
Monety okolicznościowe

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

15 listopada 2017 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzić do obiegu monetę 
kolekcjonerską o nominale 10 zł upamiętniającą 
100-lecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego 
oraz monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii 
„Odkryj Polskę” – Centralny Okręg Przemysłowy.

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. 22 185 45 96 
oraz 22 185 13 03.

Na każdej polskiej monecie 

okolicznościowej znajdują się:

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Stulecie odzyskania  
przez Polskę niepodległości

Roman Dmowski

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



Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Roman Dmowski

W chwili wybuchu I wojny światowej niewielu 
polskich polityków miało klarowną wizję przy-
szłości. Do wyjątków należał Roman  Dmowski, 
współzałożyciel, przywódca i ideolog obozu 
narodowego. W książce Niemcy, Rosja i kwestia 
polska (1908) wyraził przekonanie, że głównym 
zagrożeniem dla naszych aspiracji niepodle-
głościowych są Niemcy. Rosja według tej kon-
cepcji okazała się przeciwnikiem słabszym, 
bo mimo wielkich wysiłków, nie była w stanie 
w pełni zrusyfikować zajętych w trakcie roz-
biorów Polski terenów. Dmowski uważał więc, 
że należy opowiedzieć się po stronie antynie-
mieckiej koalicji Francji, Rosji i Wielkiej Bry-
tanii. Przypuszczalne zwycięstwo tego bloku 
miało bowiem zainicjować korzystne dla Pola-
ków procesy – wpierw zjednoczenie wszystkich 
ziem dawnej Rzeczypospolitej pod władzą 
rosyjską, a następnie stopniowe oddzielanie 
się od moskiewskiego molocha.

Od lata 1914 r. Dmowski propagował pol-
ski punkt widzenia w wielu krajach, lecz 
do 1917 r. pozycja Rosji w ramach Ententy była 
zbyt mocna, aby można było jawnie zabiegać 
w stolicach państw zachodnich o poparcie idei 
reaktywowania Rzeczypospolitej. Zmieniło 
się to po upadku caratu i wyraźnym osłabie-
niu znaczenia wojskowego Moskwy. W sierp-
niu 1917 r. Dmowski stanął na czele Komitetu 
Narodowego Polskiego w Paryżu, który został 
uznany przez Francję, Wielką Brytanię i Wło-
chy za zaczątek rządu polskiego.

11 listopada 1918 r. ustały w Europie działania 
wojenne, a 22 listopada Józef Piłsudski ogło-
sił się Tymczasowym Naczelnikiem Państwa 
i utworzył ogólnopolski rząd. Na podstawie 

porozumienia obu mężów stanu Dmowski został 
Delegatem Pełnomocnym na konferencję poko-
jową w Paryżu. Przedstawiał tam sugestywnie 

przywódcom zwycięskich mocarstw (władał 
biegle kilkoma językami) polskie postulaty 
terytorialne. Nie wszystkie z nich zostały zre-
alizowane, niemniej znaczący wpływ Dmow-
skiego na postanowienia traktatu wersal-
skiego w kwestii granicy polsko-niemieckiej 
czyni zeń jednego z ojców niepodległości 
Polski.

Andrzej Chojnowski

8 listopada 2017 roku Narodowy Bank Polski wpro-
wadza do obiegu monety z serii „Stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości” – Roman Dmowski: złotą 
o nominale 100 zł i srebrną o nominale 10 zł. 

Nominał 100 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 21,00 mm 
masa: 8,00 g
brzeg (bok): napis: Stulecie  
odzyskania przez Polskę  
niepodległości 
nakład: do 2000 szt.
Projektant monety: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.

Nominał 10 zł 
metal: Ag 925/1000
stempel:  lustrzany; mikrodruk 
wymiary: 32,00 x 22,40 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 20 000 szt.
Projektant monety: Dobrochna Surajewska
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.


