
Monety okolicznościowe

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci, 
jak i do rozwijania zainteresowań 
polską kulturą, nauką i tradycją.

11 grudnia 2014 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu dwóch monet 
o nominałach 10 zł „Historia polskiej muzyki  
rozrywkowej” – Grzegorz Ciechowski.

Sprzedaż monet kolekcjonerskich  
emitowanych przez NBP  
jest prowadzona 
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.

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.

Na awersie każdej polskiej monety  

okolicznościowej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Historia monety polskiej

Brakteat  
Leszka Białego

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



4 grudnia 2014 roku Narodowy Bank Polski  
wprowadza do obiegu monetę „Historia monety  
polskiej” – brakteat Leszka Białego  
o nominale 10 zł.

Brakteat Leszka Białego

Koniec wieku XII i cały wiek XIII to okres domi-
nacji brakteatów, czyli cienkich monet bitych  
tylko z jednej strony. Jest to jednocześnie najciem-
niejszy okres w dziejach polskiego mennictwa, 
przypadający na rozbicie dzielnicowe. Był to czas 
jednoczesnego panowania wielu książąt,  którzy 
bili własne monety. Większość tych monet pozba-
wiona jest jakichkolwiek napisów, co niesłychanie 
utrudnia rozpoznanie emitentów. Pewną pomoc 
w tym względzie przyniósł niedawno ujawniony 
w Krakowie wielki skarb monet, ukryty w pierw-
szej połowie XIII w. Z niego pochodzi brakteat 
z wyobrażeniem skrzydlatego smoka, z dużym 
prawdopodobieństwem przypisywany księciu 
Leszkowi Białemu (1206–1227).

To właśnie taki okaz został umieszczony na rewer-
sie nowej monety, będącej już piątą monetą w na-
szej serii. Smok jest zwrócony w lewo, ale głowę 
ma skierowaną do tyłu, skrzydła rozłożone a ogon 
podwinięty. Potwór ten albo symbolizuje moc 
księcia, albo może raczej ma odstraszać wszelkie 

złe moce, które mogłyby mu zagrażać. Jako tło wy-
korzystano zarys fasady późnoromańskiego kościoła 
cystersów w Sulejowie.

Również na naszym awersie, czyli na stronie głównej 
monety, umieszczono dwa elementy. Jest to przede 
wszystkim metryka monety z godłem państwa, jego 
nazwą, nominałem i rokiem emisji. Uzupełnienie sta-
nowi pieczęć piesza księcia. Został on przedstawiony 
w pełnym uzbrojeniu, z włócznią z proporcem w jed-
nym ręku, a tarczą w drugim. Legenda zawiera dane, 
których brak na monecie: +SIGIL[LVM] LESTCONIS 
D-VCIS POLONI-E (pieczęć Leszka, księcia Polski).

Stanisław Suchodolski

Nominał 10 zł
metal: Ag 925 
stempel: lustrzany    
średnica:  32, 00 mm
masa: 14,14 g  
nakład: do 20 000 szt.

Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec 
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 
Mennica Polska S.A. 

W marcu 2015 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzenie do obiegu monety srebrnej 
o nominale 20 zł z serii „Historia monety polskiej” 
– floren Władysława Łokietka.


