
F r e g a t a  r a k i e t o wa  
„ G e n .  K .  P u ł a s k i ”

Fregata rakietowa  
„Gen. K. Pułaski”

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. 

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

Monety okolicznościowe 2 zł ze stopu Nordic Gold  
wymieniane są po wartości nominalnej  
w kasach oddziałów okręgowych NBP.

Sprzedaż monet kolekcjonerskich 
emitowanych przez NBP 
jest prowadzona pod adresem: 
www.kolekcjoner.nbp.pl 
oraz w oddziałach okręgowych NBP.

13 września 2013 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu monet:
• o nominałach 500 zł i 50 zł „Władysław Łokietek”
z serii „Skarby Stanisława Augusta”,
• o nominale 5 zł „Denar Bolesława Śmiałego”
z serii „Historia Monety Polskiej”.

Monety okolicznościowe

Dbamy o wartość pieniądza 

Na Państwa dodatkowe pytania 
odpowiedzą nasi konsultanci 
pod numerami tel. 801 044 410 
oraz 22 313 04 44.

Na awersie każdej polskiej monety znajdują się: 
 nominał,
 godło Rzeczypospolitej Polskiej,
 napis: Rzeczpospolita Polska,
 rok emisji. 

S e r i a  P o l S K i E  o K R ę t y



12 sierpnia 2013 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monetę z serii „Polskie okręty” 
o nominale 2 zł upamiętniającą fregatę rakietową  
„Gen. K. Pułaski”.

Nominał 2 zł
metal: stop CuAl5Zn5Sn1 
stempel: zwykły  
średnica:  27,00 mm
masa: 8,15 g  
nakład: do 800 000 szt.

Emitent: NBP
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Grzegorz Pfeifer
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 

Fregata rakietowa „Gen. K. Pułaski”

Poprzednie monety  
z serii „Polskie okręty”

Dwa największe polskie okręty, fregaty rakietowe „Gen. K. Pułaski” 
(„272”) i bliźniaczy „Gen. t. Kościuszko” („273”), należą do 
amerykańskiego typu „oliver Hazard Perry”. Pierwszy okręt 
tego typu powstał w latach 1975–1977. Do 1989 r. dla marynarki 
wojennej USA zbudowano 51 takich fregat. Sześć dalszych w latach 
1980–1993 wcieliła marynarka wojenna Australii. Aktualnie okręty 
takie znajdują się w siłach morskich Australii, Bahrajnu, Hiszpanii, 
Egiptu, Pakistanu, Chin, USA i Polski. 

obie fregaty rakietowe typu „oliver Hazard Perry” wchodzą w skład  
dywizjonu okrętów bojowych 3 Flotylli okrętów w Gdyni. 
Przeznaczone są do zwalczania okrętów podwodnych, ochrony 
konwojów i zespołów okrętów oraz patrolowania i operacji 
ratowniczych.

oRP „Gen. K. Pułaski” zbudowała w latach 1978–1980 stocznia  
Bath iron Works w Bath (stan Maine) i 9 maja 1980 r. wszedł on  
– jako USS „Clark” – do służby w siłach morskich Stanów 
Zjednoczonych. Jest darem rządu amerykańskiego w ramach 
programu pomocy wojskowej. Polską banderę wojenną podniósł 
po raz pierwszy 15 marca 2000 r. w amerykańskiej bazie w Norfolk. 
Uroczyste nadanie okrętowi imienia odbyło się 25 czerwca 2000 r. 
w Gdyni. Matką chrzestną została małżonka ówczesnego premiera 
ludgarda Buzek. 

Dane taktyczno-techniczne okrętu: wyporność standardowa 3045 t,  
pełna – 3638 t, długość 135,64 m, szerokość 13,7 m, zanurzenie  
4,52–7,48 m. Napęd składa się z dwóch turbin gazowych General 
Electric o mocy po 20500 KM, prędkość maksymalna 29 w. Zasięg 
4500 Mm przy 20 w, załoga 215 osób. 

Uzbrojenie okrętu stanowią: jednoprowadnicowa wyrzutnia  
Mk 13 Mod. 4 kierowanych pocisków przeciwlotniczych  
Standard SM-1MR i kierowanych pocisków przeciwokrętowych 
AGM-84G Harpoon, 76 mm armata uniwersalna Mk 75 oto  
Melara, 20 mm zestaw artyleryjski Mk 15 Vulcan-Phalanx,  
dwie potrójne 324 mm wyrzutnie torpedowe Mk 32, cztery 
sześciolufowe wyrzutnie celów pozornych Mk-137 i dwa  
pokładowe wielozadaniowe śmigłowce Kaman SH-2G Seasprite.
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Niszczyciel „Blyskawica”

lekki krążownik „Dragon”

Kuter rakietowy „Gdynia”

okręt transportowo-minowy „lublin”

Niszczyciel rakietowy „Warszawa”

 

okręt podwodny „orzeł”

Niszczyciel „Piorun”


