
Monety okolicznościowe

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

23 maja 2016 roku Narodowy Bank Polski  
planuje wprowadzić do obiegu monetę  
w standardzie obiegowym  
o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę” –  
Księży Młyn w Łodzi.

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 Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

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 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie (SGGW) jest największą i najstarszą uczel-
nią przyrodniczą w Polsce. Jej początki sięgają roku 
1816, kiedy to powołano Instytut Agronomiczny 
w Marymoncie, kształcący przyszłych ekonomów, 
zarządców, synów właścicieli ziemskich (poziom 
wyższy), a także wykwalifikowanych robotników 
(poziom elementarny). Instytut powstał dzięki wiel-
kiej aktywności polskich środowisk ziemiańskich 
jako jedna ze szkół staszicowskich. Był czwartą 
tego typu uczelnią w Europie. Z Instytutem, a póź-
niej SGGW, było związanych wiele znamienitych 
postaci, m.in. Jerzy Beniamin Flatt (pierwszy dyrek-
tor Instytutu Agronomicznego), Józef Mikułowski-
-Pomorski (pierwszy rektor SGGW), Edward hr. 
Raczyński (podarował Ministerstwu Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego teren obecnego 
kampusu SGGW na warszawskim Ursynowie), 
Władysław Grabski (premier II RP, twórca polskiej 
waluty) czy Franciszek Staff (profesor SGGW, pio-
nier rybactwa w Polsce).
W XIX i XX wieku powstawały kolejne instytucje 
i formy kształcenia rolniczego, a z ich połączenia 
wyrosła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Z niewielkiego Instytutu, w którym 
w latach 1816–1830 studiowały 122 osoby, powstała 
uczelnia kształcąca w 1918 roku 460 studentów, 
a w 1939 roku – 1,4 tys. Obecnie na 13 wydziałach 
kształci się tu 25 tys. studentów i doktorantów.
Dzisiejsza SGGW to doskonale wyposażony, dyna-
micznie rozwijający się ośrodek naukowo-badaw-
czy o uznanej pozycji w kraju i za granicą. Uczelnia 
współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi 
uniwersytetami oraz instytucjami, realizując pre-
stiżowe projekty badawcze o międzynarodowym 
znaczeniu gospodarczym i naukowym. Wypracowy-
wane przez naukowców SGGW rozwiązania unowo-
cześniają przemysł i rolnictwo. Powstają tu zespoły 
badawcze, które prowadzą badania naukowe w taki 
sposób, by ich wyniki można było przenieść na prak-
tyczne rozwiązania wykorzystywane w gospodarce. 

Uczelnia współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami 
w zakresie gospodarki żywnościowej, inżynierii środo-
wiska, weterynarii i ekonomii.

Prof. dr hab. Andrzej Radecki

Na rewersie srebrnej monety w centralnym miej-
scu przedstawiono logo obchodów 200-lecia kształ-
cenia w SGGW. Powyżej widnieje zarys Pałacu Ursy-
nowskiego, obecnej siedziby władz uczelni, który jest 

wizytówką kampusu uczelni. Na dole widnieje 
budynek SGGW przy ulicy Rakowieckiej odwołu-
jący do historii uczelni. Na awersie godło Rzeczy-
pospolitej otaczają pierścienie obrazujące dwu-
stuletnią historię SGGW.

Na rewersie złotej monety umieszczono histo-
ryczne godło SGGW. Trzy gwiazdy nad orłem 
trzymającym gałązkę oliwną i palmę akade-
micką oznaczają trzy najstarsze wydziały: Rol-
niczy, Leśny i Ogrodniczy. Nad godłem przed-
stawiono zarys Pałacu Ursynowskiego, obecnej 
siedziby władz uczelni. Na awersie nad godłem 
Rzeczypospolitej widnieją kłosy zbóż ułożone 
w kształt przypominający Pałac Ursynowski.

4 maja 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza 
do obiegu monety „200-lecie Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie”, złotą o nominale 
200 zł oraz srebrną o nominale 10 zł.

Nominał 200 zł
metal: Au 900/1000 
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm 
masa: 15,50 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 2000 szt.
Projektant monety: Sebastian Mikołajczak
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.

Nominał 10 zł 
metal: Ag 925/1000 
stempel:  lustrzany (farba  

fluorescencyjna) 
średnica: 32 mm 
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki 
nakład: do 20 000 szt.
Projektant monety: Sebastian Mikołajczak
Emitent: NBP 
Na zlecenie NBP  
monety wyprodukowała Mennica Polska  S.A.


