
Monety okolicznościowe

20 listopada 2013 roku  
Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzenie do obiegu monet  
o nominałach 200 zł, 10 zł i 2 zł   
„200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego”.

Na awersie każdej polskiej monety znajdują się: 

 nominał

 godło Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji
 

50-lecie działalności  
Polskiego Stowarzyszenia  
na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym

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 października 2013 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety z okazji 50-lecia 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym o nominałach  
10 zł i 2 zł.

50-lecie działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełno-
prawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Na równi 
z innymi są uprawnione do korzystania ze wszystkich wol-
ności i praw człowieka. Niepełnosprawność intelektualna, 
choć wywołuje różne problemy w codziennym funkcjono-
waniu, jest tylko jednym z elementów tożsamości tych osób 
i w żaden sposób nie może ograniczać ich pełnego uczest-
nictwa w życiu społecznym. 
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają trudności 
z rozumieniem, uczeniem się i tworzeniem nowych pojęć.  
Potrzebują więcej czasu na naukę nowych działań i zapa-
miętanie nowych informacji. Wymagają zatem zróżnicowa-
nego wsparcia w edukacji, pracy, w podejmowaniu decyzji, 
w codziennych sprawach. Osoba z niepełnosprawnością 
intelektualną, która otrzyma odpowiednią pomoc, może 
w pełni korzystać ze swoich praw i wykonywać swoje obo-
wiązki, a dzięki doskonaleniu nabytych umiejętności staje 
się bardziej samodzielna i niezależna.  
Włączenie w życie społeczne osób z niepełnosprawnością 
intelektualną zależy od każdego z nas. Będzie ono tym sku-
teczniejsze, im lepiej zrozumiemy potrzeby tych osób oraz 
uznamy ich prawo do godności i autonomii. 
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną stanowią około 
1 procent populacji Polski. 
W ponad 400 placówkach prowadzonych przez 123 Koła 
terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym, które w 2013 r. obchodzi jubileusz 
50-lecia, dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością 
intelektualną mają dostęp do odpowiedniej edukacji,  
rehabilitacji i terapii, aktywizacji społecznej i zawodowej. 
Rozwijają talenty artystyczne, wnosząc wkład w tworzenie 
kultury i sztuki narodowej. Na miarę swoich możliwości  
posługują się nowymi technologiami i doskonalą kompe-
tencje społeczne. Uczestniczą w wyborach, wypowiadają 
się w swoich sprawach i głośno domagają się respektowa-
nia należnych im praw człowieka i obywatela.

Barbara Abramowska
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym

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: Dobrochna Surajewska 

Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel: zwykły (oksydowanie oraz napis na 
otoku 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
średnica: 32,00 mm 
masa: 14,14 g
nakład: do 25 000 szt.

Projektant awersu i rewersu: Dobrochna Surajewska 

Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 


