
Monety okolicznościowe

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci, 
jak i do rozwijania zainteresowań 
polską kulturą, nauką i tradycją.

W dniu 23 lutego 2018 roku roku  
Narodowy Bank Polski planuje wprowadzić 
do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską  
o nominale 10 zł z serii „Wyklęci przez  
komunistów żołnierze niezłomni” –  
August Emil Fieldorf ps. „Nil”.

Sprzedaż monet kolekcjonerskich  
emitowanych przez NBP  
jest prowadzona 
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.

Zapraszamy do zapoznania się  
z planem emisji na stronie:  
www.nbp.pl/monety

Na Państwa dodatkowe pytania 
odpowiedzą nasi konsultanci 
pod numerami tel. 22 185 45 96 
oraz 22 185 13 03.

Na każdej polskiej monecie 

okolicznościowej znajdują się:

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem 
państwa odpowiadającym za politykę pieniężną 
i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma
wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank central-
ny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, 
nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. 
Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, 
a także podmiotów sektora finansów publicznych. 
Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza 
nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki 
do działania systemu bankowego. Jest również jednym 
z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych 
w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.
Więcej o NBP: www.nbp.pl
Narodowy Bank Polski

Polska Reprezentacja 
Olimpijska  
PyeongChang 2018



Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018

Reprezentanci Polski uczestniczyli 
we wszystkich zimowych igrzyskach olim-
pijskich – od Chamonix (1924) po Soczi 
(2014). Potęgą w sportach zimowych nigdy 
jednak nie byliśmy – dość przypomnieć, że 
do roku 1998 nasi reprezentanci zdobyli 
tylko cztery medale. Potem było już lepiej 
– z Salt Lake City (2002) i Turynu (2006) 
przywieźli po dwa, zaś z Vancouver (2010) 
i Soczi (2014) po sześć olimpijskich krążków. 
Szczególnie udany był start w Rosji, gdzie 
biało-czerwoni wywalczyli aż cztery złote 
medale oraz po jednym srebrnym i brązo-
wym. Po najcenniejsze trofea sięgnęli: Kamil 
Stoch (zwyciężył dwukrotnie, na obu skocz-
niach), Zbigniew Bródka (w biegu łyżwiar-
skim na 1500 m) oraz Justyna Kowalczyk 
(w biegu narciarskim na 10 km techniką 
klasyczną). 

Właśnie do sukcesów sprzed czterech lat 
nawiązują dwie okolicznościowe monety 
emitowane przez Narodowy Bank Polski 
w 2018 roku.

Złota moneta przedstawia sylwetkę zawod-
nika na rozbiegu skoczni olimpijskiej. 
Obok umieszczono logo Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego, a na obwodzie napis 
„Polska Reprezentacja Olimpijska Pyeong-
Chang 2018”. Na awersie widnieją: godło 
państwowe, napis „Rzeczpospolita Polska” 
oraz określenie nominału, w tle zaś płatki 
śniegu. 

Na srebrnej monecie oprócz logo PKOl i słów 
„Polska Reprezentacja Olimpijska Pyeong-
Chang 2018” zobaczymy wizerunek drużyny 
łyżwiarzy szybkich. W Soczi nasze zawodniczki 
zdobyły srebrny medal, a mężczyźni − brą-
zowy. Na drugiej stronie monety umieszczono 

napis „Rzeczpospolita Polska”, godło pań-
stwowe, nominał oraz zarys skoczni olim-
pijskich w PyeongChang. 

W XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich nasza reprezentacja chciałaby osią-
gnąć podobne wyniki jak cztery lata wcze-
śniej. Wszyscy wiemy, że o podobny sukces 
na pewno nie będzie łatwo. Sport bywa 
jednak nieprzewidywalny…

Polski Komitet Olimpijski

19 stycznia 2018 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety „Polska Repre-
zentacja Olimpijska PyeongChang 2018”: złotą 
o nominale 200 zł i srebrną o nominale 10 zł. 

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm 
masa: 15,50 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 1500 szt.
Projektant monety: Urszula Walerzak
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.

Nominał 10 zł 
metal: Ag 925/1000 
stempel:  lustrzany
średnica: 32,00 mm 
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 15 000 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.


