
Monety kolekcjonerskie

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.

Na każdej polskiej monecie  

kolekcjonerskiej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Dbamy o wartość polskiego pieniądza

27 stycznia 2022 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety 
o nominale 10 zł „Ochrona polskiej granicy 
wschodniej”.

Polska Reprezentacja 
Olimpijska Pekin 2022



20 stycznia 2022 roku Narodowy Bank Polski wpro-
wadza do obiegu złotą monetę o nominale 200 zł 
oraz srebrną monetę o nominale 10 zł „Polska 
Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022”.

W dniach 4–20 lutego 2022 r. w Pekinie odbędą się 
XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Stolica Chin to 
pierwsze w historii miasto goszczące uczestników 
zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk. W samym 
Pekinie zostaną jednak rozegrane zawody tylko w dys-
cyplinach „lodowych”, a miejscem „śnieżnych” będą 
dwa ośrodki odległe od stolicy o mniej więcej 160 km. 

Polska w zimowych igrzyskach debiutowała już 
w 1924 r., ale na pierwszy medal przyszło nam czekać aż 
32 lata – do czasu gdy w Cortinie d’Ampezzo Franciszek 
Gąsienica Groń sięgnął po brązowy krążek w kombina-
cji norweskiej. Pierwszym polskim złotym medalistą 
zimowych igrzysk olimpijskich był skoczek narciarski 
Wojciech Fortuna, zwycięzca konkursu w 1972 r. w Sap-
poro. To właśnie skoki narciarskie stały się dyscypliną, 
która w następnych zimowych startach przyniosła pol-
skiemu sportowi najwięcej sukcesów. Medale olimpij-
skie indywidualnie zdobyli Adam Małysz (trzy srebrne 
i jeden brązowy) oraz Kamil Stoch (trzy złote), a w kon-
kursie drużynowym Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid 
Kubacki i Kamil Stoch wywalczyli brązowy medal. 

Na emitowanej przez Narodowy Bank Polski złotej 
monecie o nominale 200 zł została zaprezentowana 
sylwetka skoczka narciarskiego, otoczona skrzącymi się 
płatkami śniegu. Oby ten kolor stał się dobrą wróżbą 
na igrzyska dla naszych zawodników.

Nie tylko skoki dostarczały nam olimpijskich sukce-
sów – nie zapominajmy o fenomenalnej biegaczce nar-
ciarskiej Justynie Kowalczyk oraz o osiągnięciach spor-
towców w łyżwiarstwie szybkim czy biathlonie. Przed 
igrzyskami w Pekinie spore nadzieje wiążemy z upra-
wiającą short track Natalią Maliszewską. Olimpijski 

sezon rozpoczęła bardzo udanie, triumfując m.in. 
w zawodach Pucharu Świata w… Pekinie. 

Na awersie monety o nominale 10 zł przedstawiono 
wizerunek Pawilonu Modlitwy o Urodzaj, będącego 
jednym z budynków w kompleksie Świątyni Nieba 
w Pekinie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy-
pospolitej Polskiej i napis Rzeczpospolita Polska 2022.

Na rewersie została umieszczona sylwetka zawod-
niczki startującej w short tracku.

Henryk Urbaś  
Polski Komitet Olimpijski

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000
stempel:  lustrzany
średnica: 27,00 mm
masa: 15,50 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 1200 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: Sebastian Mikołajczak

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.

Polska Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022


