
Polskie monety uncjowe 

„Bielik”



Narodowy Bank Polski emituje złote monety 
uncjowe „Bielik” w czterech nominałach:  
50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł odpowiadających 
najczęściej spotykanym na rynku masom 
monet bulionowych: 1⁄₁₀ oz, ¼ oz, ½ oz, 1 oz. 

Polskie monety uncjowe emitowane przez 
NBP mają próbę złota Au 999,9. 

Awers 
Przedstawia wizerunek orła ustalony dla godła Rzecz-

pospolitej Polskiej, oznaczenie nominału, rok emisji, 

napis: Rzeczpospolita Polska.

Rewers 

Przedstawia wizerunek głowy orła bielika, oznaczenie 

masy monety podanej w uncjach, oznaczenie materiału  

– 999,9 Au.

Jak sprawdzić cenę monet uncjowych  
emitowanych przez NBP?
Cena sprzedaży monet uncjowych NBP jest ustalana 

z uwzględnieniem wartości zawartego w nich kruszcu, 

wyliczonej na podstawie codziennego popołudniowe-

go notowania złota na giełdzie londyńskiej w dniu po-

przedzającym sprzedaż tych monet w NBP oraz kursu 

średniego USD według tabeli kursów NBP wyliczo-

nych w dniu poprzedzającym sprzedaż tych monet, 

a w przypadku braku kursu z dnia poprzedniego – na 

podstawie ostatniego kursu ustalonego przed tym 

dniem, oraz ustalonego narzutu. 

Aktualne ceny monet uncjowych są publikowane na 

stronie NBP w zakładce: Ceny i notowania złota.

Sprzedaż pakietów monet uncjowych  
emitowanych przez NBP
Od 1 lipca 2021 r. Narodowy Bank Polski wprowadził 

nowy produkt – pakiety monet uncjowych składające 

się z 5 sztuk jednego nominału złotej monety uncjo-

wej, oferowane w atrakcyjnych cenach. 

Aktualne ceny pakietów monet uncjowych „Bielik” 

są publikowane – podobnie jak ceny pojedynczych 

nominałów monet uncjowych – na stronie NBP w za-

kładce: Ceny i notowania złota.

Gdzie można kupić monety uncjowe „Bielik”?
Sprzedaż monet uncjowych emitowanych przez Naro-

dowy Bank Polski jest prowadzona w kasach Oddziałów 

Okręgowych NBP. 

Monety  
uncjowe NBP

31,10 g, 1 oz 

500 zł

32,00 mm

15,55 g, 1/2 oz

200 zł

27,00 mm

7,78 g, 1/4 oz

100 zł

22,00 mm

3,10 g, ⅟₁₀ oz

50 zł

18,00 mm

metal: Au 999,9/1000

stempel: zwykły

brzeg (bok): gładki

Projektantka monet:  

Dobrochna Surajewska

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała 

Mennica Polska SA

Polskie monety uncjowe „Bielik”

Monety uncjowe emitowane przez NBP są pakowane w specjalne 

plastikowe opakowania. Do monet jest dołączony certyfikat 

zawierający dane techniczne, numer oraz krótki opis wizerunków 

znajdujących się na rewersie monet. 


