
Monety okolicznościowe

3 marca 2014 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzenie do obiegu monet  
o nominałach 500 zł i 50 zł  z serii „Skarby 
Stanisława Augusta” – Kazimierz Wielki  
oraz monet o nominale 10 zł z serii  
„Historia Monety Polskiej” – denar typu  2. 
Bolesława Krzywoustego

Na awersie każdej polskiej monety znajdują się: 

 nominał

 godło Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji
 Zwierzęta Świata

Konik polski  
Equus caballus gmelini

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. 801 044 410 
oraz 22 313 04 44.

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



24 lutego 2014 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety z serii „Zwierzęta 
Świata” – konik polski o nominałach 20 zł i 2 zł.

Konik polski Equus caballus gmelini

Konik polski (zwany potocznie tarpanem) jest najbliżej 
spośród wszystkich współczesnych ras koni spokrewniony 
z dziko żyjącymi tarpanami – końmi dość powszechnymi  
w naszych lasach w średniowieczu. Gatunek ten był  
stopniowo tępiony, część osobników odławiana i krzyżowana 
z innymi rasami koni. Pod koniec XVIII w. ostatnie tarpany 
zostały umieszczone w zwierzyńcu Ordynacji Zamojskich. 
Największe zasługi w hodowli tej rasy położył prof. Tadeusz  
Vetulani (również autor nazwy konik polski). Z jego  
inicjatywy założono w Białowieży w 1936 r. „Rezerwat 
Konika Polskiego Typu Tarpana Leśnego”. Rasę uzyskano 
metodą krzyżowania wstecznego koni z dominującymi  
cechami tarpana. Wysiłki te zostały niemal zniweczone 
podczas II wojny światowej, wskutek zarekwirowania przez 
Niemców całej hodowli liczącej wówczas ok. 40 osobników.  
Na szczęście po wojnie udało się ich część odzyskać  
i w Popielnie odtworzyć stado zarodowe.

Koniki polskie wykazują wiele cech typowych dla swoich 
dzikich przodków, jak ciemnopopielate umaszczenie 
z  czarną pręgą wzdłuż grzbietu, często pręgi na kończynach, 
gęstą (zwłaszcza zimą) sierść, długą grzywę i ogon, nieduże 
i silnie owłosione uszy, krótką i grubą szyję, dużą i stosunkowo 
szeroką głowę, mocne kopyta niewymagające stosowania 
podków,  niski wzrost (do 140 cm) i niewielką masę ciała  
(do 400 kg). Są długowieczne, odporne na choroby i warunki 
pogodowe, a mało wymagające żywieniowo. Mogą cały rok 
przebywać na swobodzie, nie korzystając ze stajni. Jest to 
rasa łagodna, łatwa do ułożenia, często używana do nauki 
jazdy konnej przez dzieci, także w hipoterapii. 

Obecnie w Polsce w różnych hodowlach, rezerwatach 
i parkach narodowych mamy już kilkaset koników  
polskich. Koniki wykorzystywane są także w programach 
przeciwdziałania sukcesji leśnej (czyli zarastania przez 
drzewa i krzewy polan i łąk śródleśnych),  np. w parkach 
narodowych Biebrzańskim i Ujścia Warty. Poza Polską  
rasa ta jest bardzo popularna m.in. w Niemczech i Holandii.

Dr hab. Kajetan Perzanowski
Stacja Badawcza Fauny Karpat
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

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

Projektant awersu: Ewa Tyc – Karpińska
Projektant rewersu: Tadeusz Tchórzewski 

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 

Nominał 20 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 38,61 mm 
masa: 28,28 g
nakład: do 45 000 szt.

Projektant awersu: Ewa Tyc – Karpińska
Projektant rewersu: Tadeusz Tchórzewski 

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 


