3 marca 2014 r. Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu nowe
monety powszechnego obiegu
o nominałach 1 gr, 2 gr i 5 gr, wykonane
ze stali powlekanej mosiądzem i ze
zmienionym wizerunkiem awersu.
Wprowadzone do obiegu w 1995 r.
monety o nominałach 1 gr, 2 gr i 5 gr
pozostają prawnym środkiem płatniczym
i będą funkcjonowały w obiegu
równolegle z nowymi monetami.
Parametry techniczne i wizerunki
pozostałych monet nie ulegają zmianie.

Nowe monety
powszechnego obiegu
o nominałach
1 gr, 2 gr i 5 gr

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 powszechnego obiegu

Nowe monety powszechnego obiegu o nominałach 1 gr, 2 gr i 5 gr
Nominał 1 gr

metal: stal powlekana
średnica: 15,50 mm
masa: 1,64 g
obrzeże: ząbkowane

mosiądzem

Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej, napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie,
w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem
roku emisji. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy.
Rewers: Duża cyfra 1, poniżej poziomy napis: GROSZ, nad cyfrą
gałązka z liściem dębu.

Nominał 2 gr

metal: stal powlekana
średnica: 17,50 mm
masa: 2,13 g
obrzeże: gładkie

mosiądzem

Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej, napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie,
w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem
roku emisji. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy.
Rewers: Duża cyfra 2, poniżej poziomy napis: GROSZE, nad cyfrą
gałązka z dwoma liśćmi dębu.

Nominał 5 gr

metal: stal powlekana mosiądzem
średnica: 19,48 mm
masa: 2,59 g
obrzeże: na przemian gładkie i ząbkowane
Awers: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej. Poniżej orła, półkolem, od lewej strony ku prawej napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. W otoku stylizowane pierścienie,
w górnej części przecinające się, u dołu rozdzielone oznaczeniem
roku emisji. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy.
Rewers: Z lewej strony duża cyfra 5, obok u góry poziomy napis:
GROSZY, poniżej kompozycja pięciu liści dębu.
Autor awersów monet: Sebastian Mikołajczak
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