
Monety okolicznościowe

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

30 marca 2016 roku 
Narodowy Bank Polski planuje wprowadzić 
do obiegu monetę kolekcjonerską o nominale 5 zł 
„250. rocznica założenia Mennicy Warszawskiej”.

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 91 96 
oraz 22 185 91 59.

Na awersie każdej polskiej monety  

okolicznościowej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji 200. rocznica utworzenia 
Uniwersytetu Warszawskiego

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



200. rocznica utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski obchodzi w 2016 r. jubile-
usz 200-lecia. Utworzony 19 listopada 1816 r. aktem 
erekcyjnym cara Rosji i króla Polski, Aleksandra I, 
rozpoczął swoją działalność w 1818 r., pod nazwą 
Królewski Warszawski Uniwersytet. Kierowała nim 
Rada Ogólna, na której czele stał Stanisław Staszic. 
Godłem uczelni był orzeł biały w koronie, z rozwi-
niętymi skrzydłami, trzymający w szponach gałązkę 
wawrzynu i palmy, otoczony pięcioma gwiazdami, 
których liczba odpowiadała liczbie utworzonych 
wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teo-
logicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych.  Po upad-
ku powstania listopadowego uczelnię zamknięto,  
a cenne zbiory wywieziono do Petersburga. 

Dzięki staraniom Aleksandra Wielkopolskiego  
w 1862 r. uniwersytet reaktywowano pod nazwą 
Szkoły Głównej, która funkcjonowała jedynie 
do 1869 r. W jej miejsce powstał Uniwersytet  
Cesarski, z wykładowym językiem rosyjskim, od 
1905 r. powszechnie bojkotowany przez Polaków.  
W 1915 r. reaktywowano polskojęzyczny Uniwer-
sytet Warszawski, a studia po raz pierwszy mogły 
podjąć kobiety. W międzywojniu UW stał się naj-
większą polską uczelnią z ponad 250 nauczycielami 
akademickimi i 10 000 studentów. Wkrótce po zaję-
ciu stolicy przez Niemców w 1939 r. uczelnia została  
zamknięta. W czasie okupacji działał uniwersytet 
podziemny, w którego zajęciach w 1944 r. bra-
ło udział niemal 300 pracowników i ponad 3000 
studentów. Podczas powstania warszawskiego te-
ren Uniwersytetu był miejscem walk powstańców  
ze zgrupowania „Krybar”; po upadku powstania, 
w którym poległo wielu pracowników i studentów 
UW, budynki, wyposażenie i zbiory zostały w więk-
szości zniszczone. 

Uniwersytet wznowił działalność w 1945 r. Waż-
nym wydarzeniem w jego powojennej historii, 
znanym szerzej jako Marzec 1968, były strajki  
i manifestacje studentów nastawionych krytycznie 
do ustroju, które zostały stłumione przez milicję.  
W rezultacie uczelnia straciła wielu cennych pra-
cowników i studentów zmuszonych przez władze 

PRL do emigracji. UW i jego absolwenci w istotny spo-
sób przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności  
i niepodległości po 1989 r. 

Na Uniwersytecie studiowało 5 późniejszych nobli-
stów. Obecnie na uczelni kształci się ponad 48 000 
studentów i doktorantów oraz pracuje 3500 pracow-
ników naukowych, którzy realizują największą liczbę 
grantów badawczych w Polsce. Uczelnia prowadzi ba-
dania we wszystkich dyscyplinach nauk humanistycz-
nych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych.

Prof. dr hab. Aleksander Bursche

Na rewersie monety złotej centralne miejsce zajmuje 
godło Uniwersytetu Warszawskiego nad fragmentem 
ozdobnej bramy głównej uczelni przy Krakowskim 
Przedmieściu, po lewej stronie umieszczony jest ele-
ment budynku wydziałów Neofilologii i Lingwisty-
ki Stosowanej przy ul. Dobrej. Na awersie znajduje 
się górna część otwartej bramy głównej uczelni,  
z umieszczonymi w jej niszach figurami Uranii  
i Ateny.
Rewers monety srebrnej przedstawia wejście do ha- 
llu katalogowego Biblioteki Uniwersyteckiej przy  
ul. Dobrej. Po prawej stronie znajduje się otwarta 
księga wieńcząca wejście do gmachu z łacińską sen-
tencją HINC OMNIA, po lewej – godło Uniwersytetu. 
Na awersie widnieje logotyp obchodów dwusetlecia 
Uniwersytetu wraz z przewodnim hasłem jubileuszu: 
„Dwa stulecia / Dobry początek”.   

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000   
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm 
masa: 15,50 g 
brzeg (bok): gładki
nakład: do 2000 szt.

Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec
Emitent: NBP

Nominał 10 zł 
metal: Ag 925/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm 
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 20 000 szt.

Projektant monety: Dominika Karpińska-Kopiec
Emitent: NBP 

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.

25 lutego 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza 
do obiegu monety „200. rocznica utworzenia Uniwer-
sytetu Warszawskiego”, złotą o nominale 200 zł oraz 
srebrną o nominale 10 zł.


