
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

14 września 2022 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu 
monety kolekcjonerskiej o nominale 20 zł 
„100-lecie Portu Gdynia”.

XVI Międzynarodowy 
Kongres Numizmatyczny



6 września 2022 roku Narodowy Bank Polski 
wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 50 zł „XVI Międzynarodowy 
Kongres Numizmatyczny”.

Międzynarodowe kongresy numizmatyczne 
to najważniejsze spotkania numizmatyków 
z całego świata. W trakcie konferencji są pre-
zentowane najistotniejsze osiągnięcia w dzie-
dzinie studiów na temat dziejów pieniądza, zna-
lezionych monet oraz wydarzeń historycznych. 
Kongresy te były organizowane m.in. w Belgii, 
Hiszpanii  oraz we Włoszech. 

Kongres numizmatyczny to znakomita oka-
zja do zaprezentowania kraju, jego instytucji 
naukowych i innych ośrodków zajmujących się 
historią pieniądza. O wyborze miejsca decyduje 
Międzynarodowa Komisja Numizmatyczna. Pol-
ska dostąpiła zaszczytu goszczenia uczestników 
konferencji po raz pierwszy. XVI Międzynaro-
dowy Kongres Numizmatyczny odbędzie się 
w Warszawie we wrześniu 2022 roku. Organizo-
wany jest wspólnie przez Uniwersytet Warszaw-
ski, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Narodowy Bank Polski i Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne.

Na monecie umieszczono wizerunek Joachima 
Lelewela (1786–1861), jednego z najwybitniej-
szych Polaków XIX stulecia, wielkiego patrioty, 

autorem wydanej w Brukseli nowatorskiej roz-
prawy na temat numizmatyki celtyckiej. Publi-
kacja ta ulokowała Lelewela wśród pionierów 
w tej dziedzinie.

Prof. Mariusz Mielczarek

Na rewersie monety został zaprezentowany 
portret Joachima Lelewela, na awersie zaś wid-
nieją wizerunki monet: talara Władysława IV, 
tymfa Jana Kazimierza z 1663 roku, grosza 
Kazimierza Wielkiego, szóstaka Jana III Sobie-
skiego oraz denara Princes Polonie Bolesława 
Chrobrego.

Nominał 50 zł
metal: Ag 999/1000
stempel:  zwykły, wysoki relief
średnica: 50,00 mm
masa: 93,30 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 6000 szt.

znakomitego historyka oraz znanego i cenionego 
w świecie numizmatyka.

Joachim Lelewel jako profesor Uniwersytetu Wileń-
skiego był jednym z pierwszych, którzy prowadzili 
wykłady z numizmatyki. Zmuszony do opusz-
czenia kraju w 1831 roku, po upadku powstania 
listopadowego, kontynuował i rozwijał studia 
numizmatyczne w Paryżu, a następnie w Brukseli. 
Ogromnym sukcesem, który przyniósł Lelewelowi 
międzynarodową sławę, także ze względu na nowe 
metody studiów, była książka na temat numizma-
tyki średniowiecznej Europy. Lelewel jest również 

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny
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Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.


