
Monety okolicznościowe

24 października 2013 roku  
Narodowy Bank Polski planuje  
wprowadzenie do obiegu monet  
o nominałach 10 zł i 2 zł  
„50-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia  
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym”  
oraz monet o nominałach 20 zł i 2 zł   
z serii „Zwierzęta Świata” – żubr.

Na awersie każdej polskiej monety znajdują się: 

 nominał

 godło Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

200. rocznica śmierci  
księcia Józefa Poniatowskiego

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.



9 października 2013 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety „200. rocznica 
śmierci księcia Józefa Poniatowskiego”  
o nominałach 200 zł, 10 zł i 2 zł.

200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego

Książę Józef Poniatowski – ur. 7 V 1763 r. w Wiedniu,  
zm. 19 X 1813 r. w nurtach Elstery pod Lipskiem. 
Był ukochanym bratankiem króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Karierę rozpoczynał w armii austriackiej. 
Porzucił ją bez wahania w 1789 r., by na życzenie króla  
i sejmu objąć stanowisko generała majora (obecnie 
generała brygady) w armii Rzeczypospolitej. 
Był entuzjastą Konstytucji 3 maja i w jej obronie walczył  
w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. 18 czerwca tego roku 
dowodzone przezeń oddziały zwyciężyły Rosjan pod 
Zieleńcami. Mimo że zwycięstwo nie zmieniło losów 
kampanii, to upamiętnił je order Virtuti Militari, którego 
książę został kawalerem. Kapitulacja królewska zakończyła 
kampanię i przypieczętowała II rozbiór Polski. Obie  
decyzje książę przyjął z rozpaczą. Później bił się ze zmiennym 
szczęściem w powstaniu kościuszkowskim. 
Po upadku państwa rozpoczął się najtrudniejszy okres 
w jego życiu. Załamany klęską Rzeczypospolitej zmagał 
się z kłopotami majątkowymi, pogrążał się w politycznej 
bezczynności i hulankach. W 1807 r. powrócił do czynnego 
życia jako dowódca naczelny sił zbrojnych i minister wojny 
Księstwa Warszawskiego. W 1809 r. odpierał atak sił austriac-
kich na Księstwo Warszawskie. Osobista odwaga w bitwie 
pod Raszynem i sukces polskiego manewru na Galicję 
zaowocowały wzrostem jego popularności. Utrwaliła ją 
kampania 1812 r., w której dowodził V korpusem Wielkiej 
Armii. Po klęsce podjął dramatyczną decyzję trwania z woj-
skiem do końca przy Napoleonie. Ufał w jego szczęśliwą 
gwiazdę. Mianowany 16 października 1813 r. marszałkiem 
Francji osłaniał odwrót armii w bitwie pod Lipskiem.  
Kilkakrotnie ranny, odmawiał poddania się. Półprzytomny,  
z ręką na temblaku, w malignie powtarzał słowa, które 
przeszły do historii: o Bogu, o honorze, o Ojczyźnie. Osunął 
się z koniem w wezbrane nurty Elstery i, ostrzelany z dru-
giego brzegu, utonął. 
Śmierć księcia zapoczątkowała narodziny romantycznej 
legendy, w której mieściły się afirmowane przez pokole-
nia wartości drogie Polakom – wiary, nieugiętego honoru 
i wierności sprawie nawet wbrew rozsądkowi i zimnym  
kalkulacjom, a nade wszystko miłości do utraconej  
Ojczyzny.

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. 

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm 
masa: 14,14 g
nakład: do 28 000 szt.

Emitent: NBP
Projektant monety: Urszula Walerzak 

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany 
średnica: 27,00 mm 
masa: 15,50 g 
nakład: do 3000 szt.

Emitent: NBP
Projektant monety: Urszula Walerzak

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 


