Na każdej polskiej monecie
okolicznościowej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony
dla godła Rzeczypospolitej Polskiej

Sprzedaż monet kolekcjonerskich
emitowanych przez NBP
jest prowadzona
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.

napis: Rzeczpospolita Polska

Historia monety polskiej

rok emisji

Szeląg, talar
Stefana Batorego

14 grudnia 2016 r. Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzić do obiegu
monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł
35. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”.

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. 22 185 45 96
oraz 22 185 13 03.

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

Szeląg, talar Stefana Batorego
Panowanie Stefana Batorego (1576–1586)
przynosi dalszą modyfikację i rozwój systemu
menniczego. Zasadniczą rolę w jego kształtowaniu miała ordynacja z 1580 roku. Król postanawia w niej o zawarciu polsko-litewskiej unii
monetarnej i biciu w obu częściach Rzeczypospolitej ujednoliconych jednostek pieniężnych.
Wymienione zostały między innymi talary, trojaki,
grosze i szelągi. Na szczególną uwagę zasługują
pierwsze i ostatnie z nich. Talary pojawiały się
bowiem do tej pory niezwykle rzadko, a szelągi były znane jedynie z ziem pruskich. Z tego
to powodu obie te monety zostały wybrane
do przedstawienia w naszej serii.
Na awersie wybitego w Olkuszu talara widzimy półpostać króla Stefana w koronie na gło-

Talar koronny Stefana Batorego, 1580, srebro, Muzeum
Narodowe w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK.

wie, w zbroi, z berłem i szablą w dłoniach. Po bokach rozdzielona data: 15 – 80, a w otoku napis:
+ STEPHANVS+ D + G + REX + POLONIÆ+ . Na rewersie ukoronowany Orzeł z małą tarczą z herbem Batorych – Wilcze Kły – na piersiach.
W otoku napis: MAG[nus] +DVX+LITVA[niæ]
+RVSSIÆ*PRVS[siæ]MASO[viæ]&C[et cetera]*.
Otrzymujemy więc informację, że monetę wybił
Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki itd.
Na tle rewersu tej największej, srebrnej jednostki
monetarnej została przedstawiona jednostka najmniejsza, a jednocześnie najpospolitsza, czyli szeląg.
Na awersie nosi on pod koroną ozdobną literę S –
monogram imienia króla. W górnym łuku tej litery
umieszczono miniaturową tarczkę herbową Batorych. W otoku napis: ·STEPHA[nus]·D[ei]·G[ratia]·
REX·POL[oniæ]. Na rewersie szeląga (niewidocznym
na naszej monecie) widnieją pod koroną dwie tarcze
z herbami Litwy i Korony, a w otoku: ·SOLIDVS·REG[ni]·POL[oniæ]·15–80. Jest to więc szeląg Królestwa Polskiego.
Na nowej monecie, z braku miejsca, nie było możliwe przedstawienie w całości obu monet zabytkowych. Ponadto konieczne było dodanie metryczki
z godłem, nazwą RZECZPOSPOLITA POLSKA, datą
2016, nominałem 20 ZŁ, a z drugiej strony objaśniającego napisu: SZELĄG, TALAR STEFANA BATOREGO.
Stanisław Suchodolski

7 grudnia 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monetę o nominale 20 zł. „Historia monety polskiej” – s zeląg, talar Stefana Batorego.
Szeląg koronny Stefana Batorego, 1580, srebro, Muzeum Narodowe w Poznaniu, fot. Pracownia Fotografii Cyfrowej MNP.

Następna moneta z serii „Historia monety poskiej” –
100 dukatów Zygmunta III ukaże się w lipcu 2017 r.

Nominał 20 zł

metal: Ag 925/1000
stempel: lustrzany
średnica: 38,61 mm
masa: 28,28 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 20 000 szt.
Projektant monety:
Urszula Walerzak
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monetę wyprodukowała Mennica Polska S.A.

