ym

ow

ie g
ob

0
10

dz

ie

Ok
oli

r
da

-le
cz n
ta n
s
o
cie
ś c i o w a o n et a w
m
odz
i
ę
yska
c
k
s
ś
nia przez Pol
ło
g
e
dl
o
p
e
i
n

www.nbp.pl/MyPolacy
#MyPolacy

www.nbp.pl/MyPolacy
#MyPolacy

Nominał:
Stop:
Stempel:
Średnica monety:
Masa:
Brzeg (bok):
Nakład:
Projektant rewersu:
Projektant awersu:
Data emisji:
Emitent:

5 zł
pierścień – MN 25
rdzeń – CuAl6Ni2
zwykły
24,00 mm
6,54 g
moletowany nieregularnie
do 38 424 000 szt.
Urszula Walerzak
Ewa Tyc-Karpińska
22 maja 2018 r.
NBP
Na zlecenie NBP
monety wyprodukowała
Mennica Polska S.A.

Rok 1918 był dla nas wyjątkowy.
Marzenia o wolności stały się
rzeczywistością. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie konsekwentne działania
wielu pokoleń Polaków, którzy z wiarą
w przyszłość walczyli w powstaniach,
pielęgnowali kulturę, pracowali dla
wspólnego narodowego dobra, by
osiągnąć upragniony cel.
11 listopada 1918 r. wszystko się
zmieniło. Otworzyliśmy nową kartę
w historii naszego narodu. Rozpoczęliśmy
budowę nowej Polski. Rodzima waluta była
jednym z priorytetów odradzającego się
państwa, a wymiernym tego znakiem miał
się stać wkrótce polski ZŁOTY.
Narodowy Bank Polski uczci w 2018 r.
setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości emisją wyjątkowych
monet jubileuszowych oraz banknotu.
Pierwszą z nich jest okolicznościowa
moneta w standardzie obiegowym
o nominale 5 zł, na której umieszczono
napis: „100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości”. Moneta będzie
wyemitowana w symbolicznym

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic,
postaci i wydarzeń.
Czy wiesz, że...
Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania
znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie
monety i banknoty emitowane przez NBP są prawnym

Aktualny plan emisji wartości kolekcjonerskich
i monet okolicznościowych
www.nbp.pl/monety

aby trafiła do każdego Polaka.

Monety dostępne
w Oddziałach Okręgowych NBP

Na każdej polskiej monecie
znajdują się: nominał, napis
„Rzeczpospolita Polska”,
rok emisji, wizerunek orła
ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej.

Emitując tę monetę, chcemy dać wyraz
głębokiego szacunku dla wszystkich ludzi
wielkiego serca, którzy swoją postawą
przyczynili się do faktu, że dziś cieszymy
się suwerenną Rzeczpospolitą.
My Polacy.
Prof. Adam Glapiński
Prezes Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl

NarodowyBankPolski
NBPtv
@nbppl

