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

Okręt
transportowo-minowy
Okręt
transportowo-minowy
„Lublin”
„Lublin”

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.

20 czerwca 2013 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu
monety „Denar Bolesława Chrobrego”
- o nominale 5 zł z serii „Historia Monety Polskiej”.

S e r i a P ols k i e O k r ę t y
Na Państwa dodatkowe pytania
odpowiedzą nasi konsultanci
pod numerami tel. 801 044 410
oraz 22 313 04 44.

Dbamy o wartość pieniądza

Okręt transportowo-minowy „Lublin”
Poprzednie monety
z serii „Polskie Okręty”

ORP „Lublin” („821”) to prototyp serii pięciu okrętów transportowominowych projektu „767” (pozostałe również noszą imiona
polskich miast: Poznania, Gniezna, Krakowa i Torunia). Okręty te
zbudowano w latach 1987–1991 w gdańskiej Stoczni Północnej.

2012

Nowatorski w skali światowej projekt średniego okrętu desantowego z otwartą ładownią przelotową, przeklasyfikowanego na
transportowo-minowy, powstał w Biurze Projektowo-Konstrukcyjno-Technologicznym tej stoczni. Pierwsze podniesienie bandery
wojennej odbyło się 12 października 1989 r. Matką chrzestną okrętu
została Ludmiła Sołowiej-Mańko. Początkowo został wcielony
do 1 dywizjonu 2 Brygady Okrętów Desantowych, a od jej przeformowania w 1993 r. wchodzi w skład 2 dywizjonu okrętów transportowo-minowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
Ma 1745 ton wyporności, 95,8 m długości, 10,8 m szerokości
i zanurzenie 2,38 m. Trzy silniki spalinowe Cegielski-Sulzer o mocy
1320 kW każdy, napędzające trzy śruby, umożliwiają osiąganie
prędkości maksymalnej 16,5 węzła. Zasięg okrętu wynosi 1500 mil
morskich, autonomiczność – 5 dób. Załoga liczy 37 osób.

Niszczyciel „Blyskawica”

Okręt podwodny „Orzeł”

Lekki krążownik „Dragon”

Niszczyciel „Piorun”

Przeznaczony jest do załadunku z nieuzbrojonego brzegu (np.
plaży), transportu morzem i wysadzenia na nieuzbrojony brzeg –
bez dodatkowych środków przeładunkowych – techniki wojskowej
oraz żołnierzy desantu. Może transportować 9 wozów bojowych
i zabezpieczenia technicznego, o szerokości ponad 2,5 m lub
17 wozów bojowych i samochodów ciężarowych, szerokości do
2,5 m oraz 135 żołnierzy z uzbrojeniem i wyposażeniem. Zamiast
ładunku można zainstalować dwa tory i zrzutnie min morskich,
wówczas może transportować i postawić, zależnie od typu,
50–134 min morskich.
Uzbrojenie stanowią 4 morskie zestawy rakietowo-artyleryjskie
ZU-23-2MR Wróbel-II (podwójnie sprzężona 23 mm armata i podwójna
wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych Strzała-2M), okrętowy zestaw
zakłóceń pasywnych Derkacz (12 dwunastolufowych nieruchomych wyrzutni 70 mm celów pozornych bliskiego zasięgu) i 6 świec
dymnych. Okręt może użyć 9 wyrzutni ładunków wydłużonych
ŁWD-100/5000 Sosna do wykonywania przejść w przeciwdesantowych zaporach minowych.
Walter Pater
Muzeum Marynarki Wojennej

19 czerwca 2013 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monetę
z serii „Polskie Okręty” o nominale 2 zł
upamiętniającą okręt transportowo-minowy „Lublin”.

Nominał 2 zł

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

2013

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

Kuter rakietowy „Gdynia”

Niszczyciel rakietowy „Warszawa”

