
MENNICA POLSKA 
 



O NAS 
Mennica Polska kontynuuje swą 250-letnią tradycję 

W 1766 roku Król Stanisław August założył mennicę, która miała na 
celu wybijanie najpiękniejszych monet na Starym Kontynencie. Misja 
ta kontynuowana jest po dziś dzień. 
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Pierwsze notowanie akcji Mennicy Państwowej S.A. wprowadzonych w trybie publicznej sprzedaży  
oraz w trybie zwykłym podczas sesji giełdowej. 

 

7 kwietnia 1998 
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Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i numizmatów oraz jedną z trzech najbardziej zaawansowanych 
technologicznie mennic świata. Nasza marka jest rozpoznawalna nawet w najbardziej odległych zakątkach globu. Dzięki 
zastosowaniu najnowocześniejszych technologii menniczych, kreatywnej realizacji ambitnych projektów i najwyższemu 
kunsztowi ich wykonania nasze produkty wyznaczają trendy w dziedzinie numizmatyki. Jesteśmy niekwestionowanym 
liderem w obszarze nowoczesnych technologii menniczych – docenianym zarówno w kraju, jak i za granicą.  

 

 

RYNEK NUMIZMATYCZNY 
 
 

Monety obiegowe i kolekcjonerskie 



NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA 
 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI 
 „WAZA DYNASTII QING”  

 

II MIEJSCE W KATEGORII MONETA ROKU 
 „250 LAT MENNICY WARSZAWSKIEJ”  

 

III MIEJSCE W KATEGORII MONETA PODARUNKOWA 
„WITAJ NA ŚWIECIE”  

Coin Constellation 2017, Moskwa 



Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością, 
ochroną środowiska i BHP zgodny z wymaganiami 
standardów ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS  
18001 w zakresie produkcji i rozwoju wyrobów 
menniczych, elektronicznych systemów płatniczych  
i usług z nimi związanych. 

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 
 



 
 

PRODUKTY INWESTYCYJNE 
Mennica Polska – zaufanie najwyższej próby 

W czasach rosnącej niepewności na rynkach finansowych inwestorzy szukają bezpiecznych aktywów i dywersyfikują 
portfele inwestycyjne. Mennica Polska posiada własną rafinerię złota i park maszynowy. Jesteśmy największym 
producentem złotych sztabek inwestycyjnych w Polsce, wytwarzanych z kruszcu najwyższej próby (Au 999,9). 
Zajmujemy się również przetwórstwem metali szlachetnych do celów przemysłowych.    

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE: 

 

SZTABKI ZŁOTA 
(GŁÓWNIE WŁASNEJ PRODUKCJI) 

ODLEWANE ORAZ TŁOCZONE 

MONETY BULIONOWE 
SREBRNE I ZŁOTE 

DIAMENTY INWESTYCYJNE PRZETWÓRSTWO METALI SZLACHETNYCH  
(SREBRO< ZŁOTO< PLATYNA<PALLAD)  

DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH 



TOTALNA INNOWACJA 

 
Mennica Polska – zaufanie najwyższej próby 

 

Złota kostka do gry została wykonana z 3 uncji 24-karatowego złota, by 
każda Twoja gra stała się wyjątkowa. Na specjalne życzenie klienta 
istnieje możliwość umieszczenia indywidualnego logotypu na złotej 
kostce i jej opakowaniu.  

• 3 uncje złota najwyższej próby Au 999,9 

• ekskluzywny gadżet 

• wspaniały pomysł na prezent biznesowy 
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SYSTEMY OBSŁUGI PŁATNOŚCI 
ELEKTRONICZNYCH 

Od 2001 roku aktywnie wzmacniamy naszą pozycję 
w segmencie płatności elektronicznych w transporcie 
miejskim. System Karty Miejskiej™ działa obecnie w 
największych polskich miastach, m. in. w Warszawie, 
Wrocławiu, Lublinie, Bydgoszczy i Łodzi. W 2006 roku 
stworzyliśmy ogólnopolską sieć sprzedaży opartą na 
programie autorskim Gold™ – w ten sposób 
odpowiedzieliśmy na zmieniające się potrzeby rynku i 
wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.  



NIERUCHOMOŚCI 
 

obiekty biurowe, mieszkalne i magazynowe, pomieszczenia biurowe do wynajęcia 

Jesteśmy obecni na rynku nieruchomości od 1998 roku. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb dynamicznie 
rozwijającego się rynku, skutecznie rozwijamy swą działalność w segmencie nieruchomości.  
 

 SZTANDAROWE PROJEKTY 

„Kuźnia” Mennica Residence Mennica Legacy Tower 

Nieruchomość komercyjna Nieruchomość mieszkaniowa Nowa hala produkcyjna 



zloto@mennica.com.pl 
 

inwestycje.mennica.com.pl 

http://www.inwestycje.mennica.com.pl/
https://inwestycje.mennica.com.pl/

