Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję do
upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci
oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką
i tradycją.
Na każdej polskiej monecie kolekcjonerskiej znajdują się:
nominał, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, napis: Rzeczpospolita Polska, rok emisji.
Zapraszamy do zapoznania się z planem emisji na stronie nbp.pl/monety.
Sprzedaż wartości kolekcjonerskich emitowanych przez
NBP jest prowadzona w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy kolekcjoner.nbp.pl.
Na Państwa dodatkowe pytania odpowiedzą nasi konsultanci pod numerami tel. 22 185 91 59 oraz 22 185 13 03.
12 lipca 2022 roku Narodowy Bank Polski planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety o nominale 50 zł
„100. rocznica odkrycia zespołu pradziejowych kopalni
krzemienia pasiastego »Krzemionki«”.

Monety kolekcjonerskie NBP wchodzące w skład zestawu

Polskie banknoty obiegowe

Polskie banknoty obiegowe
Do 31 grudnia 1994 r. wszyscy byliśmy „milionerami”, bo ceny i pensje wyrażane były nominalnie w milionach złotych. Dzień później nastąpiła denominacja złotego. 1 stycznia 1995 r. banknot o nominale 10 tys. zł zmienił się

10 zł

21 czerwca 2022 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu
srebrne monety o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł oraz 500 zł,
które wejdą w skład zestawu „Polskie banknoty obiegowe”.

w monetę 1-złotową, a 1 mln oznaczał 100 nowych zł. Wartości nabrał nawet
grosz. W 1995 r. do obiegu weszły banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł,
100 zł oraz 200 zł, natomiast banknot o nominale 500 zł został wprowadzony do obiegu w 2017 r. Projektantem nowej serii z wizerunkami władców
Polski był – tradycyjnie – Andrzej Heidrich, „król polskich banknotów”.
Andrzej Heidrich (1928–2019) współpracę z Narodowym Bankiem Polskim

20 zł

rozpoczął w 1960 r. Przez lata na zlecenie NBP wykonał dziesiątki szkiców
i projektów banknotów, jednak dopiero w 1975 r. do obiegu wprowadzony został jego pierwszy, ulubiony zresztą, banknot – 500 zł z Tadeuszem
Kościuszką. Andrzej Heidrich zaprojektował serie banknotów „Wielcy Polacy” (funkcjonującą do 1996 r.) oraz „Władcy polscy” (w obiegu od 1995 r.
do dzisiaj).

50 zł

Stylizowane wizerunki banknotów będących obecnie w obiegu – o nominałach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł oraz 500 zł – zostały zaprezentowane na monetach kolekcjonerskich wchodzących w skład zestawu „Polskie
banknoty obiegowe”.
prof. Jan Żaryn

100 zł

Parametry monet wchodzących w skład zestawu
Metal: Ag 999/1000
Stempel: lustrzany
Wymiary: 50,00 × 25,00 mm
Masa: 31,10 g

200 zł

Brzeg (bok): gładki
Nakład: do 3000 szt.
Autor projektów graficznych monet: Robert Kotowicz
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

nbp.pl/monety

500 zł

