
Monety kolekcjonerskie

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 centralny 
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 
oraz 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 91 59
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  

kolekcjonerskiej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Dbamy o wartość polskiego pieniądza

30-lecie wznowienia 
działalności  
Caritas Polska

14 października 2021 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzić do obiegu srebrną monetę 
kolekcjonerską o nominale 20 zł z serii „Wielkie 
aktorki – Gabriela Zapolska”



30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska

6 października 2021 roku Narodowy Bank 
Polski wprowadza do obiegu srebrną 
monetę o nominale 10 zł „30-lecie wzno-
wienia działalności Caritas Polska”.

W latach 2020–2021 obchodzony jest jubile-
usz 30-lecia wznowienia działalności Caritas  
Polska. Organizacja została reaktywowana 
Dekretem Konferencji Episkopatu Polski  
z dnia 10 października 1990 roku jako instytu-
cja czerpiąca inspiracje i wzory z działalności 
charytatywnej oraz społecznej prowadzonej 
na terenie Polski w przeszłości, przerwanej  
w okresie reżimu komunistycznego.
Caritas Polska jest duszpasterską instytucją 
charytatywną Kościoła katolickiego i naj-
większą organizacją społeczno-charytatywną  
w Polsce. Niesie profesjonalną, wielowymia-
rową pomoc osobom wykluczonym i ubogim, 
które idą przez życie z różnego rodzaju deficy-
tami. Będąc ich głosem i rzecznikiem, Caritas 
Polska odwołuje się do wyraźnie zdefiniowa-
nych wartości ewangelicznych, które wyzna-
czają kryteria oceny rzeczywistości społecznej 
i odpowiednie zasady postępowania: dobra 
wspólnego, solidarności i miłości. 
Działania Caritas Polska skupiają się na 
osobach potrzebujących, do których kiero-
wana jest pomoc materialna, psychologiczna  
i duchowa. W sposób szczególny organizacja 
ta wspiera rodziny, dzieci i młodzież, seniorów, 
osoby z niepełnosprawnościami, bezdomnych, 
uzależnionych, opuszczających zakłady peni-
tencjarne, migrantów i uchodźców. 

z Ewangelii św. Mateusza (Mt 7,20) w polskiej  
i łacińskiej wersji językowej.
Na rewersie monety zaprezentowano jubi-
leuszowy logotyp Caritas Polska oraz napis 
informujący o 30. rocznicy wznowienia dzia-
łalności przez tę instytucję.

dr Urszula Bejma

Ponadto Caritas Polska działa w obszarze eduka-
cji i podnoszenia świadomości społecznej oraz 
świadczy pomoc humanitarną i rozwojową na 
wszystkich kontynentach. Reprezentuje także  
45 diecezjalnych ośrodków Caritas znajdujących 
się na terenie Polski, wspierając je w wykonywa-
niu zadań. Caritas Polska jest członkiem konfe-
deracji Caritas Internationalis i Caritas Europa, 
współpracuje również z watykańską Dykasterią 
ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. 
Awers monety przedstawia miłosiernego  
Samarytanina udzielającego pomocy napad-
niętemu i rannemu wędrowcowi oraz cytat  

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki  
nakład: do 10 000 szt.

Projektant: Robert Kotowicz

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monetę  
wyprodukowała Mennica Polska S.A. 


