
Monety okolicznościowe

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

13 czerwca 2017 roku Narodowy  
Bank Polski planuje wprowadzić  
do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł 
„35-lecie Solidarności Walczącej” . 

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 45 96 
oraz 22 185 13 03.

Na każdej polskiej monecie 

okolicznościowej znajdują się:

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji 200-lecie istnienia  
Zakładu Narodowego  
im. Ossolińskich

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-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

W czerwcu 1817 r. cesarz Austrii Franciszek I zatwier-
dził przedłożony przez Józefa Maksymiliana Osso-
lińskiego akt Ustanowienia familijnego Biblioteki 
Publicznej pod imieniem Ossolińskich we Lwowie, 
tym samym do istnienia powołana została instytu-
cja, która odegrała znaczącą rolę w dziejach polskiej 
kultury. W zamyśle Ossolińskiego miała być skarbnicą 
narodowych pamiątek. Dzieło Ossolińskiego rychło 
wsparł swymi bogatymi zbiorami Henryk Lubomirski. 
Jego kolekcje, na mocy umowy zawartej w grudniu 
1823 r., utworzyły Muzeum Lubomirskich, wchodzące 
w skład Ustanowienia. Mimo oporu władz austriac-
kich instytut Ossolińskiego stał się Zakładem Naro-
dowym, czyli Ossolineum. Upadek powstania listo-
padowego wyraźnie ukazał, jak ważna jest jego rola 
– po zamknięciu uniwersytetów w Wilnie i Warsza-
wie, Ossolineum zostało drugą po Uniwersytecie 
Jagiellońskim najważniejszą polską placówką kultury. 
Działalność Zakładu wspierali od początku istnienia 
liczni darczyńcy, którzy w poczuciu patriotycznego 
obowiązku nieprzerwanie zasilali jego zbiory. W dwu-
dziestoleciu międzywojennym Zakład powiększył 
się o wydawnictwo (znane przede wszystkim z serii 
„Biblioteka Narodowa” ).

Po klęsce 1939 r. zbiory Zakładu, zwłaszcza muzealia, 
zostały rozparcelowane, bibliotekę zaś przekształcono 
w sowiecką, a później niemiecką instytucję. W 1946 r. 
część księgozbioru ossolińskiego została przetranspor-
towana do Wrocławia, gdzie postanowiono odtworzyć 
Zakład Narodowy. W 1953 r. stał się on częścią Polskiej 
Akademii Nauk.

Po 1989 r. Zakład powrócił do swej przedwojen-
nej struktury. Dzisiaj, tak jak przed laty we Lwowie, 
składa się z Biblioteki, Muzeum Książąt Lubomirskich 
i Wydawnictwa, a od 2016 r. także z Muzeum „Pana 
Tadeusza”, prezentującego publiczności m.in. rękopis 
tej narodowej epopei.

Nie ma drugiej polskiej instytucji, która przetrwała tyle 
dziejowych burz i kataklizmów co Ossolineum. Przez 200 
lat służyło Polakom i gromadziło dla kolejnych pokoleń 
bezcenne pamiątki polskiej kultury.

Na awersie monety złotej znajduje się wizerunek kopuły 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 
częściowo przesłoniętej przez kontur frontonu północnej 
fasady budynku. Na rewersie widnieje popiersie Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego w profilu prawym według 

portretu Jana Maszkowskiego z 1818 r. i litografii 
Walentego Śliwickiego z 1820 r.

Na awersie monety srebrnej znajduje się wize-
runek kopuły Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu od strony północno-zachod-
niej, z zarysem dachu budynku w tle. Na rewersie 
widoczne jest popiersie Józefa Maksymiliana Osso-
lińskiego z twarzą skierowaną w prawo według lito-
grafii Karla Mahnkego sprzed 1836 r., na tle baroko-
wych zdobień wnętrza kopuły.

dr Łukasz Koniarek2 czerwca 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadza 
do obiegu monety kolekcjonerskie: złotą o nominale 
100 zł i srebrną o nominale 10 zł „200-lecie istnienia 
 Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”.

Nominał 100 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 21,00 mm 
masa: 8,00 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 1500 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.

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


