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

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

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
18 marca 2021 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnych
monet – każda o nominale 10 zł – z serii
„Wielcy polscy ekonomiści” – „Ferdynand
Zweig” oraz „Adam Krzyżanowski”.

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.

100. rocznica
Konstytucji marcowej

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 kolekcjonerskie

100. rocznica Konstytucji marcowej
Nominał 10 zł

11 marca 2021 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł „100. rocznica Konstytucji marcowej”.

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

17 marca 1921 r., kilka minut przed godziną 17,
Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński
wypowiedział znamienne słowa: „Proszę tych
Posłów, którzy są za ustawą konstytucyjną,
tak jak została uchwalona w trzecim czytaniu,
ażeby powstali”. Następnie, bez przeliczania
głosów, ogłosił: „Ogromna większość jest za
ustawą. Ustawa w trzecim czytaniu została
przyjęta”. Na sali rozległy się brawa. Tym sposobem przyjęto pierwszą nowoczesną ustawę
zasadniczą – dokument determinujący funkcjonowanie odrodzonej Rzeczypospolitej.
Uchwalenie Konstytucji stanowiło efekt kilkuletnich działań, dyskusji eksperckich i debat
parlamentarnych. Prace te zainicjował już rząd
premiera Jędrzeja Moraczewskiego w 1918 r.
W styczniu 1919 r. utworzono Biuro Konstytucyjne przy Prezesie Rady Ministrów oraz
powołano tzw. Ankietę dla oceny projektów
konstytucji. Do komisji tej weszli nie tylko politycy, lecz także specjaliści z zakresu prawa konstytucyjnego. Od 19 lutego do 12 marca 1919 r.
„Ankieta” zebrała się na 17 posiedzeniach.
W Sejmie Ustawodawczym równolegle działała Komisja Konstytucyjna, której przewodniczyli kolejno: Władysław Seyda, Maciej Rataj
i Edward Dubanowicz. Odbyła ona 106 posiedzeń. Od 8 lipca 1920 r. do 17 marca 1921 r. na
posiedzeniach plenarnych Sejmu omawiano
filary ustrojowe Rzeczypospolitej, np. kwestię
liczby izb parlamentarnych.

Projektant: Grzegorz Pfeifer
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monetę
wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Przyjęcie Konstytucji stanowiło nie tylko wynik
kompromisu stronnictw sejmowych, lecz także
potwierdzało szacunek względem ideałów demokracji reprezentacyjnej, rządów prawa i wolności
jednostki. Ustawa zasadnicza wprowadzała egalitarny ustrój republiki o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów; władzę zwierzchnią
przyznawała narodowi, który sprawował ją za
pośrednictwem organów odpowiadających monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władzy.
Na awersie monety emitowanej w 100. rocznicę
przyjęcia Konstytucji marcowej znajduje się

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle faksymile preambuły
Konstytucji (z egzemplarza ofiarowanego
przez posłów Marszałkowi Sejmu Wojciechowi Trąmpczyńskiemu i zaginionego
podczas II wojny światowej). Na rewersie
umieszczono wizerunek orła zaczerpnięty
z medalu autorstwa Feliksa Łopieńskiego,
upamiętniającego pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji, tło zaś stanowi fragment
karty tytułowej ustawy zasadniczej.
Błażej Popławski

