„Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek?”
Po sześciu latach od napisania i pięciu latach od zamieszczenia artykułu pt.:
„Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek?” postanowiłem go zaktualizować.
Przez te sześć lat sporo się zmieniło z podejściem do tematu folderów. Nie wiem na ile i w jakim
stopniu to zasługa mojego pierwotnego artykułu, że taka zmiana zaszła, ale ewidentnie da się
zauważyć, że po publikacji zaczęło się głośno mówić o folderach.
W kwestii pierwszego folderu nic się nie zmieniło. Oficjalnie pierwszym folderem, który został
wydany przez NBP wraz z monetą była to broszura do złotej monety o nominale 200 zł „XIII
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina” wydanej w roku 1995. W Narodowym
Banku Polskim usłyszałem takie uzasadnienie, dlaczego właśnie do tej monety został dołączony
folder, cytuję: „Wyjątkowy folder do wyjątkowej monety”. Dlatego, został dodany, gdyż była to
pierwsza po wprowadzeniu denominacji złota moneta kolekcjonerska. Obecnie ten folder jest
praktycznie nieosiągalny, zresztą podobnie jak sama moneta. A jeśli już to za niebotyczne pieniądze.
W okolicach 2006-2007 folder ten był wystawiony na aukcji internetowej i został sprzedany za 40 zł!
Trzeba dodać, że miał destrukt — mianowicie 2 dziurki zrobione dziurkaczem.

Dla porównania ten sam folder bez tak drastycznego destruktu-jest jedynie widoczne zgięcie
w połowie-w 2012 roku został sprzedany za 332 zł. Widać jak ceny i zainteresowanie poszły w górę.

Również w 2012 roku ten folder w perfekcyjnym stanie został sprzedany za bagatela 900 zł!

Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum autora niniejszego artykułu.

Drugi w kolejności folder został wydany do monety „Zygmunt II August” w 1996 roku.
Szczerze mówiąc nigdy nie miałem do czynienia z tym folderem, nie widziałem go nawet, ale
otrzymałem z NBP listowne potwierdzenie na piśmie, że do tej monety był wydany folder, więc musi
on istnieć. Niedawno też dowiedziałem się, że jeden z kolekcjonerów widział ksero tego folderu
stojąc w kolejce po odbiór monety. Jeden ze stojących w kolejce chwalił się tą zdobyczą. Zygmunt II
August zapoczątkował stałe i systematyczne drukowanie folderów do monet kolekcjonerskich jak
można dowiedzieć się z Narodowego Banku Polskiego.
Przez te lata od publikacji mojego artykułu można zauważyć sporo zmian, którymi właśnie w
tymże zaktualizowanym artykule chciałem się podzielić. Gdy o folderach zrobiło się głośno NBP od
strony graficznej zaczął je bardziej dopracowywać. Do 2007 roku projekty folderów wykonywała
firma Decorum. Od 2008 roku widać zmianę w szacie graficznej o projekcie folderu teraz nie ma
wzmianki, ale zapewne nie jest to wcześniej wymieniona firma. Dla porównania niżej zamieszczone
są zdjęcia ostatniego folderu w starej szacie graficznej i pierwszego w nowej szacie graficznej. Widać
znaczącą różnicę.

Wracając do folderów z błędami. Wyodrębnić można kilka białych kruków latających, gdzieś
w otchłani ukrywających się i niedających złapać.
Pierwszy błędny folder został wydany do monety 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza. Błąd tkwi w
zapisie. Na folderze jest 200 lecie, a powinno być 200-lecie. Moneta 2 zł została wycofana z obiegu,
przetopiona i wybita ponownie, natomiast sam folder pozostał bez zmian w zaledwie kilku
egzemplarzach (6-7) sztuk.

Drugi folder to tak naprawdę dwie jego wersje. Zbiorczy folder do monety Nowy Sącz z serii
„Historyczne Miasta Polski” (2006 r.) ukazał się dwukrotnie. W wersji na papierze kredowym oraz na
papierze zwykłym. Porównując oba te foldery ewidentnie widać różnicę w treści.

Trzeci również błędnie wydany został do monety Konrada Korzeniowskiego z 2007 roku. Tym
razem folder został wycofany z obiegu i wydano drugą poprawną wersję. Może dlatego firma
Decorum już nie projektuje dla NBP folderów ze względu na tę pomyłkę. Jak widać na powyższych
zdjęciach jest to ostatni folder zaprojektowany przez Decorum.
Folder błędny.

Folder

poprawny.

Zarówno foldery do monet „200-lecie urodzin Adama Mickiewicza” i „Konrad Korzeniowski – Joseph
Conrad”, przygotowane dla pierwszych wizerunków, zostały zniszczone.

W międzyczasie w latach 2008-2011 NBP wydał też banknoty kolekcjonerskie do których
również były dołączane foldery. Folder do pierwszego banknotu kolekcjonerskiego z papieżem Janem
Pawłem II występuje w dwóch wersjach. Na jednych można spotkać logotypy firm, na drugich nie. Te
bez logotypów są rzadziej spotykane.

Ciekawymi i dość rzadko spotykanymi folderami są ich drugie kwadratowe wersje. Wydane
zostały one zarówno do banknotów: 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego oraz Fryderyka
Chopina.

Jak również do zaledwie kilku monet.

Najnowsze, charakterystycznie inne foldery zostały wydane z okazji Mistrzostw Europy w
Piłce Nożnej UEFA 2010-12. Na szczególną uwagę zasługuje folder wydany do zestawu dwóch monet
10 złotych i 10 hrywien. Jest to osobno wydany folder przedstawiający wizerunek tylko tej
monety/monet. Pozostałe jakie wyszły w ramach tego wydarzenia są zbiorczo przedstawione na
innym folderze.

Foldery wydawane są w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Wersje
niemieckojęzyczne folderów ukazują się od 1996 r. i były przeznaczone dla firm numizmatycznych
współpracujących z NBP. Ważną zmianą jest brak ukazywania się folderów w języku niemieckim,
która zaczęła obowiązywać od 01.01.2013 roku. Foldery w języku angielskim i niemieckim są
drukowane w liczbie kilku tys. sztuk. Jeżeli chodzi o sprawę nakładów folderów, to są one wydawane
w ilościach o ok. 40% większych od nakładów monet kolekcjonerskich w danym temacie emisji. Ta
informacja nie jest potwierdzona, ale prawdopodobnie foldery do monety z Kangurem zostało
wydanych tyle ile kompletów monet czyli tylko 10 tysięcy. Do monet z serii „Historyczne Miasta w
Polsce” i „Herby województw” nie ukazały się wersje obcojęzyczne folderów.

Czy foldery to zwykły dodatek czy już osobna kolekcja, to w dużej mierze zależy od podejścia
kolekcjonera. Dla mnie są one dodatkiem uzupełniającym wiedzę na temat wydawanych monet. Opis
wydarzenia oraz parametry wraz z prezentacją osób projektujących jest bardzo wartościową wiedzą,
którą można zdobyć dzięki informacjom zamieszczonym w folderze. Jeśliby tak zebrać w jedną całość
foldery z serii „Historyczne Miasta Polski” czy „Miasta w Polsce” albo ciągle wydawane do serii
„Polskie okręty” to bardzo ciekawie taki zbiór się prezentuje. Jak widać na zdjęciu poniżej.

Wszystkie informacje jakie przedstawiłem pochodzą z moich własnych obserwacji tego
tematu na przestrzeni sześciu lat. Wszystkie zdjęcia pochodzą z moich własnych zbiorów. Za
dodatkowe informacje bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Departamentu EmisyjnoSkarbcowego Narodowego Banku Polskiego oraz zaprzyjaźnionym kolekcjonerom. Zapraszam do
zadawania pytań, bądź wymiany spostrzeżeń: dzwonnik1k@o2.pl
Łukasz Dzwonnik

