nominał
metal
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masa
wielkość emisji

–
–
–
–
–
–

200 zł

Au 900/1000
lustrzany
27,00 mm
15,50 g
4.000 szt. (nakład)

Awers: Centralnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, na tle wyodrębnionych płaszczyzn będących konturami terytorium
Polski. Poniżej, z lewej strony, ukośnie, oznaczenie roku emisji: 2012.
U dołu, ukośnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, formuła występująca
w twierdzeniu Banacha o punkcie stałym. Pod nią, ukośnie, napis: 200 ZŁ.
U góry, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem, po
prawej stronie, znak mennicy: MW.
Rewers: Z prawej strony stylizowany wizerunek popiersia Stefana Banacha,
na tle kompozycji geometrycznej. Poniżej, z prawej strony, ukośnie, na tle
wyodrębnionej płaszczyzny, formuła matematyczna podająca tezę twierdzenia Banacha o punkcie stałym. Po lewej stronie, ukośnie, napis: STEFAN/BANACH. Pod nim napis: 1892-1945.
Projektant monety: Robert Kotowicz
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10 zł

Ag 925/1000
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
45.000 szt. (nakład)

Awers: Centralnie, stylizowany wizerunek prostopadłościanu, z umieszczoną na jego ścianach bocznych formułą matematyczną, występującą w twierdzeniu Hahna-Banacha. U dołu napis: 10 ZŁ. Powyżej, z prawej strony, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na prawo od orła,
ukośnie, oznaczenie roku emisji: 2012. U góry, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.
Rewers: Centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Stefana Banacha, na
tle punktów tworzących okręgi. Po lewej stronie, u góry, napis: STEFAN/BANACH. Poniżej napis: 1892-1945. U dołu nierówność opisująca związek
między odwzorowaniami liniowymi w przestrzeniach Banacha.
Projektant monety: Robert Kotowicz

nominał
metal
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2 zł

stop CuAl5Zn5Sn1
zwykły
27,00 mm
8,15 g
800.000 szt. (nakład)

Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po
bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ.
W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.
Rewers: Centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Stefana Banacha. Po
lewej stronie wykres odwzorowania liniowego. Poniżej nierówność charakteryzująca warunek dotyczący odwzorowań liniowych w przestrzeniach Banacha. U dołu napis: STEFAN BANACH. Poniżej
napis: 1892-1945.
Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony
o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

Narodowy Bank Polski

ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Oprócz monet i banknotów powszechnego obiegu NBP emituje także monety i banknoty kolekcjonerskie.
Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic
i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.
Wszystkie monety i banknoty emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
-----------------------------------------------------------------------Informacje o planie emisji znajdują się na stronie:
www.nbp.pl/monety
Sprzedaż monet kolekcjonerskich emitowanych przez
NBP jest prowadzona w serwisie „Kolekcjoner”
(aukcja internetowa/sklep internetowy) pod adresem:
www.kolekcjoner.nbp.pl
oraz w oddziałach okręgowych NBP.
Monety zostały wyprodukowane w Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie.

