsteiner

R/ K. Landsteiner przy pracy w laboratorium

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

brązowa

fioletowa, brązowa

brązowa, zielona

fioletowa, zielona

zielona, fioletowa

brązowa, 
jasnozielona

niebieska, fioletowa

zielona, brązowa

brązowa, 
jasnozielona

niebieska

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

28.02.2002 r.

28.02.2002 r.

28.02.2002 r.

28.02.2002 r.

28.02.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

2 50 
szylingów 130 x 65

3 100 
szylingów

137
x 68,5

4 500 
szylingów 148 x 72

5 1000 
szylingów 154 x 72



B/w Austria

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

6

Wartość
nominalna

5000 
szylingów

Wymiary
w mm

160 x 80 godło i równoległe 
pasma

Rysunek stron

A/ Wolfgang Amadeusz Mozart

R/ gmach (Staatsoper)

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

brązowa, fioletowa

brązowa, szara

bez 
ograniczeń28.02.2002 r.

Data wycofania
z obiegu



M/w Austria

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

1 grosz

Średnica
w mm

17,00 1,80

0,90

2,50

1,10

3,00

Rysunek stron

A/ godło

R/ nominał, rok emisji

Masa
w g

cynk gładkie

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń28.02.2002 r.

2 2 grosze 18,00

3 5 groszy 19,00

4 10 groszy 20,00

5 50 groszy 19,50

A/ nominał, rok emisji

R/ godło
aluminium gładkie bez 

ograniczeń28.02.2002 r.

A/ godło

R/ nominał, rok emisji
cynk ząbkowane bez 

ograniczeń28.02.2002 r.

A/ go dło, 2 x licz ba „10”

R/ nominał, rok emisji
aluminium gładkie bez 

ograniczeń28.02.2002 r.

A/ herb

R/ nominał, rok emisji
miedź ząbkowane bez 

ograniczeń28.02.2002 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu



M/w

Pozycja

6

Wartość
nominalna

1 szyling

Średnica
w mm

22,50 4,20

4,80

6,20

8,00

Rysunek stron

A/ nominał, rok emisji

R/ trzy kwiaty, słowne oznaczenie nominału

Masa
w g

miedź gładkie

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń28.02.2002 r.

7 5 szylingów 23,50

8 10 
szylingów 26,00

9 20 
szylingów 27,70

A/ jeździec na koniu

R/ herb, nominał, rok emisji
miedzionikiel gładkie bez 

ograniczeń28.02.2002 r.

A/ godło

R/  portret kobiety w regionalnym nakryciu głowy, 
nominał, rok emisji

miedzionikiel ząbkowane bez 
ograniczeń28.02.2002 r.

A/ dziewięć postaci, herb

R/ nominał, rok emisji

miedź, 
aluminium, 

nikiel

gładkie
z 19 punktami 

wklęsłymi

bez 
ograniczeń28.02.2002 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

Austria

Monety wycofane z obiegu



B/w Belgia

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

100 
franków

Wymiary
w mm

137,5
x 69

portret
Baudouina

portret
Baudouina

portret J. Ensora
i odwzorowanie 

jego podpisu

portret A. Saxa
i odwzorowanie 

jego podpisu

portret
Baudouina

Rysunek stron

A/ Lambert Lombard

R/  posąg Orfeusza, dziedziniec Pałacu Biskupów 
w Liége

A/ Hendrik Beyaert

R/ motywy architektoniczne

A/ James Ensor, wachlarz, maski

R/ wozy i postacie na plaży, stylizowane fale

A/ Adolphe Sax, saksofon, nuty

R/ trzej saksofoniści, fragment miasta Dinant

A/ Bernard Van Orley
R/ Małgorzata Austriacka

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

fioletowobrązowa

bor do wa,
po ma rań czo wa,
ró żo wa, zie lo na

fioletowobrązowa

fioletowa, różowa, 
jasnobrązowa, 

zielona

czerwona, różowa, 
fioletowa

zie lo na, po ma rań czo
wa, brą zo wa

szaroniebieska

różowoczerwona,
zielona, fioletowa

zie lo na, po ma rań czo
wa, brą zo wa

szaroniebieska

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

01.10.1981 r.

16.12.1996 r.

28.02.2002 r.

28.02.2002 r.

01.10.1982 r.

Data wycofania
z obiegu

2 100 
franków 142 x 76

3 100 
franków 139 x 76

4 200 
franków 144 x 76

5 500 
franków

147,5
x 74



B/w

Pozycja

6

Wartość
nominalna

500 
franków

Wymiary
w mm

148 x 76 portret 
Baudouina

portret 
R. Magritte

i odwzorowanie 
jego podpisu

portret 
Baudouina

portret 
C. Permeke

i odwzorowanie 
jego podpisu

Rysunek stron

A/  Constantin Meunier, szyb węglowy, dwaj 
górnicy

R/  w kołach graficzna interpretacja źródeł energii: 
technicznej, elektrycznej, chemicznej, świetlnej 
i nuklearnej

A/ René Magritte, stylizowane ptaki, drzewo

R/ wizerunki mężczyzn, krzesło, budynek

A/  Andre-Ernest-Modeste Gretry, instrument 
strunowy

R/  rysunki przedstawiające rozprzestrzenianie się 
fal i dźwięku

A/ Constant Permeke, żaglówka

R/ farmer śpiący w zbożu, wiejski krajobraz

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

niebieska, fioletowa, 
zielona

niebieska, zielona,
pomarańczowa

niebieska, fioletowa, 
zielona

niebieska, zielona,
pomarańczowa

brązowa, niebieska, 
zielona

brą zo wa, po ma rań
czo wa, ja sno zie lo na

brązowa, zielona, 
pomarańczowa

brązowa, fioletowa,
szara

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

15.12.1997 r.

28.02.2002 r.

15.12.1997 r.

28.02.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

7 500 
franków 149 x 76

8 1000 
franków 154 x 76

9 1000 
franków 154 x 76

Belgia

Banknoty wycofane z obiegu



B/w Belgia

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

10

Wartość
nominalna

2000 
franków

Wymiary
w mm

159 x 76

portret 
V. Horta

i odwzorowanie 
jego podpisu

portret 
Baudouina

portret 
Baudouina

portret 
Baudouina

portret 
Alberta II

i jego monogram

Rysunek stron

A/ Victor Horta, witraż

R/ motyw kwiatowy, mozaika podłogowa

A/ Andre Vésale
R/ posąg Eskulapa

A/ Guido Gezelle

R/ ważka, liść, pióro

A/ Baudouin i Fabiola, stylizowana mapa Belgii

R/ oranżeria królewska, rośliny

A/ Albert II i Paola, stylizowana mapa Belgii

R/ oranżeria królewska, rośliny

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

fioletowa, zielona, 
jasnoniebieska

zielona, brązowa

fioletowa, niebieska,
jasnozielona

zielona, brązowa

zielona, brązowa, 
niebieska

zielona, szara, 
pomarańczowa

sza ra, zie lo na, czer wo-
na, po ma rań czo wa

zielona, fioletowa, 
niebieska

szara, zielona, 
fioletowa

szara, niebieska, 
zielona, czerwona

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

28.02.2002 r.

01.01.1989 r.

01.12.1994 r.

15.12.1997 r

28.02.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

11 5000 
franków

167,5
x 84

12 5000 
franków 160 x 76

13 10 000 
franków 166 x 76

14 10 000 
franków 169 x 76

Uwaga:  monety belgijskie podlegały wymianie do 31.12.2004 r.



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

1 5 kun 122 x 61
portret 

F. K. Frankopana
i P. Zrinskiego

A/ Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski zielona 01.04.
2007 r.

nie 
określony emisja 1993

R/ forteca w Varaždin, plan Starego Miasta zielona

2 5 kun 122 x 61
portret 

F. K. Frankopana
i P. Zrinskiego

A/ Fran Krsto Frankopan i Petar Zrinski zielona 15.01.
2023 r.

nie 
określony emisja 2001

R/ forteca w Varaždin, plan Starego Miasta zielona

3 10 kun 126 x 63 portret J. Dobrili
A/ Juraj Dobrila fioletowa 01.04. 

2001 r.
nie 

określony
emisja
1993 r.R/ amfiteatr w Pule, plan miasta Motovun fioletowa

4 10 kun 126 x 63 portret J. Dobrili
A/ Juraj Dobrila szara, brązowa 01.04. 

2007 r.
nie 

określony
emisja
1995 r.R/ amfiteatr w Pule, plan miasta Motovun szara, brązowa

5 10 kun 126 x 63 portret J. Dobrili
A/ Juraj Dobrila ciemnoszara, 

brązowa 15.01.
2023 r. nie 

określony
emisja 2001 

i 2012
R/ amfiteatr w Pule, plan miasta Motovun szara, brązowa

ChorwacjaB/w

Banknoty wycofane z obiegu



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

6 20 kun 130 x 65 portret J. Jelacčicia
A/ Josip Jelačić fioletowobrązowa, 

czerwona 01.04. 
2007 r.

nie 
określony

emisja
1993 r.R/    pałac Eltz w Vukovarze, pucharek w kształcie 

gołębicy
fioletowobrązowa, 

czerwona

7 20 kun 130 x 65 portret J. Jelačicia
A/ Josip Jelačić fioletowa, 

ciemnoczerwona 15.01.
2023 r.

nie 
określony

emisja 2001 
i 2012R/  pałac Eltz w Vukovarze, pucharek w kształcie 

gołębicy
fioletowobrązowa, 
ciemnoczerwona

8 50 kun 134 x 67 portret
I. Gundulicia

A/ Ivan Gundulić niebieska, fioletowa 01.01. 
2010 r.

nie 
określony

emisja
1993 r.R/ widok Dubrownika, pałac Rektorów niebieska, fioletowa

9 50 kun 134 x 67 portret I. Gundulicia
A/ Ivan Gundulić niebieska 15.01.

2023 r.
nie 

określony
emisja 2002 

i 2012R/ widok Dubrownika, pałac Rektorów niebieska

10 100 kun 138 x 69 portret 
I. Mažuranicia

A/ Ivan Mažuranić brązowa, 
pomarańczowa 01.01. 

2010 r.
nie 

określony
emisja
1993 r.

R/ kościół św. Wita w Rijece, plan kościoła brązowa, żółta



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

11 100 kun 138 x 69 portret I. 
Mažuranicia

A/ Ivan Mažuranić brązowa, 
pomarańczowa 15.01.

2023 r.
nie 

określony
emisja 2002 

i 2012 r.
R/ kościół św. Wita w Rijece, plan kościoła brązowa, 

pomarańczowa

12 200 kun 142 x 71 portret S. Radicia
A/ Stjepan Radić brązowa, zielona 01.01. 

2010 r.
nie 

określony
emisja
1993 r.R/ gmach Komendy Miejskiej w Osijeku, pomnik brązowa, zielona

13 200 kun 142 x 71 portret S. Radicia
A/ Stjepan Radić brązowa, zielona 15.01.

2023 r.
nie 

określony
emisja 2002 

i 2012 r.R/ gmach Komendy Miejskiej w Osijeku, pomnik brązowa, zielona

14 500 kun 146 x 73 portret M. Marulicia
A/ Marko Marulić oliwkowa, zielona

15.01.
2023 r.

nie 
określony

emisja
1993 r.

R/ pałac Doklecjana oliwkowobrązowa, 
zielona

15 1000 kun 150 x 75 portret  
A. Starčevicia

A/ Ante Starčević ciemnoszara, 
niebieska 15.01.

2023 r.
nie 

określony
emisja
1993 r.

R/  pomnik króla Tomislava, katedra w Zagrzebiu ciemnoszara, 
niebieska

ChorwacjaB/w

Banknoty wycofane z obiegu



ChorwacjaM/w

Monety wycofane z obiegu

Pozy-
cja

Wartość 
nominalna Średnica Masa Stop/

Próba Obrzeże Rysunek stron Data wycofania
z obiegu

Termin 
wymiany Uwagi

1 1 lipa 17,00 0,70 aluminium, 
magnez gładkie

A/ nominał, herb państwa, kwiaty i liście lipy
15.01.
2023 r. 

31.12.
2025 r.R/  dwie kolby kukurydzy, napis „KUKURUZ” lub 

„ZEA MAYS”, rok emisji

2 2 lipy 19,00 0,92 aluminium, 
magnez gładkie

A/ nominał, herb państwa, kwiaty i liście lipy
15.01.
2023 r.

31.12.
2025 r.R/  gałązka winorośli, napis „VINOVA LOZA” lub 

„VITIS VINIFERA”, rok emisji

3 5 lip 18,00 2,50 stal pokryta 
brązem gładkie

A/ nominał, herb państwa, kwiaty i liście lipy
15.01.
2023 r.

31.12.
2025 r.R/  gałązka dębu, napis „HRAST LUŽNJAK” lub 

„QUERCUS ROBUR”, rok emisji

4 10 lip 20,00 3,25 stal pokryta 
brązem gładkie

A/ nominał, herb państwa, kwiaty i liście lipy
15.01.
2023 r.

31.12.
2025 r.R/  gałązka tytoniu z kwiatami, napis „DUHAN” lub 

„NICOTIANA TABACUM”, rok emisji

5 20 lip 18,50 2,90 stal niklowana gładkie
A/ nominał, herb państwa, kwiaty i liście lipy

15.01.
2023 r.

31.12.
2025 r.R/  gałązka z oliwkami, napis „MASLINA” lub 

„OLEA EUROPAEA”, rok emisji



Pozy-
cja

Wartość 
nominalna

Średnica Masa Stop/
Próba Obrzeże Rysunek stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

6 50 lip 20,50 3,65 stal niklowana gładkie

A/ nominał, herb państwa, kwiaty i liście lipy
15.01.
2023 r. 

31.12.
2025 r.R/  roślina z drobnymi kwiatami i listkami, napis 

„VELEBITSKA DEGENIJA” lub „DEGENIA 
VELEBITICA”, rok emisji

7 1 kuna 22,50 5,00 miedź, nikiel, 
cynk ząbkowane

A/ nominał, herb państwa, kuna
15.01.
2023 r.

31.12.
2025 r.R/  słowik, napis „SLAVUJ” lub „LUSCINIA  

MEGARHYNCHOS”, rok emisji

8 2 kuny 24,50 6,20 miedź, nikiel, 
cynk ząbkowane

A/ nominał, herb państwa, kuna
15.01.
2023 r.

31.12.
2025 r.R/  tuńczyk, napis „TUNJ” lub „THUNNUS  

THYNNUS”, rok emisji

9 5 kun 26,50 7,45 miedź, nikiel, 
cynk ząbkowane

A/ nominał, herb państwa, kuna
15.01.
2023 r.

31.12.
2025 r.R/  niedźwiedź brunatny, napis „MRKI MEDVJED” 

lub „URSUS ARCTOS”, rok emisji



Cypr

Banknoty podlegały wymianie do 31.12.2017 r., monety podlegały wymianie do 31.12.2009 r.



B/w Estonia

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary 
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

1 1 korona 140 x 70 wieża
A/ Kristjan Raud brązowa, szara, 

pomarańczowa
15.01.2011 r. bez

ograniczeń
R/ Zamek Toompea w Tallinie brązowa, szara, 

pomarańczowa

2 2 korony 140 x 70 wieża
A/ Karl Ernst von Baer szara, niebieska

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ budynek uniwersytetu w Tartu szara, niebieska

3 2 korony 140 x 69 portret K.E. von 
Baera, cyfra „2”

A/ Karl Ernst von Baer szara, niebieska
15.01.2011 r. bez

ograniczeń
R/ budynek uniwersytetu w Tartu szara, niebieska

4 5 koron 140 x 70 trzy lwy

A/  Paul Keres, fragment szachownicy z dwiema 
figurami brązowa, szara 

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/  twierdza Herman i forteca Jaanilinn nad Narwą brązowoszara, poma-
rańczowa, żółta

5 10 koron 140 x 70 trzy lwy
A/ Jakob Hurt czerwona, fioletowa

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ dąb fioletowa, pomarań-
czowa, niebieska



B/w

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary 
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

6 10 koron 140 x 69 portret
J. Hurta, liczba „10”

A/ Jakob Hurt czerwona, fioletowa
15.01.2011 r. bez

ograniczeń
R/ dąb fioletowa, pomarań-

czowa, niebieska

7 25 koron 140 x 70 trzy lwy
A/ Anton Hansen-Tammsaare zielona,

pomarańczowa
15.01.2011 r. bez

ograniczeń
R/ zabudowania wiejskie zielona, fioletowa

8 25 koron 140 x 69
portret

A. Hansena- 
-Tammsaare,  

liczba „25”

A/ Anton Hansen-Tammsaare zielona, 
pomarańczowa

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ zabudowania wiejskie zielona, fioletowa

9 50 koron 140 x 70 trzy lwy
A/ Rudolf Tobias, organy zielona, niebieska

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ gmach opery w Tallinie zielona, niebieska

10 100 koron 140 x 70 trzy lwy
A/ Lydia Koidula, skowronek niebieska,

jasnobrązowa
15.01.2011 r. bez

ograniczeń
R/ fale morskie odbijające się od skał niebieska, różowa

Estonia

Banknoty wycofane z obiegu



B/w

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary 
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

11 100 koron 140 x 69 portret L. Koiduli, 
liczba „100”

A/ Lydia Koidula, skowronek niebieska, jasnożółta
15.01.2011 r. bez

ograniczeń
R/ fale morskie odbijające się od skał niebieska, różowa

12 500 koron 140 x 70 trzy lwy

A/  Carl Robert Jacobson, kobieta i mężczyzna przy 
snopie zboża, napis „Sakala”

fioletowa, niebieska, 
pomarańczowa

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ jaskółka na tle pól zielona, niebieska, 
żółta

13 500 koron 140 x 69
portret C.R.  
Jakobsona,  
liczba „500”

A/  Carl Robert Jakobson, kobieta i mężczyzna przy 
snopie zboża, napis „Sakala”

fioletowa, niebieska, 
szara

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ jaskółka na tle pól fioletowa, niebieska

Estonia

Banknoty wycofane z obiegu



M/w Estonia

Monety wycofane z obiegu

Pozycja Wartość 
nominalna

Średnica
w mm

Masa 
w g

Stop/
Próba Obrzeże Rysunek stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

1 5 senti 15,95 1,29
miedź, 

aluminium, 
nikiel

gładkie
A/ nominał

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ trzy lwy, rok emisji

2 10 senti 17,20 1,87
miedź, 

aluminium, 
nikiel

gładkie
A/ nominał

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ trzy lwy, rok emisji

3 20 senti 18,95 2,27
miedź, 

aluminium, 
nikiel

gładkie
A/ nominał

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ trzy lwy, rok emisji

4 20 senti 18,95 2,00 stal pokryta 
niklem gładkie

A/ nominał
15.01.2011 r. bez

ograniczeń
R/ trzy lwy, rok emisji

5 50 senti 19,50 2,99
miedź, 

aluminium, 
nikiel

gładkie
A/ nominał

15.01.2011 r. bez
ograniczeń

R/ trzy lwy, rok emisji



M/w

Pozycja Wartość 
nominalna

Średnica
w mm

Masa 
w g

Stop/
Próba Obrzeże Rysunek stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

6 1 korona 23,35 5,44 miedzionikiel gładkie
A/ nominał

01.06.1998 r. bez  
ograniczeńR/ trzy lwy na tarczy herbowej, rok emisji 

7 1 korona 23,30 5,20 miedzionikiel gładkie
A/ nominał

01.06.1998 r. bez 
ograniczeńR/ trzy lwy na tarczy herbowej, rok emisji 

8 1 korona 23,25 5,00
miedź, 

aluminium, 
cynk, cyna

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/ nominał
15.01.2011 r. bez 

ograniczeń
R/ trzy lwy na tarczy herbowej, rok emisji 

9 1 korona 23,25 5,00
miedź, 

aluminium, 
cynk, cyna

na  przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/ stylizowana gałązka drzewa, nominał
15.01.2011 r. bez 

ograniczeń
R/ trzy lwy na tarczy herbowej, rok emisji 

10 5 koron 26,20 7,10 miedź, nikiel, 
cynk, cyna gładkie

A/ jeleń, nominał
15.01.2011 r. bez 

ograniczeń
R/ trzy lwy na tarczy herbowej, rok emisji 

11 5 koron 26,20 7,10 miedź, nikiel, 
cynk, cyna gładkie

A/ stylizowany mur, nominał
15.01.2011 r. bez 

ograniczeń
R/ trzy lwy na tarczy herbowej, rok emisji

Estonia

Monety wycofane z obiegu



Finlandia

Banknoty i monety podlegały wymianie do 29.02.2012 r.



Francja

Banknoty podlegały wymianie do 17.02.2012 r., monety podlegały wymianie do 17.02.2005 r.



Grecja

Banknoty podlegały wymianie do 01.03.2012 r., monety podlegały wymianie do 01.03.2004 r.



Hiszpania

Banknoty i monety podlegały wymianie do 30.06.2021 r.



Holandia

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

5 guldenów

Wymiary
w mm

136 x 76
kałamarz 

z gęsim piórem, 
zwój pergaminu

kałamarz 
z gęsim piórem, 
zwój pergaminu

róg obfitości

ptak (zimorodek)

falisty wzór
w prostokącie

Rysunek stron

A/ Joost van den Vondel

R/ stylizowana rycina teatru w Amsterdamie

A/ Joost van den Vondel

R/ stylizowana rycina teatru w Amsterdamie

A/ Frans Hals, elipsy

R/ elipsy i falisty układ liniowy

A/ figury geometryczne, układy linii

R/  figury geometryczne, układy linii, kod kreskowy

A/ Jan Pietersz. Sweelinck

R/ falisty układ liniowy

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

zielona, niebieska, 
oliwkowa

zielona, 
jasnobrązowa

zielona, niebieska, 
oliwkowa

zielona, niebieska, 
żółta

niebieska, fioletowa

niebieska, fioletowa, 
czerwona

czer wo na, po ma rań
czo wa, fio le to wa

niebieska, fioletowa

niebieska, fioletowa, 
czerwona

czer wo na, po ma rań
czo wa, fio le to wa

01.05. 
2025 r.

01.05. 
2025 r.

01.01.
2032 r.

01.01.
2032 r.

01.05.
2025 r.

01.11.1994 r.

01.11.1994 r.

27.01.2002 r.

27.01.2002 r.

01.11.1994 r.

Data wycofania
z obiegu

2 5 guldenów 136 x 76

3 10 
guldenów 142 x 76

4 10 
guldenów 136 x 76

5 25 
guldenów 148 x 76

B/w



B/w

Pozycja

6

Wartość
nominalna

25 
guldenów

Wymiary
w mm

142 x 76 ptak (rudzik)

pszczoła

głowa ptaka 
(bekas)

sowa

kró lik i li te ry „VHP”

Rysunek stron

A/  prostokąty, trójkąty, motyw w formie wachlarza

R/  prostokąty, trójkąty, motyw w formie wachlarza, 
kod kreskowy

A/ kwiat słonecznika

R/ pole słoneczników, mapy polderów

A/ bekas

R/ głowa bekasa, stylizowana tęcza

A/  okręgi, romb, stylizowane kryształki śniegu 
i słońce

R/  okręgi, stylizowane kryształki śniegu, liść, kod 
kreskowy

A/ latarnia morska

R/ zarys wybrzeża Holandii, latarnia morska

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

czerwona, różowa, 
zielona

żółta, pomarańczo
wa, zielona

czerwona, różowa, 
zielona

żółta, pomarańczo
wa, zielona

brązowa, żółta, 
zielona

brązowa, szara, 
fioletowa

fioletowa, niebieska, 
brązowa

brązowa, fioletowa

brązowa, szara, 
fioletowa

fioletowa, niebieska, 
żółta

01.01.
2032 r.

01.01.
2032 r.

01.01.
2032 r.

01.01.
2032 r.

01.01.
2032 r.

27.01.2002 r.

27.01.2002 r.

27.01.2002 r.

27.01.2002 r.

27.01.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

7 50 
guldenów 148 x 76

8 100 
guldenów 154 x 76

9 100 
guldenów 154 x 76

10 250 
guldenów 160 x 76

Holandia

Banknoty wycofane z obiegu



Holandia

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

11

Wartość
nominalna

1000 
guldenów

Wymiary
w mm

160 x 76 figury 
geometryczne

głowa czajki
i figura 

geometryczna

Rysunek stron

A/ Baruch d’Espinoza

R/ linie tworzące różnorodne wzory

A/  wzory i figury geometryczne, struktura 
molekularna

R/ wzory i figury geometryczne, kod kreskowy

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

zielona, fioletowa

zielona, szara,
czarna

zielona, niebieska,
fioletowa

zielona, szara,
czarna

01.01.
2032 r.

01.01.
2032 r.

27.01.2002 r.

27.01.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

12 1000 
guldenów 166 x 76

Uwaga: monety holenderskie podlegały wymianie do 01.01.2007 r.

B/w



Irlandia

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

10 
szylingów = 
50 pensów

Wymiary
w mm

139 x 78
gło wa ko bie ty 
symb. Ir lan dię,

na pis „LTN 10/„

gło wa ko bie ty 
symb. Ir lan dię,
na pis „LTN £ 1”

portret 
Lady Hazel Lavery

gło wa ko bie ty 
symb. Ir lan dię,
na pis „LTN £ 5”

portret 
Lady Hazel Lavery

Rysunek stron

A/ portret Lady Hazel Lavery

R/  rzeźba (głowa) symbolizująca rzekę Blackwater

A/ portret Lady Hazel Lavery

R/  rzeźba (głowa) symbolizująca rzekę bez 
określonej nazwy lub rzekę Lee

A/ królowa Medb

R/ fragment średniowiecznego rękopisu

A/ portret Lady Hazel Lavery

R/ rzeźba (głowa) symbolizująca rzekę Logan

A/  John Sco tius Eriu ge na, ozdob ny ini cjał – 
li te ra „A”

R/ stylizowane zwierzę, fragment rękopisu

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

pomarańczowa, 
fioletowa, zielona

zielona, 
pomarańczowa

pomarańczowa, 
fioletowa, zielona

zielona, 
pomarańczowa

zielona, niebieska

brą zo wa, po ma rań
czo wa, ró żo wa

brązowa, czerwona, 
pomarańczowa

zielona, niebieska

brą zo wa, po ma rań
czo wa, ró żo wa

brązowa, czerwona, 
pomarańczowa

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

2 1 funt 151 x 84

3 1 funt 148 x 78

4 5 funtów 166 x 93

5 5 funtów 156 x 82

B/w



IrlandiaB/w

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

6

Wartość
nominalna

5 funtów

Wymiary
w mm

120 x 64 por tret La dy Ha zel 
La ve ry i cy fra „5”

gło wa ko bie ty 
symb. Ir lan dię,

na pis „LTN £ 10 
LTN”

portret
Lady Hazel Lavery

por tret
La dy Ha zel La ve ry 

i licz ba „10”

gło wa ko bie ty 
symb. Ir lan dię,

na pis „LTN”

Rysunek stron

A/ Catherine McAuley, budynek szpitala

R/ troje dzieci w klasie

A/ półpostać Lady Hazel Lavery

R/ rzeźba (głowa) symbolizująca rzekę Bann

A/  Dean Jonathan Swift, herb Dublina na tle 
fragmentu listu

R/ fragment mapy Dublina z XVIII w.

A/ James Joyce, górzysty krajobraz

R/  głowa kobiety symbolizująca rzekę Liffey, 
XIX w. mapa Dublina

A/ półpostać Lady Hazel Lavery

R/ rzeźba (głowa) symbolizująca rzekę Boyne

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

brą zo wa, po ma rań
czo wa, nie bie ska

niebieska, zielona

brą zo wa, po ma rań
czo wa, nie bie ska

niebieska, zielona

fioletowa, 
ciemnoróżowa

zielona, brązowa

czer wo na, po ma rań
czo wa, fio le to wa

fioletowa, 
ciemnoróżowa

zielona, brązowa, 
niebieska

czer wo na, po ma rań
czo wa, fio le to wa

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

7 10 funtów 191
x 108

8 10 funtów 164 x 86

9 10 funtów 128 x 68

10 20 funtów 204
x 114



Irlandia

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

11

Wartość
nominalna

20 funtów

Wymiary
w mm

172 x 90 portret
Lady Hazel Lavery

por tret
La dy Ha zel La ve ry 

i licz ba „20”

gło wa ko bie ty 
symb. Ir lan dię,

na pis „LTN”

portret
Lady Hazel Lavery

por tret
La dy Ha zel La ve ry 

i licz ba „50”

Rysunek stron

A/ William Butler Yeats

R/  fragmenty mapy z wyspami Blasket na tle 
rękopisu

A/  Daniel O’Connell, krajobraz Opactwa 
Derrynane

R/ gmach sądu

A/ półpostać Lady Hazel Lavery

R/  rzeźba (głowa) symbolizująca rzekę Lee 
lub Shannon

A/ Turlough O’Carolan grający na harfie

R/ instrumenty muzyczne

A/ Douglas Hyde, rezydencja Aras an Uachtarain

R/ kobziarz siedzący na kamieniu, herb

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

niebieska, 
różowofioletowa

fioletowa, oliwkowa, 
niebieska

niebieska, 
różowofioletowa

fioletowa, brązowa

fio le to wa, ja sno- 
brązo wa, zielona

brązowa

niebieskoszara, 
zielona, fioletowa

fio le to wa, ja sno- 
 brą zo wa, zie lo na

brązowa

ciemnoniebieska, 
zielona, różowa

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

12 20 funtów 136 x 72

13 50 funtów 204
x 114

14 50 funtów 180 x 94

15 50 funtów 144 x 76

B/w



B/w

Pozycja

16

Wartość
nominalna

100 funtów

Wymiary
w mm

204
x 114

gło wa ko bie ty 
symb. Ir lan dię,

na pis „LTN”

por tret
La dy Ha zel La ve ry 

i licz ba „100”

Rysunek stron

A/ półpostać Lady Hazel Lavery

R/  rzeźba (głowa) symbolizująca rzekę Shannon 
lub Erne

A/ Charles Stewart Parnell, dom, drzewa

R/ pomnik Ch. S. Parnella, pochodnia

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

oliwkowa, brązowa

czerwona, brązowa, 
szaroniebieska

oliwkowa, brązowa

zielona, szara, 
brązowa

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

09.02.2002 r.

09.02.2002 r.

Data wycofania
z obiegu

17 100 funtów 152 x 80

Irlandia

Banknoty wycofane z obiegu



Irlandia

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

1 pens

Średnica
w mm

20,30 3,56

7,12

3,25

5,45

Rysunek stron

A/ harfa, rok emisji

R/ stylizowany ptak, nominał

Masa
w g

brąz (emi sje 
1971–1989), 
stal po kry ta 

mie dzią (emi sje 
od 1990)

gładkie

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń09.02.2002 r.

2 2 pensy 25,90

3 5 pensów 18,50

4 10 pensów 22,00

A/ harfa, rok emisji

R/ stylizowany ptak, nominał

brąz (emi sje 
1971–1989), 
stal po kry ta 

mie dzią (emi sje 
od 1990)

gładkie bez 
ograniczeń09.02.2002 r.

A/ harfa, rok emisji

R/ byk, nominał
miedzionikiel ząbkowane bez 

ograniczeń09.02.2002 r.

A/ harfa, rok emisji

R/ łosoś, nominał
miedzionikiel ząbkowane bez 

ograniczeń09.02.2002 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

M/w



M/w

Pozycja

5

Wartość
nominalna

20 pensów

Średnica
w mm

27,10 8,47

13,50

10,00

Rysunek stron

A/ harfa, rok emisji

R/ koń, nominał

Masa
w g

miedź, cynk, 
nikiel

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń09.02.2002 r.

6 50 pensów 30,00

7 1 funt 31,10

A/ harfa, rok emisji

R/ ptak (bekas), nominał
miedzionikiel gładkie moneta 

siedmiokątna
bez 

ograniczeń09.02.2002 r.

A/ harfa, rok emisji

R/ jeleń, nominał
miedzionikiel

ząbkowane 
z ornamen-

tem

bez 
ograniczeń09.02.2002 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

Irlandia

Monety wycofane z obiegu



Litwa

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

1 lit

Wymiary
w mm

135 x 65 godło

godło

godło

godło i Słupy 
Giedymina

godło

Rysunek stron

A/ Julija Žemajté

R/  drewniany kościół św. Józefa w Połuszach

A/  Motiejus Valančius

R/ zamek na wyspie w Trokach

A/ Jonas Jablonskis

R/  kobieta i dziewczyna siedzące przy krośnie 
i czytające książkę

A/ Steponas Darius, Stasys Girénas

R/  samolot „Lituanica” lecący nad Oceanem 
Atlantyckim

A/ Steponas Darius, Stasys Girénas

R/  samolot „Lituanica” lecący nad Oceanem 
Atlantyckim

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

brązowa, 
pomarańczowa

zielona, 
pomarańczowa

brązowa, 
pomarańczowa

zielona, 
pomarańczowa

fioletowa

brązowa

ciemnoniebieska, 
zielona, pomarańczowa

fioletowa, niebieska

brązowa

ciemnoniebieska, 
pomarańczowa

emisja 
1994

emisja 
1993

emisja 
1993

emisja 
1991

emisja 
1993

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

01.03.2007 r.

01.03.2007 r.

01.03.2007 r.

01.01.1996 r.

01.03.2007 r.

Data wycofania
z obiegu

2 2 lity 135 x 65

3 5 litów 135 x 65

4 10 litów 135 x 65

5 10 litów 135 x 65

B/w



B/w

Pozycja

6

Wartość
nominalna

10 litów

Wymiary
w mm

135 x 65 godło

godło

godło 
i Słupy 

Giedymina

godło

portret 
Maironisa

Rysunek stron

A/ Steponas Darius, Stasys Girénas

R/  samolot „Lituanica” lecący nad Oceanem 
Atlantyckim

A/ Steponas Darius, Stasys Girénas

R/  samolot „Lituanica” lecący nad Oceanem 
Atlantyckim

A/  Maironis

R/  Muzeum Wojskowe i Pomnik Wolności 
w Kownie

A/  Maironis

R/  Muzeum Wojskowe i Pomnik Wolności 
w Kownie

A/ Maironis

R/  Muzeum Wojskowe i Pomnik Wolności 
w Kownie

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

ciemnoniebieska, 
pomarańczowa

ciemnoniebieska, 
pomarańczowa

fioletowoniebieska, 
zielona

ciemnoniebieska, 
brązowa

brązowa, 
ciemnoróżowa

brązowa, różowa

brązowa, zielona

brązowa, 
ciemnoróżowa

brązowa, niebieska, 
różowa

brązowa, różowa, 
zielona

emisja 
1997

emisja 
2001 i 2007

emisja 
1991

emisja 
1993

emisja 
1997

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

01.06.2012 r.

16.01.2015 r.

01.06.1994 r.

01.03.2007 r.

01.06.2012 r.

Data wycofania
z obiegu

7 10 litów 135 x 65

8 20 litów 135 x 65

9 20 litów 135 x 65

10 20 litów 135 x 65

Litwa

Banknoty wycofane z obiegu



B/w Litwa

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

11

Wartość
nominalna

20 litów

Wymiary
w mm

135 x 65 portret 
Maironisa

godło 
i Słupy 

Giedymina

godło

portret Jonasa 
Basanavičiusa

godło 
i Słupy 

Giedymina

Rysunek stron

A/ Maironis

R/  Muzeum Wojskowe i Pomnik Wolności 
w Kownie

A/  Jonas Basanavičius

R/ Katedra i dzwonnica w Wilnie

A/  Jonas Basanavičius

R/ Katedra i dzwonnica w Wilnie

A/ Jonas Basanavičius

R/  Katedra, dzwonnica i góra Giedymina w Wilnie

A/ Simonas Daukantas

R/  panorama Starego Miasta w Wilnie

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

brązowa, filetowa, 
różowa

żółtozielona, brązowa

fioletowa, niebieska, 
brązowa

żółtozielona

brązowa, różowa

brązowa, zielona

brązowa, 
jasnozielona

brązowa, różowa

brązowa, zielona

zielona, niebieska, 
brązowa

emisja 
2001 i 2007

emisja 
1991

emisja 
1993

emisja 
1998 i 2003

emisja 
1991

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

16.01.2015 r.

01.01.1996 r.

01.03.2007 r.

16.01.2015 r.

01.07.2001 r.

Data wycofania
z obiegu

12 50 litów 135 x 65

13 50 litów 135 x 65

14 50 litów 135 x 65

15 100 litów 135 x 65



B/w

Pozycja

16

Wartość
nominalna

100 litów

Wymiary
w mm

135 x 65 portret Simonasa 
Daukantasa

portret 
Simonasa 

Daukantasa 
i liczba „100”

portret Vydunasa

portret 
Vincasa Kudirki 

i liczba „500”

Rysunek stron

A/ Simonas Daukantas

R/  panorama Starego Miasta w Wilnie

A/ Simonas Daukantas

R/  panorama Starego Miasta w Wilnie

A/  Vydunas

R/  latarnia morska w Kłajpedzie

A/  Vincas Kudirka

R/  litewski krajobraz, dzwon

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

zielona, brązowa

zielona, brązowa

brązowa, zielona

brązowa, zielona

niebieska, zielona, 
żółta

brązowa, poma
rańczowa, różowa

niebieska, zielona, 
fioletowa

brązowa, fioletowa, 
czerwona

emisja 
2000

emisja 
2007

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

16.01.2015 r.

16.01.2015 r.

16.01.2015 r.

16.01.2015 r.

Data wycofania
z obiegu

17 100 litów 135 x 65

18 200 litów 135 x 65

19 500 litów 145 x 70

Litwa

Banknoty wycofane z obiegu



Litwa

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

1 cent

Średnica
w mm

18,75 0,83

1,19

1,49

1,40

2,60

Rysunek stron

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ ozdobny element, nominał

Masa
w g

aluminium, 
magnez gładkie

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń16.01.2015 r.

2 2 centy 21,75

3 5 centów 24,40

4 10 centów 16,00

5 10 centów 17,00

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ stylizowany kwiat, nominał

aluminium, 
magnez gładkie bez 

ograniczeń16.01.2015 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ ozdobny element, nominał

aluminium, 
magnez gładkie bez 

ograniczeń16.01.2015 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/  nominał

miedź, cynk, 
cyna gładkie bez 

ograniczeń16.01.2015 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ trójkąt, nominał

miedź, cynk, 
nikiel ząbkowane bez 

ograniczeń16.01.2015 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

M/w



M/w

Pozycja

6

Wartość
nominalna

20 centów

Średnica
w mm

17,50 2,10

4,80

3,03

6,00

2,35

Rysunek stron

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ nominał

Masa
w g

miedź, cynk, 
cyna gładkie

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń16.01.2015 r.

7 20 centów 20,50

8 50 centów 21,00

9

10

50 centów

1 lit

23,00

16,75

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/  poziomy ozdobny element z ukośnych 
kresek, nominał

miedź, cynk, 
nikiel ząbkowane bez 

ograniczeń16.01.2015 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/  nominał

miedź, cynk, 
cyna gładkie bez 

ograniczeń16.01.2015 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/  ozdobne elementy z ukośnych kresek, 
nominał

R/ promienie, nominał

miedź, cynk, 
nikiel

miedzionikiel

ząbkowane

ząbkowane

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

16.01.2015 r.

01.01.1996 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

Litwa

Monety wycofane z obiegu



Litwa

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

11

Wartość
nominalna

1 lit

Średnica
w mm

22,30 6,25

3,46

7,50

4,36

10,10

Rysunek stron

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ ozdobny element z półkolistych linii, nominał

Masa
w g

miedzionikiel ząbkowane

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń16.01.2015 r.

12 2 lity 20,50

13 2 lity 25,00

14 5 litów 23,00

15 5 litów 27,50

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ promienie, nominał
miedzionikiel ząbkowane bez 

ograniczeń01.01.1996 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ ozdobne elementy z półkolistych linii, nominał

rdzeń – miedzio
nikiel, pierścień 
– miedź, alu
minium, nikiel

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

bez 
ograniczeń16.01.2015 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ promienie, nominał
miedzionikiel ząbkowane bez 

ograniczeń01.01.1996 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ ozdobne elementy z półkolistych linii, nominał

rdzeń – miedź, 
aluminium, 

nikiel, pierścień 
– miedzionikiel

z powtarza-
jącym się 
napisem 

„PENKI LITAI”

bez 
ograniczeń16.01.2015 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

M/w



Luksemburg

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Rysunek stronZnak wodny UwagiTermin 

wymianyBarwy stron Data wycofania
z obiegu

portret Wielkiego 
Księcia Jana

portret Wielkiego 
Księcia Jana

portret Wielkiego 
Księcia Jana

A/ Wielki Książę Jan, Pałac Książęcy

R/ panorama Starego Miasta w Luksemburgu

A/  Wielki Książę Jan, Zamek w Vianden, 
stylizowane drzewa

R/ budynki miasta Echternach, wizerunek skryby

A/ Wielki Książę Jan, opactwo i zamek Clervaux

R/  XVII w. plan Luksemburga, budynki 
Europejskiego Centrum Luksemburg-Kirchberg

brą zo wa, ciem no 
 ró żo wa, zie lo na

brązowa, zielona,
niebieska

zielona, brązowa, 
niebieska

brą zo wa, po ma rań
czo wa, nie bie ska

brązowa, zielona,
niebieska

zielona, brązowa, 
jasnoczerwona

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

28.02.2002 r.

28.02.2002 r.

28.02.2002 r.

1 100 
franków 142 x 76

2 1000 
franków 154 x 76

3 5000 
franków 160 x 76

Uwaga: monety luksemburskie podlegały wymianie do 31.12.2004 r.

B/w



Łotwa

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

5 łatów

Wymiary
w mm

130 x 65

portret łotewskiej 
dziewczyny 

w tradycyjnym 
nakryciu głowy

portret łotewskiej 
dziewczyny 

w tradycyjnym 
nakryciu głowy

portret łotewskiej 
dziewczyny 

w tradycyjnym 
nakryciu głowy

portret łotewskiej 
dziewczyny 

w tradycyjnym 
nakryciu głowy

portret łotewskiej 
dziewczyny 

w tradycyjnym 
nakryciu głowy

Rysunek stron

A/ dąb

R/  stylizowane słońce

A/  panorama rzeki Dźwiny

R/ broszka w kształcie łuku

A/  zagroda wiejska

R/ tkanina z tradycyjnym łotewskim wzorem

A/ żaglowiec

R/  godło Rygi – krzyż pomiędzy dwoma skrzyżo
wanymi kluczami, plan średniowiecznej Rygi

A/ Krišjãnis Barons

R/  tradycyjne pasy z Lielvãrde z ornamentami

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

zielona, 
jasnobrązowa

fioletowa, 
jasnobrązowa

zielona, niebieska

fioletowa, 
jasnobrązowa

brązowa, oliwkowa

szara, niebieska

brązowa

brązowa, oliwkowa

niebieska, szara

brązowa, czerwona

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

15.01.2014 r.

15.01.2014 r.

15.01.2014 r.

15.01.2014 r.

15.01.2014 r.

Data wycofania
z obiegu

2 10 łatów 130 x 65

3 20 łatów 130 x 65

4 50 łatów 130 x 65

5 100 łatów 130 x 65

B/w



Pozycja

6

Wartość
nominalna

500 łatów

Wymiary
w mm

130 x 65

portret łotewskiej 
dziewczyny 

w tradycyjnym 
nakryciu głowy

Rysunek stron

A/  portret łotewskiej dziewczyny w tradycyjnym 
nakryciu głowy

R/  motywy wzorowane na ornamentach 
z tradycyjnego nakrycia głowy

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

brązowa

brązowa, ciemno
pomarańczowa

bez 
ograniczeń15.01.2014 r.

Data wycofania
z obiegu

ŁotwaB/w

Banknoty wycofane z obiegu



M/w Łotwa

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

1 centym

Średnica
w mm

15,65 1,60

1,90

2,50

3,25

4,00

Rysunek stron

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ kwadraty i półokręgi, nominał

Masa
w g

stal pokryta 
miedzią gładkie

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń15.01.2014 r.

2 2 centymy 17,00

3 5 
centymów 18,50

4 10 
centymów 19,90

5 20 
centymów 21,50

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ kwadraty i półokręgi, nominał

stal pokryta 
miedzią gładkie bez 

ograniczeń15.01.2014 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ kwadraty i półokręgi, nominał

miedź, nikiel, 
cynk gładkie bez 

ograniczeń15.01.2014 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ kwadraty i półokręgi, nominał

miedź, nikiel, 
cynk gładkie bez 

ograniczeń15.01.2014 r.

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ kwadraty i półokręgi, nominał

miedź, nikiel, 
cynk gładkie bez 

ograniczeń15.01.2014 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu



M/w

Pozycja

6

Wartość
nominalna

50 
centymów

Średnica
w mm

18,80 3,50

4,80

Rysunek stron

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ sadzonka sosny, nominał

Masa
w g

miedzionikiel ząbkowane

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń15.01.2014 r.

7 1 łat 21,75

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ łosoś, nominał

miedzionikiel

z powtarza-
jącym się 
napisem 

„LATVIJAS 
BANKA”

monety mogą 
posiadać różne 

wizerunki 
na rewersie

bez 
ograniczeń15.01.2014 r.

6,008 2 łaty 24,35

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ krowa, nominał

miedzionikiel

z powtarza-
jącym się 
napisem 

„LATVIJAS 
BANKA”

bez 
ograniczeń15.01.2014 r.

15.01.2014 r.
9,509 2 łaty 26,30

A/ godło, nazwa państwa, rok emisji

R/ krowa, nominał

rdzeń – miedź, 
cynk, nikiel, 
pierścień – 

miedzionikiel

ząbkowane 
z powtarza-
jącym się 
napisem 

„LATVIJAS 
BANKA”

bez 
ograniczeń

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

Łotwa

Monety wycofane z obiegu



Malta

Banknoty podlegały wymianie do 31.01.2018 r., monety podlegały wymianie do 01.02.2010 r.



Portugalia

Banknoty podlegały wymianie do 28.02.2022 r., monety podlegały wymianie do 31.12.2002 r.



Republika Federalna Niemiec

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

5 marek

Wymiary
w mm

120 x 60 portret
Wenecjanki

por tret
B. von Ar nim

i cy fra „5”

portret
mężczyzny

por tret 
C. F. Gaus sa
i licz ba „10”

portret 
E. Tucher

Rysunek stron

A/ portret Wenecjanki

R/ liście dębu z żołędziami

A/ Bettina von Arnim, budynki Berlina

R/ Brama Brandenburska

A/ portret młodego mężczyzny

R/ żaglowiec

A/ Carl Friedrich Gauss, budynki Getyngi

R/ sekstans

A/ Elsbeth Tucher

R/ skrzypce ze smyczkiem i klarnet

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

zielona, brązowa

 zie lo na, po ma rań
czo wa, nie bie ska

zielona, brązowa

zielona, niebieska, 
fioletowa

niebieska, brązowa

niebieska, zielona, 
fioletowa

zielona,
szaroniebieska

niebieska, fioletowa

fioletowa, niebieska, 
żółta

zielona, szara

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

30.06.1995 r.

31.12.2001 r.

30.06.1995 r.

31.12.2001 r.

30.06.1995 r.

Data wycofania
z obiegu

2 5 marek 122 x 62

3 10 marek 130 x 65

4 10 marek 130 x 65

5 20 marek 140 x 70

B/w



Pozycja

6

Wartość
nominalna

20 marek

Wymiary
w mm

138 x 68

por tret
A. von Dro ste -

-Hülshoff i licz ba 
„20”

portret mężczyzny

por tret
B. Neu man na 
i licz ba „50”

portret
S. Münstera

por tret 
C. Schu mann 
i licz ba „100”

Rysunek stron

A/  Annette von Droste-Hülshoff, budynki 
Meersburga

R/ ptasie pióro, drzewo

A/ portret mężczyzny

R/ Brama Holstentor w Lubece

A/ Balthasar Neumann, budynki Würzburga

R/  fragment kościoła, klatka schodowa rezydencji 
biskupiej

A/ Sebastian Münster

R/ orzeł z rozpostartymi skrzydłami

A/ Clara Schumann, budynki Lipska

R/  fortepian, budynek konserwatorium Hochschen

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

zielona, 
fioletowobrązowa

brązowa, zielona

zielona, 
fioletowobrązowa

brązowa, zielona

brązowa, zielona, 
fioletowa

niebieska, fioletowa

niebieska, fioletowa, 
żółta

brązowa,
niebieskozielona

niebieska, fioletowa

niebieska, zielona, 
żółta

z 
hologramem 

lub bez

z
hologramem 

lub bez

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

31.12.2001 r.

30.06.1995 r.

31.12.2001 r.

30.06.1995 r.

31.12.2001 r.

Data wycofania
z obiegu

7 50 marek 150 x 75

8 50 marek 146 x 71

9 100 marek 160 x 80

10 100 marek 154 x 74

Republika Federalna NiemiecB/w

Banknoty wycofane z obiegu



B/w Republika Federalna Niemiec

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

11

Wartość
nominalna

200 marek

Wymiary
w mm

162 x 77
por tret 

P. Ehr li cha
i licz ba „200”

portret
mężczyzny

por tret 
M. S. Me rian
i licz ba „500”

portret 
J. Schönera

por tret 
W. i J. Grimm 
i licz ba „1000”

Rysunek stron

A/ Paul Ehrlich, budynki Frankfurtu nad Menem

R/ mikroskop

A/ portret mężczyzny
R/ Zamek Eltz

A/ Maria Sibylla Merian, budynki Norymbergii

R/ dmuchawiec, motyl, gąsienica

A/ Johann Schöner

R/ Katedra w Limburgu

A/ Wilhelm i Jacob Grimm, budynki Kassel

R/  otwarta księga, budynek Królewskiej Biblioteki 
w Berlinie

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

brą zo wa, po ma rań
czo wa, zie lo na

brązowa, czerwona

brązowa, zielona,
ciemnoróżowa

brązowa, różowa

ciemnoróżowa, 
brązowa, zielona

brązowa, fioletowa, 
zielona

bor do wa, ciem no- 
ró żo wa, nie bie ska

brązowa

brązowa

brązowa, zielona

z
hologramem 

lub bez

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

31.12.2001 r.

30.06.1995 r.

31.12.2001 r.

30.06.1995 r.

31.12.2001 r.

Data wycofania
z obiegu

12 500 marek 170 x 85

13 500 marek 170 x 80

14 1000 
marek 180 x 90

15 1000 
marek 178 x 83

Uwaga: wymianie podlegają również banknoty emitowane po 20 czerwca 1948 r., z wyjątkiem banknotu 50 marek emisji 1948 w kolorze zielonym.



Republika Federalna Niemiec

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

1 fenig

Średnica
w mm

16,50 2,00

3,25

2,90

3,00

4,00

Rysunek stron

A/  gałązka dębu, „BANK DEUTSCHER 
LANDER" lub „BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND", rok emisji

R/ kłosy zboża, nominał

Masa
w g

stal pokryta 
miedzią gładkie

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

2 2 fenigi 19,25

3 2 fenigi 19,25

4 5 fenigów 18,50

5 10 fenigów 21,50

A/ gałązka dębu, rok emisji

R/ kłosy zboża, nominał

miedź, cyna, 
cynk gładkie bez 

ograniczeń31.12.2001 r.

A/ gałązka dębu, rok emisji

R/ kłosy zboża, nominał

stal pokryta 
miedzią gładkie bez 

ograniczeń31.12.2001 r.

A/  gałązka dębu, „BANK DEUTSCHER 
LANDER" lub „BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND", rok emisji

R/ kłosy zboża, nominał

stal pokryta 
mosiądzem gładkie bez 

ograniczeń31.12.2001 r.

A/  gałązka dębu, „BANK DEUTSCHER 
LANDER" lub „BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND", rok emisji

R/ kłosy zboża, nominał

stal pokryta 
mosiądzem gładkie bez 

ograniczeń31.12.2001 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

M/w



Pozycja

6

Wartość
nominalna

50 fenigów

Średnica
w mm

20,00 3,50

3,50

5,50

7,00

7,00

Rysunek stron

A/ no mi nał, „BANK DEUT SCHER LAN DER”

R/ klęcząca kobieta, rok emisji

Masa
w g

miedzionikiel ząbkowane 

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

7 50 fenigów 20,00

8 1 marka 23,50

9 2 marki

10 2 marki 26,75

26,75

A/  no mi nał, „BUN DE SRE PU BLIK 
DEUTSCH LAND”

R/ klęcząca kobieta, rok emisji
miedzionikiel ząbkowane 

lub gładkie
bez 

ograniczeń31.12.2001 r.

A/ stylizowany orzeł

R/ liście dębu, nominał, rok emisji
miedzionikiel z 

ornamentem
bez 

ograniczeń31.12.2001 r.

A/ stylizowany orzeł, nominał, rok emisji

R/ Kon rad Ade nau er, „19491969”

nikiel pokryty 
miedzioniklem

z na pi sem „EI 
NI G KE IT UND 
RECHT UND 
FRE IHE IT”

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

A/ stylizowany orzeł, nominał, rok emisji

R/ The odor Heuss, „19491969”

nikiel pokryty 
miedzioniklem

z na pi sem „EI 
NI G KE IT UND 
RECHT UND 
FRE IHE IT”

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

Republika Federalna NiemiecM/w

Monety wycofane z obiegu



M/w Republika Federalna Niemiec

Monety wycofane z obiegu

Pozycja

11

Wartość
nominalna

2 marki

Średnica
w mm

26,75 7,00

7,00

7,00

7,00

10,00

Rysunek stron

A/ stylizowany orzeł, nominał, rok emisji

R/ Kurt Schu ma cher, „19491979”

Masa
w g

nikiel pokryty 
miedzioniklem

z na pi sem „EI 
NI G KE IT UND 
RECHT UND 
FRE IHE IT”

Stop/Próba Obrzeże Uwagi

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

12 2 marki 26,75

13 2 marki 26,75

14 2 marki 26,75

15 5 marek 29,00

A/ stylizowany orzeł, nominał, rok emisji

R/ Lu dwig Er hard, „19481988”

nikiel pokryty 
miedzioniklem

z na pi sem „EI 
NI G KE IT UND 
RECHT UND 
FRE IHE IT”

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

A/ stylizowany orzeł, nominał, rok emisji

R/ Franz Jo sef Strauss, „19491989”

nikiel pokryty 
miedzioniklem

z na pi sem „EI 
NI G KE IT UND 
RECHT UND 
FRE IHE IT”

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

A/ stylizowany orzeł, nominał, rok emisji

R/ Wil ly Brandt, „19491994”

nikiel pokryty 
miedzioniklem

z na pi sem „EI 
NI G KE IT UND 
RECHT UND 
FRE IHE IT”

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

A/ nominał

R/ stylizowany orzeł, rok emisji
miedzionikiel

z na pi sem „EI 
NI G KE IT UND 
RECHT UND 
FRE IHE IT”

bez 
ograniczeń31.12.2001 r.

Termin 
wymiany

Data wycofania
z obiegu

Uwaga: wymianie nie podlega moneta o nominale 2 marki, emisji 1951.



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

1 20 koron 128 x 65 portret księcia 
Pribiny

A/ książę Pribina zielona, 
jasnobrązowa, szara

17.01.2009 r. bez 
ograniczeń

R/ zamek w Nitrze, fragment naszyjnika zielona, 
jasnobrązowa, szara

2 50 koron 134 x 68 portret św. 
Metodego

A/ św. Cyryl i św. Metody niebieska, 
brązowoszara, szara

17.01.2009 r. bez 
ograniczeńR/  kościół św. Michała w Dražovcach, siedem liter 

napisanych głagolicą
niebieska, 

brązowoszara, szara

3 100 koron 140 x 71 wizerunek Madonny

A/  wizerunek Madonny z Ołtarza Narodzenia 
w kościele św. Jakuba w Lewoczy

czerwona, 
pomarańczowa, 

czarna
17.01.2009 r. bez 

ograniczeń
R/  kościół św. Jakuba i Ratusz Miejski w Lewoczy, 

gotycka kamienna głowa

czerwona, 
pomarańczowa, 

czarna

4 200 koron 146 x 74 portret  
A. Bernoláka

A/ Anton Bernolák turkusowozielona, 
ciemnoszara, różowa

17.01.2009 r. bez 
ograniczeń

R/ wieża i widok XVIII w. miasta Trnava turkusowozielona, 
ciemnoszara, różowa

Republika Słowacka

Banknoty wycofane z obiegu

B/w



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

5 200 koron 146 x 74

portret  
A. Bernoláka, 

gałązka 
z trzema listkami

A/ Anton  Bernolák turkusowozielona, 
ciemnoszara, różowa

17.01.2009 r. bez 
ograniczeń

R/ wieża i widok XVIII w. miasta Trnava turkusowozielona, 
ciemnoszara, różowa

6 500 koron 152 x 77 portret L. Štúra
A/ Ludovit Štúr brązowa, niebieska, 

czarna
17.01.2009 r. bez 

ograniczeńR/  zamek w Bratysławie, kościół św. Michała, 
wieża kościoła Klarisky

brązowa, niebieska, 
czarna

7 500 koron 152 x 77 portret L. Štúra, 
ptasie pióro

A/ Ludovit Štúr brązowa, niebieska, 
czarna

17.01.2009 r. bez 
ograniczeńR/  zamek w Bratysławie, kościół św. Michała, 

wieża kościoła Klarisky
brązowa, niebieska, 

czarna

8 1000 koron 158 x 80 portret A. Hlinki
A/ Andrej Hlinka fioletowa, czarna

17.01.2009 r. bez 
ograniczeńR/  wizerunek Madonny z kościoła w Sliače, kościół 

św. Andrzeja w Ružomberok fioletowa, czarna

9 1000 koron 158 x 80
portret A. Hlinki, 

stylizowany kwiat 
róży

A/ Andrej Hlinka fioletowa, czarna
17.01.2009 r. bez 

ograniczeńR/  wizerunek Madonny z kościoła w Sliače, kościół 
św. Andrzeja w Ružomberok fioletowa, czarna

Republika SłowackaB/w

Banknoty wycofane z obiegu



Pozycja Wartość
nominalna

Wymiary
w mm Znak wodny Rysunek stron Barwy stron Data wycofania

z obiegu
Termin 

wymiany Uwagi

10 5000 koron 164 x 82 portret 
M.R. Štefánika

A/ Milan Rastislav Štefánik pomarańczowa, 
brązowoczerwona

17.01.2009 r. bez 
ograniczeńR/  grobowiec M.R. Štefánika, konstelacja Wielkiej 

Niedźwiedzicy
pomarańczowa, 

brązowoczerwona

11 5000 koron 164 x 82

portret 
M.R. Štefánika, 

liść dębu z dwoma 
żołędziami

A/ Milan Rastislav Štefánik pomarańczowa, 
brązowoczerwona

17.01.2009 r. bez 
ograniczeńR/  grobowiec M.R. Štefánika, konstelacja Wielkiej 

Niedźwiedzicy
pomarańczowa, 

brązowoczerwona

Republika Słowacka

Banknoty wycofane z obiegu

Uwaga: monety słowackie podlegały wymianie do 31.12.2013 r.

B/w



B/w Słowenia

Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

Wartość
nominalna

10 tolarów

Wymiary
w mm

120 x 60 portret P. Trubara

portret
J.V. Valvasora

portret J. Vegi

portret
R. Jakopiča

portret I. Gallusa

Rysunek stron

A/ Primozž Trubar

R/ kościół Urszulanek w Lublanie

A/ Janez Vajkard Valvasor

R/ dwa anioły

A/ Jurij Vega

R/ układ słoneczny, budynek

A/ Rihard Jakopič

R/  frag men ty ob ra zu R. Ja ko piča „Słoń ce”,  
sche mat pa wi lo nu Ja ko piča w Lu bla nie

A/ Iacobus Gallus

R/ zapis nutowy, fasada Filharmonii Słoweńskiej

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

ciemnoszara, 
brązowa, zielona

ciem no sza ra, brą zo
wa, po ma rań czo wa

brązowa, zielona

brązowa, szara, 
pomarańczowa

niebieska, fioletowa, 
brązowa

brązowa, niebieska, 
żółta

zielona, brązowa

ciemnoszara, 
fioletowa, brązowa

ciem no sza ra, czer wo-
na, żół ta, nie bie ska

ciemnoszara, 
brązowa

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

15.01.2007 r.

15.01.2007 r.

15.01.2007 r.

15.01.2007 r.

15.01.2007 r.

Data wycofania
z obiegu

2 20 tolarów 126 x 63

3 50 tolarów 132 x 66

4 100 tolarów 138 x 69

5 200 tolarów 144 x 72



Pozycja

6

Wartość
nominalna

500 tolarów

Wymiary
w mm

150 x 75 portret 
J. Plečnika

portret 
F. Prešerena

portret I. Kobilcy

portret I. Cankara

Rysunek stron

A/ Jože Plečnik

R/  fasada Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej 
w Lublanie

A/ France Presšeren

R/  odwzorowanie fragmentu poematu 
F. Preš šerena „Zdravica"

A/ Ivana Kobilca

R/ fasada Galerii Narodowej w Lublanie 

A/ Ivan Cankar

R/  chryzantema, fragment manuskryptu 
I. Cankara

Znak wodny UwagiTermin 
wymianyBarwy stron

ciemnoszara, 
czerwona

ciemnoszara, 
zielona, brązowa

czerwona, fioletowa, 
brązowa

zielona, brązowa, 
ciemnoszara

brązowa, zielona, 
czerwona

fio le to wa, 
ciem no sza ra, 

czer wo na

ciemnoszara, 
brązowa, zielona 

ciem no sza ra, 
fio le to wa, brą zo wa, 

czer wo na

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

bez 
ograniczeń

15.01.2007 r.

15.01.2007 r.

15.01.2007 r.

15.01.2007 r.

Data wycofania
z obiegu

7 1000 
tolarów 156 x 78

8 5000 
tolarów 156 x 78

9 10 000 
tolarów 156 x 78

Uwaga: monety słoweńskie podlegały wymianie do 31.12.2016 r.

SłoweniaB/w

Banknoty wycofane z obiegu



Włochy

Banknoty i monety podlegały wymianie do 06.12.2011 r.


	01 UNIA - STRONA TYTUŁOWA
	02 STRONA INFORMACYJNA
	03 JEDNOSTKA PIENIĘŻNA I JEJ POSZIAŁ
	04 MONETY (STRONY NARODOWE)
	05 B/1 5 EURO
	06 B/2 5 EURO
	07 B/3 10 EURO
	08 B/4 10 EURO
	09 B/5 20 EURO
	10 B/6 20 EURO
	11 B/7 50 EURO
	12 B/8 50 EURO
	13 B/9 100 EURO
	14 B/10 100 EURO
	15 B/11 200 EURO
	16 B/12 200 EURO
	17 B/13 500 EURO
	18 M/1 1 2 5 CENTÓW
	19 M/2 10 20 CENTÓW
	20 M/3 20 50 CENTÓW
	21 M/4 1 EURO
	22 M/5 2 EURO
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	31 M/12 FINLANDIA
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	37 M/15/II HISZPANIA
	38 M/16 HOLANDIA
	39 M/16/I HOLANDIA
	40 M/17 IRLANDIA
	41 M/18 LITWA
	42 M/19 LUKSEMBURG
	43 M/20 ŁOTWA
	44 M/21 MALTA
	45 M/22 MONAKO
	46 M/22/I MONAKO
	47 M/23 PORTUGALIA
	48 M/24 REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
	49 M/25 REPUBLIKA SŁOWACKA
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	59 B/w AUSTRIA
	60 M/w AUSTRIA
	61 B/w BELGIA
	62 B/w CHORWACJA
	63 M/w CHORWACJA
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	71 M/w IRLANDIA
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	73 M/w LITWA
	74 B/w Łotwa
	75 B/w LUKSEMBURG
	76 B/w REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
	77 M/w REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
	78 B/w REPUBLIKA SŁOWACKA
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