
Banknoty okolicznościowe

10 września 2014 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu monet  
o nominałach 500 zł oraz 50 zł z serii  
„Skarby Stanisława Augusta – Ludwik Węgierski” 
oraz monety o nominale 10 zł z serii  
„Historia Monety Polskiej – brakteat Mieszka III”.

100. rocznica  
utworzenia  
Legionów Polskich

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

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

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

Na Państwa dodatkowe pytania 
odpowiedzą nasi konsultanci 
pod numerami tel. +48 801 111 000
oraz +48 22 185 44 50.

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

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo 
emitowania znaków pieniężnych  
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym monet  
i banknotów kolekcjonerskich.

Wszystkie monety i banknoty emitowane przez 
NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

W 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich 
Narodowy Bank Polski wyemitował banknot 
kolekcjonerski o nominale 20 zł. 

Banknot został wprowadzony do obiegu w 2014 r.

Na stronie przedniej banknotu umieszczono 
wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na stronie odwrotnej znajdują się wizerunki: 
Krzyża Wielkiego Orderu Virtuti Militari 
(z gwiazdą), nadany Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, odznaki I Brygady Legionów 
Polskich oraz orzełka legionowego.

Banknot upamiętniający 100. rocznicę 
utworzenia Legionów Polskich jest pierwszym, 
wyemitowanym przez NBP, banknotem 
polimerowym (plastikowym) z hologramem 
przedstawiającym wizerunek Belwederu.



5 sierpnia 2014 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu banknot kolekcjonerski 
„100. rocznica utworzenia Legionów Polskich”  
o nominale 20 zł.

100. rocznica utworzenia Legionów Polskich

Pochodzące z czasów rzymskich słowo legion 
(łac. legio – pobór) weszło na trwałe do termino-
logii wojennej. Pojawiło się także na ziemiach 
polskich, kiedy to po rozbiorach środowiska 
patriotyczne kilkakrotnie tworzyły formacje 
wojskowe, poświadczające swą nazwą goto-
wość walki za ojczyznę.

Z takich intencji zrodziły się też Legiony Pol-
skie, powołane 16 sierpnia 1914 r. w monarchii 
austro-węgierskiej. Liberalizacja stosunków 
wewnętrznych w tej monarchii na początku  
XX wieku sprawiła, że mogli tam rozwinąć 
działalność polscy niepodległościowcy, z Józe-
fem Piłsudskim na czele. Szykowali się oni do 
walki przeciwko Rosji, w której widzieli głów-
nego wroga odbudowy Polski.

Gdy latem 1914 r. wybuchła ogólnoeuropej-
ska wojna, Piłsudski wysłał przez granicę 
austriacko-rosyjską niewielki oddział ochot-
ników. Liczył, że ich pojawienie się zachęci 
ludność centralnej Polski do antyrosyjskiego 
powstania, ale plan ten się nie powiódł. Ratun-
kiem dla sprawy okazała się inicjatywa koalicji 
polskich partii politycznych w Galicji, skupio-
nych w tzw. Naczelnym Komitecie Narodo-
wym. NKN ujął w ramy organizacyjne zapał 
niepodległościowej młodzieży i po uzyskaniu 
zgody Austro-Węgier utworzył polską formację, 
która miała działać w składzie armii cesarstwa, 
lecz we własnych uniformach i pod własną 
komendą.

Nominał 20 zł
wymiary: 147,00 mm x 67,00 mm 
nakład: do 50 000 szt.

Projektant banknotu: Andrzej Heidrich

Emitent: NBP
Na zlecenie NBP banknoty wyprodukowała  
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 

W czasie swego największego rozwoju (1915 r.) 
Legiony liczyły około 12 tysięcy żołnierzy i ofi-
cerów, uformowanych w trzy brygady. Walczyły 
one w latach 1914–1916 na froncie austriacko-
-rosyjskim, staczając kilka bitew, które przeszły 
do historii jako dowód odwagi i siły uczuć nie-
podległościowych. Łączne straty tej formacji 
wyniosły około 15 tys. zabitych i rannych.

Legiony Polskie, mimo rozwiązania w 1917 r., 
pozostały obecne w świadomości narodowej. 
Pamięć tę zawdzięczały sugestywności legendy 
kreowanej przez poetów, pisarzy, malarzy, 
kompozytorów, którzy licznie walczyli w szere-
gach legionowych oddziałów. Skomponowany 
w 1914 r. marsz pt. My, Pierwsza Brygada jest od 
2007 r. oficjalną pieśnią Wojska Polskiego.

Andrzej Chojnowski 


