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Monety zostały wyprodukowane 
w Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie.

Skład i druk: Drukarnia NBP

Narodowy Bank Polski  
ma wyłączne prawo emitowania znaków  

pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz monet i banknotów powszechnego obiegu  

NBP emituje także monety i banknoty kolekcjonerskie.  

Emisja wartości kolekcjonerskich  

stanowi okazję zarówno do upamiętniania  

ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania  

zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Od 1996 roku NBP emituje także  
dwuzłotowe monety okolicznościowe  

powszechnego obiegu ze stopu Nordic Gold.

 

Wszystkie monety i banknoty emitowane przez NBP  
są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

 

 

 
●	W dniu 1 lipca 2011 r. Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety upamiętniające 
Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej, 
o nominałach:

	 100	zł  wykonaną stemplem lustrzanym  
w złocie,

	 10	zł  wykonaną stemplem lustrzanym  
w srebrze (z tampondrukiem rastrowym),

	 	 2	zł  wykonaną stemplem zwykłym ze stopu 
Nordic Gold. 

Przewodnictwo Polski  
w Radzie  

Unii Europejskiej

Informacje o planie emisji  
znajdują się na stronie:

 www.nbp.pl/monety
Sprzedaż monet kolekcjonerskich emitowanych przez NBP  

jest prowadzona w serwisie Kolekcjoner  
(aukcja internetowa/sklep internetowy) pod adresem:

www.kolekcjoner.nbp.pl

oraz w oddziałach okręgowych NBP.
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N O m i N a ł  1 0 0  z ł

 1 lipca 2011 roku Polska po raz pierwszy w historii obejmuje 
przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. z punktu widzenia 
członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej to najważniejsze 
wydarzenie od czasu przystąpienia do UE. 

 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to nie tylko ogromne 
wyzwanie wymagające planowania strategicznego, pełnej 
aktywności politycznej i organizacyjnej na szczeblu krajowym 
i europejskim, ale także wielka szansa bezpośredniego udziału 
Polski w kształtowaniu kierunków działania Unii Europejskiej. 

 Prezydencja umożliwia z jednej strony większy wpływ na 
decyzje podejmowane w UE, przedstawienie na forum Unii 
Europejskiej priorytetów politycznych, zaakcentowanie naj-
istotniejszych obszarów, przedłożenie własnych pomysłów  
i inicjatyw, z drugiej zaś zobowiązuje do kontynuacji 
wcześniejszych działań Unii, zapewnienia jej spójnego funkcjo-
nowania, a także zagwarantowania jej głosu w ważnych dla 
świata sprawach. Sukces prezydencji to najlepsza promocja 
kraju i okazja do wzmocnienia pozytywnego wizerunku Polski 
w świecie.

 istotą prac Rady UE i jej organów przygotowawczych jest 
stanowienie prawa i podejmowanie decyzji istotnych dla niemal 
500 milionów obywateli państw członkowskich. W związku  
z tym w naszym kraju zaplanowano ponad 300 spotkań  
z udziałem przeszło 30 000 delegatów ze wszystkich krajów UE. 
miastami-gospodarzami spotkań na najwyższym szczeblu są: 
Sopot, Wrocław, Kraków, Poznań oraz Warszawa, jednak ważne 
wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne odbywają się 
w całej Polsce. 

 Prezydencja to nie tylko wydarzenie polityczne, angażujące 
wyłącznie administrację. To także ogromny projekt społeczno- 
-kulturalny. Program kulturalny polskiej prezydencji jest jednym 
z największych projektów promujących Polskę od 1989 r. 
Od lipca do grudnia 2011 r. odbędą się tysiące wydarzeń: 
ogólnodostępnych koncertów, wystaw, spektakli teatralnych 
oraz akcji edukacyjnych. 

 W dziesięciu stolicach, nie tylko w Unii Europejskiej, ale 
także poza jej granicami – Berlinie, Brukseli, Kijowie, Londynie, 
madrycie, mińsku, moskwie, Paryżu, Pekinie, Tokio – odbędzie 

się blisko 400 imprez, których przygotowanie koordynuje 
instytut adama mickiewicza wspólnie z instytutami Polskimi. 
Ponadto polskie placówki dyplomatyczne od Lizbony po 
Petersburg i od Hongkongu po meksyk organizują wiele 
konferencji, koncertów, wystaw i spotkań służących promocji 
Polski, jej historii i kultury.

 W Polsce program kulturalny, obejmujący łącznie ponad 
1000 projektów artystycznych, będzie realizowany z udziałem 
170 organizacji partnerskich w ośmiu miastach: Białymstoku, 
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Sopocie, Warszawie 
i Wrocławiu. Krajowy program kulturalny koordynuje Narodowy 
instytut audiowizualny. Ponadto na terenie całego kraju będą 
organizowane z inicjatywy społecznej liczne wydarzenia objęte 
patronatem polskiej prezydencji.

 Jednym z projektów upamiętniających sprawowanie przez 
Polskę prezydencji w Radzie UE jest emisja przez Narodowy 
Bank Polski serii monet okolicznościowych.
	 	 	 	 	 	 	

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej

metal  Ag	925/1000	oraz	farby:	żółta,	czarna,	zielona,	niebieska,	 
pomarańczowa	i	czerwona	■	stempel  lustrzany ■	średnica 32,00	mm

masa  14,14	g ■	wielkość  emisji  (nakład)  50.000 szt.	

AwErS: Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Na lewo od orła, u dołu, napis: 10 ZŁ. Po lewej stronie, 
u góry, stylizowana litera „e” na tle flagi Rzeczypospolitej Polskiej, której 
zakończenie tworzy kontury fragmentu terytorium Polski. Flagę otacza 
dwanaście gwiazdek. U dołu, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 
2011. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W. 

rEwErS: Centralnie, na tle konturów terytorium Polski, stylizowany 
wizerunek logo Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, 
wykonany farbą: żółtą, czarną, zieloną, niebieską, pomarańczową 
i czerwoną. Wokół napis: PRZEWODNICTWO POLSKI W RADZIE UE. 
W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, dwanaście gwiazdek.

Projektant monety: UrSZUlA wAlErZAk

N O m i N a ł  1 0  z ł
metal  stop CuAl5Zn5Sn1  ■		stempel  zwykły  ■	 średnica 27,00	mm   

masa  8,15	g  ■			wielkość  emisji  (nakład)  800.000 szt.	

AwErS: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-11, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. 
W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony 
sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

rEwErS: Centralnie, stylizowany wizerunek logo Przewodnictwa 
Polski w Radzie Unii Europejskiej, na tle stylizowanego fragmentu flagi 
Unii Europejskiej. Z prawej strony stylizowane sylwetki dwóch postaci 
trzymających się za ręce. U góry, nad wizerunkiem logo, stylizowany 
wizerunek podanych sobie dłoni. U dołu półkolem napis: PRZEWODNICTWO 
POLSKI W RADZIE UE.

NA bOkU: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony 
o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant awersu:	EwA	Tyc-KArpińsKA
Projektant rewersu: UrSZUlA wAlErZAk

n o m i n a ł  2  z ł
metal  Au 900/1000 ■	stempel  lustrzany ■	średnica  21,00	mm

masa  8,00	g ■	wielkość  emisji  (nakład)  4.000 szt.	

AwErS: Na tle konturów terytorium Europy, z prawej strony, w miejscu 
położenia Polski, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dookoła orła dwanaście gwiazdek. Na lewo od orła, u góry, napis: 
100 ZŁ. U dołu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011. Pod lewą 
łapą orła znak mennicy: M/W. 

rEwErS: Stylizowany wizerunek logo Przewodnictwa Polski w Radzie  
Unii Europejskiej, na tle stylizowanego fragmentu flagi Unii Europejskiej. 
U góry, nad wizerunkiem logo, stylizowany wizerunek podanych sobie 
dłoni. U dołu półkolem napis: PRZEWODNICTWO POLSKI W RADZIE UE.

Projektant monety: UrSZUlA wAlErZAk




