
Monety okolicznościowe

24 kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzenie do obiegu monet  
o nominałach 200 zł, 10 zł i 2 zł   
„100. rocznica urodzin Jana Karskiego”.

Na awersie każdej polskiej monety znajduje się: 

 nominał

 godło Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Kanonizacja 
Jana Pawła II  
27 IV 2014

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 
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.



15 kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu monety  
„Kanonizacja Jana Pawła II - 27 IV 2014”  
o nominałach 100 zł, 500 zł, 10 zł i 2 zł.

Kanonizacja Jana Pawła II – 27 IV 2014

Kanonizacja (od łac. canonizatio) oznacza „ogłosze-
nie świętym”, czyli oficjalne uznanie przez Stolicę  
Apostolską świętości życia danej osoby, ogłoszenie 
jej przez papieża za godną kultu publicznego  
w Kościele powszechnym oraz wpisanie do szacow-
nego katalogu świętych. Kanonizacja wieńczy wielo-
letni proces kanonizacyjny i różni się od beatyfikacji 
tym, że o ile beatyfikacja zapoczątkowuje oficjalny 
kult osoby błogosławionej w Kościele lokalnym,  
czyli na terenie określonej diecezji bądź kraju, o tyle 
kanonizacja rozciąga ten kult na cały Kościół.

Jan Paweł II podczas 51 uroczystości kanonizacyjnych 
ogłosił świętymi 482 osoby, z których większość to 
męczennicy za wiarę chrześcijańską.  Po 9 latach, 
które upłynęły od śmierci Papieża z Polski, on sam 
– beatyfikowany 1 maja 2011 r. przez Benedykta XVI 
– zostaje włączony do grona świętych. Tak spełnia się 
wołanie tłumów zgromadzonych na placu Świętego 
Piotra w Rzymie w dniu jego pogrzebu: „Santo 
Subito!”, czyli „Święty od zaraz!”. Akt uroczystej 
kanonizacji potwierdza wielkość Jana Pawła II, 
jego niezłomność w wyznawaniu i głoszeniu 
Ewangelii, a także ogromne uznanie i wdzięczność 
za dar niezwykłego pontyfikatu, który otrzymuje 
wyjątkowe miejsce w historii świata, Kościoła 
katolickiego i Polski.
 

Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nominał 2 zł

metal: stop CuAl5Zn5Sn1 
stempel: zwykły  
średnica:  27,00 mm
masa: 8,15 g  
nakład: do 1 600 000 szt.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Andrzej Nowakowski

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

Nominał 500 zł
metal: Ag 999/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 100,00 mm 
masa: 1000,00 g
nakład: do 966 szt.

Projektant monety: Andrzej Nowakowski

Emitent: NBP
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 50 000 szt.

Projektant monety: Andrzej Nowakowski

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

Na rewersach monet  - wizerunek Jana Pawła II wg zdjęcia Grzegorza Gałązki.

Nominał 100 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany 
średnica: 21,00 mm 
masa: 8,00 g 
nakład: do 5000 szt.

Projektant monety: Andrzej Nowakowski 

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


