
Aktualny plan emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych 

www.nbp.pl/monety





2018 zł

Au 999,9/1000

lustrzany/zwykły

27,85 mm

217,70 g

do 100 szt.

Urszula Walerzak

7 listopada 2018 r.

NBP

Na zlecenie NBP 

monety wyprodukowała 

Mennica Polska S.A.

Monety są dostępne w oddziałach okręgowych 

NBP oraz w sklepie internetowym  

kolekcjoner.nbp.pl.

Nominał:

Metal:

Stempel:

Średnica:

Masa:

Nakład:

Projektant:

Data emisji:

Emitent:

7 listopada 2018 roku Narodowy Bank Polski  

wprowadza do obiegu złotą monetę o nominale 2018 zł,   

„100. rocznica odzyskania przez Polskę nieodległości”.



100. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, 

którą świętują  najważniejsze instytucje państwa, organizacje i cały naród. 

Oto bowiem w 1918 r. − po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej cier-

pieniem i walką − wysiłkiem kilku pokoleń Polaków nasza Ojczyzna odzy-

skała suwerenność i powróciła na mapę Europy. Rok 2018 to cykl wydarzeń  

i przedsięwzięć, które w szczególny sposób podkreślają rolę narodu i pań-

stwa w kształtowaniu współczesnej Rzeczypospolitej. 

Narodowy Bank Polski podjął także wiele inicjatyw, w tym 

emisyjnych, które wpisują się w obchody stulecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicz-

nościowe monety upamiętniające to ważne  

w naszej historii wydarzenie, to prawdziwe ra-

rytasy na rynku numizmatycznym.

Prawdziwą gratką dla kolekcjonerów jest moneta w kształcie kuli - złota 

o nominale 2018 zł. Wokół niej biegnie nieregularnie ułożona szarfa, na 

której znalazł się cytat z hymnu Rzeczypospolitej: „JESZCZE POLSKA 

NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY”. Na monecie zobaczymy wizerunki 

trzech monet: rewers monety 5 zł z 1928 r. z postacią greckiej bogini 

zwycięstwa Nike (moneta wybita z okazji 10-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości), rewers monety próbnej o nominale 100 zł  

z 1966 r. z wizerunkiem Mieszka I i Dąbrówki (upamiętniającej 1000-le-

cie Państwa Polskiego) oraz rewers współczesnej monety obiegowej 

o nominale 1 zł. 

Na drugim planie znalazły się wizerunki dwóch stylizowanych  

orłów. Pierwszy z nich widnieje w godle Rzeczypospolitej,  

a drugi to orzeł Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. 

Na monecie umieszczono także gałązki i liście  

dębowe, będące symbolem męstwa.

Robert Szydlik



Aktualny plan emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych 

www.nbp.pl/monety





100 zł

Ag 999/1000

lustrzany/zwykły

34 mm

217,70 g

do 1918 szt.

Urszula Walerzak

7 listopada 2018 r.

NBP

Na zlecenie NBP 

monety wyprodukowała 

Mennica Polska S.A.

Monety są dostępne w oddziałach okręgowych 

NBP oraz w sklepie internetowym  

kolekcjoner.nbp.pl.

Nominał:

Metal:

Stempel:

Średnica:

Masa:

Nakład:

Projektant:

Data emisji:

Emitent:

7 listopada 2018 roku Narodowy Bank Polski  

wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 100 zł,   

„100. rocznica odzyskania przez Polskę nieodległości”.



100. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, 

którą świętują  najważniejsze instytucje państwa, organizacje i cały naród. 

Oto bowiem w 1918 r. − po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej cier-

pieniem i walką − wysiłkiem kilku pokoleń Polaków nasza Ojczyzna odzy-

skała suwerenność i powróciła na mapę Europy. Rok 2018 to cykl wydarzeń  

i przedsięwzięć, które w szczególny sposób podkreślają rolę narodu i pań-

stwa w kształtowaniu współczesnej Rzeczypospolitej. 

Narodowy Bank Polski podjął także wiele inicjatyw, w tym 

emisyjnych, które wpisują się w obchody stulecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicz-

nościowe monety upamiętniające to ważne  

w naszej historii wydarzenie, to prawdziwe ra-

rytasy na rynku numizmatycznym.

Prawdziwą gratką dla kolekcjonerów 

jest moneta w kształcie kuli - srebrna  

o nominale 100 zł. Wokół niej biegnie 

nieregularnie ułożona szarfa, na której znalazł się cytat z hymnu Rze-

czypospolitej: „JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, KIEDY MY ŻYJEMY”.  

Na monecie zobaczymy wizerunki pięciu monet: rewers monety 5 zł 

z 1928 r. z postacią greckiej bogini zwycięstwa Nike (wybitej z okazji 

10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości), awers monety 5 zł  

z 1934 r. z orłem strzeleckim Legionów Polskich, rewers monety o nomi-

nale 2 zł z 1932 r. z wizerunkiem kobiety (Polonii),  rewers monety próbnej  

o nominale 100 zł z 1966 r. z wizerunkiem Mieszka I i Dąbrówki (upa-

miętniającej 1000-lecie Państwa Polskiego) oraz rewers współcze-

snej monety obiegowej o nominale 1 zł.

Na drugim planie znalazły się wizerunki dwóch stylizowanych  

orłów. Pierwszy z nich widnieje w godle Rzeczypospolitej,  

a drugi to orzeł Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. 

Na monecie umieszczono także gałązki i liście  

dębowe, będące symbolem męstwa.

Robert Szydlik



Aktualny plan emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych 

www.nbp.pl/monety





1 zł

Au 999.9/1000

lustrzany

50 mm

62,20 g

100. rocznica odzyskania  

przez Polskę niepodległości

do 1 000 szt.

Sebastian Mikołajczak

Ewa Tyc – Karpińska

7 listopada 2018 r.

NBP

Na zlecenie NBP 

monety wyprodukowała 

Mennica Polska S.A.

Monety są dostępne w oddziałach okręgowych 

NBP oraz w sklepie internetowym  

kolekcjoner.nbp.pl.

Porównanie wielkości monety kolekcjonerskiej  

„100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”  

o nominale 1 zł z monetą 1 zł powszechnego obiegiu.

Wizerunki przedstawiają monety w sklai 1:1.

Nominał:

Metal:

Stempel:

Średnica:

Masa:

Napis na obrzeżu: 

Nakład:

Projektant awersu:

Projektant rewersu:

Data emisji:

Emitent:

7 listopada 2018 roku Narodowy Bank Polski  

wprowadza do obiegu złotą monetę o nominale 1 zł,   

„100. rocznica odzyskania przez Polskę nieodległości”.



100. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa 
rocznica, którą świętują  najważniejsze instytucje państwa, orga-
nizacje i cały naród. Oto bowiem w 1918 r. − po 123 latach zabo-
rów, niewoli naznaczonej cierpieniem i walką − wysiłkiem kilku po-
koleń Polaków nasza Ojczyzna odzyskała suwerenność i powróciła  
na mapę Europy. Rok 2018 to cykl wydarzeń i przedsięwzięć, które  
w szczególny sposób podkreślają rolę narodu i państwa w kształto-
waniu współczesnej Rzeczypospolitej. 

Narodowy Bank Polski podjął także wiele inicjatyw, w tym 
emisyjnych, które wpisują się w obchody stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Okolicznościowe monety upa-
miętniające to ważne w naszej historii wydarzenie, to prawdzi-
we rarytasy na rynku numizmatycznym.

Złota moneta o nominale 1 zł − to odwzorowanie jednozło-
tówki powszechnego obiegu w wersji z 2017 r. Moneta jednak 
ma prawie dwukrotnie większą średnicę, oraz odpowiednio  
większą  masę.
 

Robert Szydlik


