Na każdej polskiej monecie
okolicznościowej znajdują się:
nominał
wizerunek orła ustalony dla godła

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

Rzeczypospolitej Polskiej
napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
14 września 2016 roku Narodowy
Bank Polski planuje wprowadzić do obiegu
monetę okolicznościową o nominale 20 zł
z serii „Polscy malarze XIX/XX w.”
– Olga Boznańska.

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. 22 185 45 96
oraz 22 185 13 03.

Polska Reprezentacja
Olimpijska
Rio de Janeiro 2016

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 centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli,
nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów.
Prowadzi natomiast 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

Monety okolicznościowe

Polska Reprezentacja Olimpijska Rio de Janeiro 2016
Polska na letnich igrzyskach olimpijskich zadebiutowała w roku 1924 w Paryżu. Debiut był udany, przyniósł biało-czerwonym dwa medale – srebrny drużyny
kolarzy torowców i brązowy – jeźdźca Adama Królikiewicza w konkursie skoków. Odtąd reprezentanci Polski uczestniczyli już we wszystkich igrzyskach letnich
(z wyjątkiem rozgrywanych w Los Angeles w roku 1984,
gdy absencję spowodowały względy polityczne). Pierwszy złoty medal dla naszych barw wywalczyła w Amsterdamie (1928) dyskobolka – Halina Konopacka.
Na igrzyskach letnich nasi sportowcy zdobyli łącznie
271 medali (w tym 64 złote, 82 srebrne i 125 brązowych),
a największy w tym udział mają: lekkoatleci, pięściarze,
zapaśnicy i szermierze.
Najwięcej medali – 32 – biało-czerwoni przywieźli
z Moskwy (1980), najwięcej złotych – po 7 – z:
Tokio (1964), Monachium (1972), Montrealu (1976)
i Atlanty (1996).
Począwszy od Aten (2004) kolejne igrzyska wzbogacały nasz dorobek tylko o 10 olimpijskich krążków,
a i pozycja Polski w rankingu światowym słabła. Jedną
z przyczyn jest zmiana „geograﬁi” światowego sportu
– powstało wiele nowych, samodzielnych państw. Silnie rozwinął się sport w Azji i Afryce, przez co trudniej
o medalowe zdobycze. Dłuższa jest też – zwłaszcza dla
zawodników z Europy – droga do udziału w igrzyskach.
Wiedzie przez złożony system kwaliﬁkacji. Liczymy jednak na udane występy biało-czerwonych i złamanie
bariery dziesięciu medali.
Igrzyska w Rio de Janeiro (5–21 sierpnia 2016 r.) będą
pierwszą taką imprezą w Ameryce Południowej i –
mimo 5-godzinnej różnicy czasu – na pewno wzbudzą
nad Wisłą wielkie zainteresowanie. Nie tylko wśród
kibiców sportowych.
RZUT MŁOTEM W WYKONANIU KOBIET w programie olimpijskim pojawił się w Sydney w roku 2000.
Inauguracyjny konkurs wygrała niespełna 18-letnia
wówczas Kamila Skolimowska.
Potem jeszcze dwukrotnie (Ateny, Pekin) uczestniczyła
w igrzyskach. 15-krotnie biła rekordy kraju, 12 razy była
mistrzynią Polski. Zmarła nagle na zgrupowaniu w Portugalii w lutym 2009 r. Godną kontynuatorką jej osiągnięć jest przyjaciółka z rzutni – Anita Włodarczyk. Ona
ma już w dorobku olimpijskie wicemistrzostwo (Londyn 2012), dwa tytuły mistrzyni świata i obecny rekord

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm
masa: 15,50 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 2000 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz
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
brzeg (bok): gładki
nakład: do 30 000 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP
monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

świata. To wielka nadzieja biało-czerwonych na olimpijski
medal w Rio de Janeiro.
KOLARSTWO GÓRSKIE (MTB) pełnoprawną dyscypliną
sportową jest dopiero od ćwierćwiecza, a na igrzyskach
olimpijskich jest obecne od Atlanty (1996). Do Polski traﬁło dość szybko i z biegiem lat biało-czerwoni zaczęli odnosić w tej dyscyplinie znaczące sukcesy. Najwięcej mają ich
na koncie nasze panie: Anna Szafraniec, Aleksandra Dawidowicz oraz superczempionka Maja Włoszczowska. To wicemistrzyni olimpijska z Pekinu (2008) i zdobywczyni 20 (!)
medali (w tym 4 złotych) z mistrzostw świata i Europy w różnych konkurencjach MTB. Na I Igrzyskach Europejskich

26 lipca 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety „Polska Reprezentacja Olimpijska
Rio de Janeiro 2016”, złotą o nominale 200 zł oraz
srebrną o nominale 10 zł.

(Baku 2015) zdobyła brąz. W Rio powinna również
być mocnym ogniwem naszej reprezentacji.
Henryk Urbaś
Polski Komitet Olimpijski
Na awersie monety złotej przedstawiony został, widniejący na ﬂadze Brazylii, układ gwiazd z gwiazdozbiorem Krzyż Południa, natomiast na rewersie zaprezentowano: Polski Symbol Olimpijski, stylizowaną postać
kolarza górskiego podczas zawodów oraz odwołania
przyrodnicze do fauny i ﬂory Brazylii – organizatora
Igrzysk XXXI Olimpiady Rio 2016.
Na awersie monety srebrnej przestawiono stylizowany zarys toru, po którym obraca się zawodnik rzucający młotem, odwzorowanie jego postaci oraz układ
gwiazd widniejący na ﬂadze Brazylii. Z kolei na rewersie ukazano Polski Symbol Olimpijski, stylizowany
wizerunek zawodniczki rzucającej młotem oraz odwołania do brazylijskiej przyrody.

