Na każdej polskiej monecie
kolekcjonerskiej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej

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

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
26 sierpnia 2021 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej
monety o nominale 10 zł oraz złotej monety
o nominale 100 zł „Beatyfikacja Kardynała
Stefana Wyszyńskiego”.

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.

Polska Reprezentacja
Olimpijska Tokio 2020

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 natom iast 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 kolekcjonerskie

Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020
15 lipca 2021 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł oraz 6 sierpnia 2021 roku
złotą monetę o nominale 200 zł „Polska
Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020”.
Od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 roku stolicą światowego sportu będzie Tokio, gdzie
zostaną rozegrane Igrzyska XXXII Olimpiady
Tokio 2020. Odbędą się one rok później,
niż planowano, co jest skutkiem pandemii
COVID-19. Igrzyska to wydarzenie szczególne,
organizowane co cztery lata, a zdobyty na nich
medal jest dla każdego sportowca wyjątkowo
cennym trofeum.
Japońska stolica będzie gościć olimpijczyków
po raz drugi. W 1964 roku polscy sportowcy
wywalczyli tam 23 medale, aż siedmiokrotnie
grano im Mazurka Dąbrowskiego.
Obecnie, gdy do rywalizacji staje nowe pokolenie zawodników, o taki wynik będzie ogromnie trudno. Liczymy jednak, że biało-czerwoni
zdołają przekroczyć granicę 11 medali – to
liczba olimpijskich trofeów zdobytych w Rio
de J aneiro w roku 2016.
Największe nadzieje wiążemy z drużyną siatkarzy, którzy obecnie są mistrzami świata.
Właśnie im jest poświęcona 200-złotowa
moneta emitowana przez Narodowy Bank
Polski. Na monecie, zarówno na awersie, jak
i na rewersie, przedstawiono sylwetki zawodników szybujących w wyskoku nad siatką i zbijających piłkę na pole rywali. Liczymy na to,
że równie efektownie (i skutecznie) polska

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm
masa: 15,50 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 1500 szt.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 15 000 szt.
Projektant: Dominika Karpińska-Kopiec
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP
monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

drużyna zaprezentuje się podczas turnieju
olimpijskiego.
Innymi dyscyplinami, z którymi wiążemy
medalowe nadzieje, są lekkoatletyka i sporty
wodne (kajakarstwo, wioślarstwo i żeglarstwo). Sylwetki zawodniczek z dwójki
kajakowej znajdziemy na rewersie monety
10-złotowej. Awers z kolei przedstawia
słynny wulkan Fudżi, ozdobiony gałązkami
kwitnącej wiśni symbolizującymi kraj gospodarza igrzysk w 2021 roku.
Henryk Urbaś
Polski Komitet Olimpijski

