
Monety okolicznościowe

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

W styczniu 2018 roku  
Narodowy Bank Polski planuje wprowadzić  
do obiegu złotą monetę o nominale 200 zł  
i srebrną monetę o nominale 10 zł  
„Polska Reprezentacja Olimpijska  
PyeongChang 2018”.

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

Historia monety polskiej

Talar Władysława IV

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem 
państwa odpowiadającym za politykę pieniężną 
i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytu-
cja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP.  
NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako 
bank centralny nie prowadzi rachunków banko-
wych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie 
udziela kredytów. Prowadzi nato miast obsługę 
budżetu państwa, a także podmiotów sektora finan-
sów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe pań-
stwa 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



Historia monety polskiej – talar Władysława IV

Mennictwo króla Władysława IV (1632–1648) 
wyróżnia się spośród wszystkich innych brakiem 
monety drobnej. Sejm jeszcze w 1627 r. zakazał 
bowiem jej emitowania. Przyczyną tego było wiel-
kie pogorszenie monety krajowej, ale też napływ 
w celach spekulacyjnych znacznych ilości monety 
obcej, która miała złą jakość.

W rezultacie mennictwo Władysława kojarzone 
jest z efektowną monetą grubą w postaci złotych 
dukatów oraz srebrnych półtalarów i talarów. 
Wyszły one zarówno z mennicy koronnej w Byd-
goszczy, jak i z mennic gdańskiej i toruńskiej. Nas 
szczególnie będzie interesować talar z mennicy 
bydgoskiej z 1642 r., który posłużył jako podstawa 
do stworzenia monety upamiętniającej mennic-
two najstarszego syna Zygmunta III. 

Awers tej nowej kompozycji  określa okrągły stem-
pel z godłem i nazwą Rzeczpospolita Polska, datą 
2017 i nominałem 20 ZŁ. Tło metryczki stanowi 
natomiast rewers zabytkowego talara Władys-
ława IV z 1642 r. z ukoronowaną, 9-polową tarczą 

z herbami Polski, Litwy, Szwecji, Gotlandii i Snop-
kiem Wazów w środku. Tarcza została obwiedziona 
łańcuchem orderu Złotego Runa, który na dole roz-
dzielił napis. Po bokach tarczy data 16 – 4Z oraz litery 
G – G będące inicjałami Gabriela Gerlöffa, dzier-
żawcy mennicy bydgoskiej. Wokół biegnie legenda: 
·SAM[ogitiae]:LIV[oniae]:NEC:NO[n]:SV[ecorum] 
(Złote Runo) GOT[orum]:VAN[dalorum]:Q[ue]:HAE 
[reditarius]:REX·  

Na tym tle umieszczono konną postać Władysława IV. 
Jest ona wzorowana na scenie hołdu składanego kró-
lowi przez ruskich bojarów po zdobyciu Smoleńska. 
Scena ta widnieje na boku królewskiego sarkofagu, 
który znajduje się w katedrze na Wawelu. 

Strona odwrotna monety pamiątkowej, czyli strona 
główna talara Władysława IV, przedstawia piękne, 
ukoronowane popiersie króla w bogatej szacie, 
a w otoku legendę: VLA[dislaus]:IIII:D[ei]:G[ratia]: 
REX:POL[oniae]· (na małej tarczy herb Sas Jana 
Daniłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego) 
M[agnus]·D[ux]:LIT[uaniae]:RVS[siae]:PR[ussiae]:
MA[soviae]·,  co razem tłumaczymy: Władysław IV 
z Bożej łaski król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, 
Prus, Mazowsza, Żmudzi, Inflant, jak też Szwedów, 
Gotów, Wandalów dziedziczny król.

W tle wizerunku królewskiego popiersia umiesz-
czono objaśnienie rodzaju monety: TALAR 
 WŁADYSŁAWA IV.

Stanisław Suchodolski 

7 grudnia 2017 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 
20 zł z serii „Historia monety polskiej” –  
talar Władysława IV.

Nominał 20 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel:  lustrzany     
średnica:  38, 61 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): gładki  
nakład: do 18 000 szt.

Projektant monety:  
Dominika Karpińska-Kopiec 
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A. 


