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Na każdej polskiej monecie  

kolekcjonerskiej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony 

dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

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 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 
oraz 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 91 59
oraz 22 185 13 03.

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

2 lipca 2020 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej 
monety o nominale 10 zł „Wielcy polscy 
ekonomiści – Stanisław Głąbiński”.



Historia monety polskiej – złotówka gdańska Augusta III

16 czerwca 2020 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 20 zł z serii „Historia monety 
polskiej” – złotówka gdańska Augusta III.

Epoka saska to okres upadku polskiej monety. Prak-
tycznie rzecz biorąc, monet wówczas w Rzeczypo-
spolitej nie bito. Jeszcze bowiem w 1685 roku sejm 
podjął uchwałę o zamknięciu mennic. Nie zna-
czy to jednak, że nie ma monet noszących imiona 
i tytuły obu królów z dynastii saskiej – Augusta II 
(1697–1733) i jego syna Augusta III (1733–1763). 

Monety takie były przez tych władców emitowane, 
ale na terenie Saksonii. Tam też bili oni – z pol-
skimi herbami – monety saskie. Trzeba również 
wspomnieć o fałszowaniu polskich monet przez 
króla pruskiego Fryderyka II i o szóstakach litew-
skich z lat 1706–1707 wykonanych w Moskwie.

Zakaz działalności menniczej w Rzeczypospolitej 
nie obejmował Prus Królewskich. Spośród bitych 
tam monet Augusta III będzie nas  interesować 

Nominał 20 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel:  lustrzany
średnica: 38,61 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): gładki  
nakład: do 12 000 szt.

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

(owalna tarcza trzymana przez lwy). Nad nim 
nominał: 30 GR[oszy] oraz wieniec. Pod her-
bem inicjały mincmistrza gdańskiego Rudolfa 
Ernesta Oeckermanna: R – E – Œ i data 1762. 
W otoku legenda: MON[eta] ARGENT[ea] 
CIVIT[atis] GEDANENS[is], a więc: Moneta 
srebrna miasta Gdańska.

Na awersie nowej monety pamiątkowej głów-
nym elementem jest rewers wyżej opisanej zło-
tówki gdańskiej z 1762 roku z herbem miasta. 
Obok występuje okrągła metryczka z wizerun-
kiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej, napisem: RZECZPOSPOLITA POLSKA, 
rokiem emisji: 2020 oraz nominałem: 20 ZŁ. 
W tle widzimy wzór z płaszcza koronacyjnego 
Augusta III dobrze korelujący z ozdobami herbu 
Gdańska. Na rewersie umieszczono awers tejże 
złotówki z portretem królewskim. Tłem zaś jest 
laserowy poddruk fragmentu planu Warszawy 
z 1762 roku. Został on częściowo przykryty le-
gendą: ZŁOTÓWKA GDAŃSKA AUGUSTA III.

Stanisław Suchodolski

pięknie wykonana gdańska złotówka (gulden) na 
stopę pruską o nominale 30 groszy z 1762 roku. 
Na awersie ma ona ukoronowane popiersie króla 
zwrócone w prawo, z Orderem Złotego Runa na 
szyi. W otoku legenda: D[ei] G[ratia] AVGVST[us] III 
R[ex] POL[oniarum] M[agnus] D[ux] L[ithuaniae] 
R[ussiae] P[russiae] D[ux] S[axoniae] & EL[ector], 
czyli z Bożej łaski August III król Polaków, wielki 
książę litewski, ruski, pruski, książę saski i elektor. 
Na rewersie umieszczono wielki herb Gdańska 


