Na awersie każdej polskiej monety znajduje się:
nominał
godło Rzeczypospolitej Polskiej
napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji

Sprzedaż monet kolekcjonerskich
emitowanych przez NBP
jest prowadzona pod adresem:
www.kolekcjoner.nbp.pl
oraz w oddziałach okręgowych NBP.

24 lutego 2014 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu monet
o nominałach 20 zł i 2 zł
z serii „Zwierzęta Świata” – konik polski.

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci,
jak i 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. 801 044 410
oraz 22 313 04 44.

Polska Reprezentacja
Olimpijska
Soczi 2014

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 natom iast 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

Monety okolicznościowe

Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014
Reprezentacja Polski uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych zimowych igrzyskach olimpijskich. Zadebiutowała
w roku 1924 w Chamonix, ale skromna, ledwie siedmioosobowa ekipa nie odniosła tam sukcesu. Zresztą – niewiele
brakowało by w zawodach nie wystartowała. Na miejsce
dotarła w ostatniej chwili, a na ceremonii otwarcia igrzysk
w rolę chorążego z konieczności wcielił się… jeden
z dziennikarzy.
W okresie międzywojennym na olimpijskich arenach biało-czerwoni nie odnieśli większych sukcesów, choć w ich
szeregach występowali tak znakomici zawodnicy jak np.
Stanisław Marusarz czy Bronisław Czech. Na pierwszą
medalową zdobycz czekaliśmy aż do roku 1956, kiedy to
w Cortina d’Ampezzo po brąz w kombinacji norweskiej
sięgnął Franciszek Gąsienica Groń. Kolejne igrzyska,
w Squaw Valley (1960), przyniosły nam dwa medale
łyżwiarek szybkich: srebrny Elwiry Seroczyńskiej i brązowy
Heleny Pilejczyk. Potem nastąpiła trwająca dwanaście lat
przerwa, choć i w Innsbrucku (1964), i w Grenoble (1968)
mieliśmy niezłych biegaczy i skoczków narciarskich,
alpejczyków, hokeistów, łyżwiarzy, saneczkarzy czy
biathlonistów. I wreszcie – rok 1972 i Sapporo. Włączony
w ostatniej chwili do reprezentacji Wojciech Fortuna
po rekordowym skoku (111 m) wywalczył tam dla Polski
historyczny, pierwszy złoty medal.
Niestety, na kolejną olimpijską zdobycz przyszło nam
czekać aż… 30 lat, do czasu gdy w Salt Lake City Adam
Małysz, w odstępie zaledwie trzech dni, „wyskakał”
najpierw brązowy (na mniejszym obiekcie), a potem
srebrny medal (na skoczni dużej). Potem było już tylko
lepiej. W Turynie (2006) biathlonista Tomasz Sikora zdobył
srebrny, a biegaczka narciarska – Justyna Kowalczyk –
brązowy medal.
Jeszcze bardziej udane, wręcz znakomite, były igrzyska
w Vancouver w roku 2010.
Z Kanady biało-czerwoni przywieźli aż sześć (!) medali.
Sama Justyna Kowalczyk zdobyła po jednym każdego
koloru. Adam Małysz był dwukrotnie „srebrny”, a zdobycz
uzupełnił brązowy krążek drużyny łyżwiarek.
W rosyjskim Soczi, które w dniach 7–23 lutego 2014 r.
będzie gospodarzem najbliższych, już XXII zimowych
igrzysk, o powtórkę z Vancouver będzie bardzo trudno, ale
wyniki z poprzedniego sezonu pozwalają na umiarkowany
optymizm. Do boju biało-czerwoni!
Polski Komitet Olimpijski

23 stycznia 2014 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu monety
„Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014”
o nominałach 200 zł, 10 zł i 2 zł.

Nominał 200 zł

metal: Au 900/1000
stempel: lustrzany
średnica: 27,00 mm
masa: 15,50 g
nakład: do 2 500 szt.
Projektant monety: Urszula Walerzak
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Nominał 10 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
nakład: do 30 000 szt.
Projektant monety: Robert Kotowicz
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Nominał 2 zł

metal: stop CuAl5Zn5Sn1
stempel: zwykły
średnica: 27,00 mm
masa: 8,15 g
nakład: do 800 000 szt.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

