Narodowy Bank Polski wprowadził nowy banknot 500 zł
Banknot z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego to zapewnienie niezakłóconego obiegu gotówki
oraz zmniejszenie kosztów emisji znaków pieniężnych; 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych
zabezpieczeń na świecie.
Warszawa, 10 lutego 2017 roku - Narodowy Bank Polski poinformował o wprowadzeniu
do obiegu nowego banknotu o nominale 500 zł, który jest zapewnieniem niezakłóconego
obiegu gotówki, oraz zmniejszeniem kosztów emisji znaków pieniężnych, jak również
odpowiedzią na większe zapotrzebowanie na banknoty o wysokich nominałach. Nowy
banknot 500 zł to realizacja misji organizowania przez bank centralny gospodarki
polskimi znakami pieniężnymi, zawartej w ustawie o NBP. Udział banknotu 500 zł, w
obiegu gotówkowym, będzie w pierwszych latach niewielki i docelowo ma zależeć od
zapotrzebowania zgłaszanego przez banki.
Banknot 500 zł posiada jedne z najnowocześniejszych zabezpieczeń na świecie.
Wykorzystano w nim m.in.: okienkową nitkę zabezpieczającą, farby (zmienną optycznie i
opalizującą), oraz element recto verso (uzupełniające się w świetle przechodzącym
elementy graficzne na obu stronach banknotu), szyszak husarski i nitka zabezpieczająca
(zmieniające barwę równocześnie przy poruszaniu banknotem), znak wodny widoczny
pod światło (przedstawiający portret króla i oznaczenie nominału).
Banknot 500 zł, autorstwa Andrzeja Heidricha, przedstawia wizerunek króla
Jana III Sobieskiego i jest kontynuacją serii „Władcy polscy”. Utrzymany jest
w kolorystyce różnych odcieni brązowego, niebieskiego, bordowego i zielonego.
Na przedniej stronie banknotu, król jest zwrócony w stronę herbu rodu Sobieskich, a po
prawej stronie widać szyszak husarski – symbol dokonań militarnych władcy. Na
odwrotnej stronie znajduje się orzeł w koronie oraz pałac w Wilanowie.
Więcej informacji na temat nowego banknotu znajduje się na stronie: www.poznaj500zl.pl
Dodatkowe materiały: https://www.flickr.com/gp/narodowybankpolski/162J15
Kontakt dla mediów:
Maciej Antes – p.o. dyrektor Biura Prasowego NBP:
tel. +48 669 550 128, e-mail: maciej.antes@nbp.pl
Biuro Prasowe NBP:
tel. +48 22 185 2012, e-mail: press@nbp.pl
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***
Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę
pieniężną i stabilność cen, a jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i
ustawa o NBP. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza, prowadzi
obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych, oraz
gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi.
NBP pełni funkcję banku banków, tworząc warunki dla działania systemu bankowego.
Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie
ekonomii i rynków finansowych. Więcej na temat NBP na stronie: www.nbp.pl
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