
Monety okolicznościowe

22 listopada 2017 roku Narodowy Bank 
Polski planuje wprowadzić do obiegu monetę 
kolekcjonerską o nominale 10 zł z serii  
„Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” 
– Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”.

100-lecie powstania 
Komitetu Narodowego 
Polskiego

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,
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.

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

Na każdej polskiej monecie okolicznościowej 

znajdują się:

 nominał

  wizerunek orła ustalony 

dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji



100-lecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego

4 czerwca 1917 r. prezydent Republiki 
 Francuskiej Raymond Poincaré ogłosił 
dekret zapowiadający tworzenie Armii 
 Polskiej we Francji. Zgodnie z demokratycz-
nymi standardami wymagającymi cywilnego 
zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, rząd 
francuski pozwolił działać polskiej repre-
zentacji narodowej. Taką instytucją stał się 
utworzony w połowie sierpnia 1917 r., kie-
rowany przez Romana Dmowskiego Komitet 
Narodowy Polski. Nie chcąc przyczyniać się 
do podsycania i tak silnych antagonizmów 
wśród polskiej społeczności, KNP świado-
mie ograniczył swój obszar kompetencji 
do dwóch dziedzin: wojska oraz polityki 
zagranicznej. Pełnił więc rolę polskiego mini-
sterstwa spraw zagranicznych oraz obrony. 

Jesienią 1917 r. KNP został uznany przez 
Francję, Wielką Brytanię, Włochy oraz USA 
za oficjalną reprezentację polską. Jego poja-
wienie się na Zachodzie torowało drogę 
uznaniu praw Polski do niepodległości: 
3 czerwca 1918 r. państwa sprzymierzone 
w ogłoszonej w Wersalu deklaracji oznajmiły, 
że utworzenie zjednoczonego, suwerennego 
państwa polskiego z dostępem do morza jest 
jednym z celów wojennych państw koalicji. 
Był to wielki sukces polityczny KNP.

Jakkolwiek zaplecze polityczne KNP tworzyła 
wyłącznie prawica – narodowi demokraci 
oraz konserwatyści – był on instytucją ogólno-
narodową, która dobrze zasłużyła się Ojczyź-
nie. Potrafił dystansować się od partyjnych 

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: Tadeusz Tchórzewski 
Zdjęcia wykorzystane do zaprojektowania  
monety pochodzą ze zbiorów  
Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A. 

15 listopada 2017 roku Narodowy Bank 
Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 10 zł „100-lecie powstania Komitetu 
Narodowego Polskiego”.

rozgrywek, zapewnił Polsce miejsce wśród 
zwycięzców I wojny światowej, stworzył 
program terytorialny suwerennego pań-
stwa – w granicach którego naród polski 
mógł uzyskać warunki wszechstronnego 
rozwoju – potem zaś, już w roli delegacji 
polskiej na konferencję pokojową (1919), 
umiejętną dyplomacją wspierał polski 
wysiłek militarny.

Na awersie monety widnieje scena przy-
sięgi Armii Polskiej we Francji; natomiast 
na jej rewersie zamieszczono fragment 
zdjęcia portretowego Komitetu z jej pre-
zesem, Romanem Dmowskim, siedzącym 
w środku (w pierwszym rzędzie). 

Prof. Krzysztof Kawalec


