
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

26 października 2022 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnych monet 
o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – 
„Władysław Zawadzki” oraz „Michał Kalecki”.

100-lecie Portu Gdynia



14 września 2022 roku Narodowy Bank Pol-
ski wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 20 zł „100-lecie Portu Gdynia”.

Na mocy traktatu wersalskiego Polska otrzy-
mała wąski pas wybrzeża (ok. 140 km z Pół-
wyspem Helskim włącznie) i prawo do korzy-
stania z portu w Gdańsku. W praktyce jednak, 
w związku ze szczególnym statusem Gdańska 
jako Wolnego Miasta, wykorzystanie istniejącego 
portu na potrzeby militarne i handlowe Polski 
nie było w pełni możliwe. W 1920 r., kilka mie-
sięcy po uroczystości zaślubin Polski z morzem, 
Ministerstwo Spraw Wojskowych oddelegowało 
inż. Tadeusza Wendę do wyznaczenia dogodnej 
lokalizacji pod budowę przyszłego portu. 

W czerwcu 1920 r. Tadeusz Wenda złożył sprawo- 
zdanie z przeprowadzonych oględzin i obserwacji 
Wybrzeża. Dogodne położenie Gdyni zapewnia-
jące m.in. osłonięcie od wiatrów przez Półwy-
sep Helski, odpowiednia głębokość wody przy 
brzegu oraz bliskość stacji kolejowej zaważyły na 
wyborze tego właśnie miejsca. Później wszystko 
potoczyło się dość szybko. W ciągu dwóch lat 
(1921–1923) powstał Tymczasowy Port Wojenny 
i Schronisko dla Rybaków. Jednocześnie w 1921 r. 
Wenda przygotował koncepcję portu właściwego 
o zdolności przeładunkowej 6 mln ton.

Rok później, 23 września 1922 r., Sejm RP przyjął 
ustawę o budowie portu w Gdyni. W artykule 1 
dokumentu czytamy: „Upoważnia się Rząd do 
poczynienia wszelkich niezbędnych zarządzeń 

portowych oraz nabrzeży i basenów znajdują-
cych się w planach budowy na kolejne lata.

Na rewersie widnieje popiersie Tadeusza 
Wendy wykonane na podstawie fotografii por-
tretowej z 1918 r., która jest przechowywana 
w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Ukazane 
na pierwszym planie fragmenty portalu dźwigu 
bramowego o ażurowej konstrukcji były uży-
wane w czasach Wendy i obecnie. Dźwigi w tle 
to już urządzenia współczesne. Przeszłość spo-
tyka się z teraźniejszością portu.

dr Anna Śliwa

Nominał 20 zł
metal: Ag 925/1000
stempel:  zwykły, transparentna  

żywica, oksyda
średnica: 38,61 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 12 000 szt.

Projektant: Dominika Karpińska-Kopiec

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.

celem wykonania budowy portu morskiego przy 
Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności 
publicznej”. Datę podjęcia uchwały przyjmuje się 
za formalny początek Portu Gdynia.

Awers monety o nominale 20 zł przedstawia plan 
gdyńskiego portu. Jako wzór posłużył plan w postaci 
światłokopii kolorowanej ze zbiorów Muzeum 
Miasta Gdyni wykonany przez Leona Wilbika na 
podstawie projektu Tadeusza Wendy. Plan sporzą-
dzono prawdopodobnie ok. 1936 r. Ukazuje on stan 
portu na ten rok, a także Kanał Przemysłowy (który 
ostatecznie nigdy nie powstał), część magazynów 

100-lecie Portu Gdynia


