
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

9 lutego 2022 roku Narodowy Bank Polski planuje 
wprowadzenie do obiegu złotej monety o nominale 
500 zł oraz srebrnej monety o nominale 50 zł z serii 
„Skarby Stanisława Augusta” – „Jan III Sobieski”.

Ochrona polskiej  
granicy wschodniej



27 stycznia 2022 roku Narodowy Bank Pol-
ski wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 10 zł „Ochrona polskiej granicy 
wschodniej”.

Latem 2021 r. Polska stanęła przed największym 
od wielu lat zagrożeniem swoich granic. Spra-
wujący na Białorusi władzę dyktatorską reżim 
Aleksandra Łukaszenki rozpoczął sprowadza-
nie, głównie z krajów Azji, tysięcy migrantów 
liczących na nielegalne przedostanie się na 
teren Unii Europejskiej. Współpraca z grupami 
przestępczymi specjalizującymi się w prze-
mycie ludzi oraz szerokie kolportowanie wiz 
doprowadziły do skoncentrowania tuż przy 
polskiej granicy licznych grup dążących do jej 
przekroczenia. Wyposażane przez reżim Łuka-
szenki w narzędzia do niszczenia zapór oraz 
w przedmioty służące atakowaniu strażników 
podjęły próby wdzierania się na teren państwa 
polskiego.

W użyciu znalazły się także granaty gazowe 
i hukowe, oślepiające lasery oraz pneumatyczna 
broń strzelecka.

Do czynnej ochrony liczącej 418 km granicy 
z Białorusią przystąpili funkcjonariusze z Pod-
laskiego oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży 
Granicznej, a także ich koledzy oddelegowani 
z innych regionów. Wsparcie nadeszło ze strony 
Policji oraz Wojska Polskiego.

Do grudnia 2021 r. funkcjonariusze Straży 
Granicznej, wraz z policjantami i żołnierzami, 

profesjonalizmu oraz oddania państwu pol-
skiemu i jego obywatelom.

Artur Adamski

Na rewersie monety znajdują się sylwetki 
funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, 
żołnierza Wojska Polskiego oraz wizerunek 
śmigłowca Straży Granicznej na tle fragmentu 
zarysu Polski z zaznaczonym stylizowanym 
północnym i wschodnim odcinkiem granicy 
państwa.

Na awersie jest przedstawiony wizerunek pol-
skiego słupa granicznego.

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000
stempel:  lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 10 000 szt.

Projektant: Robert Kotowicz

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała  
Mennica Polska S.A.

udaremnili ok. 40 tys. prób nielegalnego przekro-
czenia granicy. Skutkiem sięgania przez migran-
tów do różnych form przemocy wielu strzegących 
naszego terytorium doznało obrażeń. Od początku 
sztucznie wywołanego kryzysu Straż Graniczna 
prowadzi działania informujące sprowadzanych 
na Białoruś przybyszy, że są oni wykorzystywani 
w celu destabilizacji Polski. Potrzebującym pomocy 
jest ona udzielana, ale prawo pobytu otrzymują 
jedynie osoby będące rzeczywistymi uchodźcami.

W obliczu działań o charakterze wojny hybrydo-
wej funkcjonariusze Straży Granicznej, jak też 
policjanci i żołnierze, dają dowody najwyższego 

Ochrona polskiej granicy wschodniej


