
Monety okolicznościowe

W dniu 22 listopada 2017 roku Narodowy 
Bank Polski planuje wprowadzić 
do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską 
o nominale 10 zł z serii „Wyklęci przez 
komunistów żołnierze niezłomni” –  
Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”.

Odkryj Polskę

Centralny Okręg 
Przemysłowy 

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. 22 185 45 96
oraz 22 185 13 03.

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

Na każdej polskiej monecie  

okolicznościowej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji



Centralny Okręg Przemysłowy

Centralny Okręg Przemysłowy (COP) był najwięk-
szym zamierzeniem gospodarczym II Rzeczy-
pospolitej. Realizowały go w latach 1936–1939 
cywilne i wojskowe Biura Planowania Krajowego 
według koncepcji wicepremiera i ministra skarbu 
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Plan inwestycyjny 
obejmował swoim zasięgiem cztery wojewódz-
twa: kieleckie, krakowskie, lubelskie i lwowskie 
(stanowiło to ponad 15 proc. terytorium Polski 
zamieszkane przez 18 proc. ludności). Łącznie 
obszar ten liczył prawie 60 tys. km² i około 6 mln 
ludności, którą w większości stanowili miesz-
kańcy ubogich, przeludnionych wsi, dla których 
należało znaleźć zatrudnienie.

Plan COP polegał na połączeniu ze sobą, pod 
auspicjami państwa, szeregu strategicznych 
inwestycji o szerokim zróżnicowaniu funkcjonal-
nym i różnej skali oddziaływania. W jego ramach 
przewidywano budowę nowych przedsiębiorstw 
produkujących dla potrzeb przemysłu zbrojenio-
wego; rozwój i budowę przedsiębiorstw cywil-
nych; nowoczesne realizacje infrastrukturalne, 
energetyczne i komunikacyjne. 

Celami stawianymi przed COP były – wzmoc-
nienie potencjału obronnego Polski, zreduko-
wanie bezrobocia, wyrównanie poziomu życia 
w zaniedbanych częściach kraju oraz utrzymanie 
i poszerzenie korzystnej koniunktury gospodar-
czej końca lat 30. Niektóre plany rozwoju okręgu 
sięgały daleko w przyszłość.

Niestety realizację dużej części zamierzeń 
przerwał wybuch II wojny światowej. Wśród 
rozpoczętych inwestycji budowlanych na pierw-
szym miejscu znalazły się: huta i miasto Sta-
lowa Wola, wytwórnia amunicji i miasto Nowa 
Dęba (dawniej Dęba), fabryka amunicji oraz 

Kraśnik Fabryczny, wytwórnia prochu w Krajowi-
cach, zakłady i miasto Poniatowa, zakłady lotnicze 
w Mielcu i Rzeszowie, zakłady chemiczne w Nowej 
Sarzynie (dawniej Sarzynie) oraz fabryka kauczuku 
syntetycznego i opon w Dębicy. 

W ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego 
budowano również Gazociąg Centralny (łączący 
Roztoki, Rzeszów, Sandomierz oraz Starachowice 
z Warszawą); elektrownie wodne (m.in. Rożnów, 
Porąbka, Czchów); elektrownie lądowe; sieci ener-
getyczne (m.in. linia energetyczna 150 kV łącząca 
Mościce ze Starachowicami); drogi i linie kolejowe; 

15 listopada 2017 roku Narodowy Bank Polski wpro-
wadza do obiegu monetę z serii „Odkryj Polskę” – 
Centralny Okręg Przemysłowy o nominale 5 zł.

Nominał 5 zł
stop: pierścień MN25, rdzeń CuAl6Ni2
stempel: zwykły 
średnica: 24,00 mm
masa: 6,54 g
brzeg (bok): moletowany nieregularnie; 
na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: 
NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, 
rozdzielony gwiazdkami 
nakład: do 1 200 000 szt.

Projektant awersu: Dobrochna Surajewska
Projektant rewersu: Grzegorz Pfeifer
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.

porty i wiele innych. Wszystkie działania 
poprzedzały staranne plany i studia z udzia-
łem najwybitniejszych fachowców różnych 
dziedzin.

Na rewersie monety znajdują się: wizerunek 
budynku – siedziba dyrekcji naczelnej Zakła-
dów Południowych (pierwotna nazwa Huty 
Stalowa Wola) – zaprojektowany w stylu 
art déco; szedowy dach hali produkcyjnej 
Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Ponia-
towej; kominy fabryczne oraz motyw gra-
ficzny zaczerpnięty z klatki schodowej bloku 
na osiedlu mieszkaniowym pracowników PZL 
w Mielcu, również inwestycji copowskiej.

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak


