NOWY BANKNOT 50 EURO
www.nowe-banknoty-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

BANKNOT 50 EURO Z SERII „EUROPA”
Nowy banknot o nominale 50 euro wejdzie do obiegu w strefie euro 4 kwietnia 2017.
Podobnie jak poprzedni banknot z nowej serii – 20 euro – będzie przedstawiać portret Europy,
postaci z mitologii greckiej.
Wprowadzenie nowego banknotu 50 euro jest częścią stale prowadzonych działań na rzecz ochrony
banknotów euro przed fałszowaniem. Doskonalenie zabezpieczeń banknotów należy do zadań
Eurosystemu1.
Jednym z tych zabezpieczeń jest hologram. Znajduje się na nim charakterystyczne okienko z portretem,
widoczne na obu stronach banknotu. Pod światło okienko staje się przezroczyste i ukazuje się w nim
twarz Europy. Jest to przełomowe rozwiązanie w technice produkcji banknotów, które jeszcze lepiej
chroni je przed fałszowaniem. Kolejnym zabezpieczeniem jest szmaragdowa liczba, której kolor przy
oglądaniu pod kątem przechodzi ze szmaragdowej zieleni w ciemnoniebieski.
Banknoty 50 euro to najliczniej występujący nominał: w obiegu jest ich ponad 8 miliardów, co stanowi
około 45% wszystkich banknotów euro.
Więcej informacji można uzyskać w biurach prasowych EBC i krajowych banków centralnych
z Eurosystemu (str. 11).
Szczegółowe opisy wszystkich banknotów euro wraz z ilustracjami i materiałami wideo znajdują się na
stronie www.nowe-banknoty-euro.eu.
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Czyli Europejskiego Banku Centralnego i banków centralnych dziewiętnastu krajów strefy euro.

BANKNOTY EURO
Pierwsza seria banknotów euro weszła do obiegu w 2002 roku. Od tego czasu znacznie udoskonalono
technologię druku i obróbki obrazu. Aby utrzymać zaufanie społeczne do pieniądza gotówkowego
i zawsze o krok wyprzedzać fałszerzy, banknoty trzeba stale modernizować. Dlatego właśnie Eurosystem
stopniowo wprowadza drugą, jeszcze lepiej zabezpieczoną serię banknotów euro – serię „Europa”.
Wszystkie nominały z nowej serii można rozpoznać na pierwszy rzut oka, ponieważ ich barwy są
intensywniejsze, a motywy – bardziej wyraziste niż w serii pierwszej. Poza tym na nowych banknotach
5, 10 i 20 euro, a także na 50 euro, które pojawią się jako następne, znajduje się portret Europy.
Banknoty i monety euro są namacalnym symbolem integracji europejskiej. Obecnie wspólną walutą
posługuje się 338 milionów ludzi z 19 krajów. Ułatwia ona porównywanie cen, a także kupno i sprzedaż
dóbr w różnych krajach. Pozwala też podróżować po strefie euro – czy to w celach biznesowych, czy
turystycznych – bez konieczności wymiany pieniędzy.
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BANKNOTY 50 EURO
50 EURO Z SERII „EUROPA”
NOWE ELEMENTY

Strona przednia

Strona odwrotna

Wzory nowych banknotów euro są oparte na temacie „Epoki i style” zastosowanym w pierwszej serii i utrzymane
w podobnej do niej kolorystyce. Ich szata graficzna została jednak nieco zmieniona w celu dodania nowocześniejszych
zabezpieczeń. Dzięki wprowadzonym zmianom łatwo jest też rozróżnić obie serie. Zadanie odświeżenia wyglądu
banknotów euro powierzono niezależnemu berlińskiemu grafikowi Reinholdowi Gerstetterowi. W nowych wzorach
uwzględniono kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2002 roku. Teraz mapa Europy obejmuje również
Cypr i Maltę, słowo „euro” zapisane jest nie tylko alfabetem łacińskim i greckim, lecz także cyrylicą, a skrót nazwy
Europejskiego Banku Centralnego występuje w dziesięciu – a nie jak wcześniej w pięciu – wariantach językowych.

50 EURO Z PIERWSZEJ SERII

Strona przednia
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Strona odwrotna

ŁATWE DO SPRAWDZENIA
Podobnie jak w serii pierwszej, autentyczność banknotów euro z serii „Europa” można skontrolować za pomocą prostego testu – należy je
sprawdzić DOTYKIEM, POD ŚWIATŁO i POD KĄTEM.
1

SPRAWDŹ DOTYKIEM

Faktura papieru – W dotyku banknot jest sztywny i szeleszczący.
Wypukły nadruk – Wyczuwalne są: główny motyw, napisy i duże oznaczenie nominału.

Nowość
Wzdłuż lewego i prawego brzegu banknotu biegnie rząd krótkich wypukłych kresek.
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SPRAWDŹ POD ŚWIATŁO

Znak wodny – Przy oglądaniu banknotu pod światło pojawia się rozmyty obraz przedstawiający oznaczenie nominału i główny motyw.
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Nowość
– Znak wodny z portretem

 
– W hologramie okienko z portretem

Widać także twarz Europy.

Pod światło okienko w górnej części hologramu
staje się przezroczyste i na obu stronach
banknotu widać w nim twarz Europy.

SPRAWDŹ POD KĄTEM

Hologram – Przy oglądaniu banknotu pod kątem na srebrnym pasku po prawej stronie ukazuje się oznaczenie nominału i symbol €.

Nowość
– Szmaragdowa liczba

 	
– W hologramie okienko z portretem

Połyskliwe oznaczenie nominału
daje efekt przesuwającego się
pionowo światła, a jego kolor
przechodzi ze szmaragdowej
zieleni w ciemnoniebieski.

W okienku w górnej części hologramu

ukazuje się twarz Europy. Pod kątem widać
także oznaczenie nominału otoczone
tęczowymi liniami. Na stronie odwrotnej
w okienku pojawiają się tęczowe cyfry
nominału.

Strona przednia

Strona odwrotna
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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
O SERII „EUROPA”
Seria „Europa” zawiera nowe i zmodernizowane
zabezpieczenia, które zapewniają lepszą ochronę przed
fałszowaniem.
Nowe banknoty euro są wprowadzane sukcesywnie
w kolejności od najniższego do najwyższego nominału. Proces
ten potrwa jeszcze kilka lat. Dotychczas wprowadzono: nowe
5 euro w 2013, 10 euro w 2014 i 20 euro w 2015. Nowy
banknot 50 euro wejdzie do obiegu 4 kwietnia 2017.
Aby zużyć zapasy 50 euro z pierwszej serii, będą one
wprowadzane do obiegu równolegle z banknotami z nowej
serii; zasada ta ma zastosowanie do wszystkich nominałów.
Do prac nad serią „Europa” zaproszono producentów
i dystrybutorów sprzętu do obsługi banknotów, by ułatwić im
przygotowanie się na wejście nowych nominałów.
Jak ogłoszono w komunikacie prasowym EBC z 4 maja 2016,
seria „Europa” nie będzie obejmować banknotu 500 euro.
Pozostałe nominały – od 5 do 200 euro – zostaną zachowane.
Wprowadzenie banknotów 100 i 200 euro z serii „Europa”
zaplanowane jest na koniec 2018 roku.
Banknoty euro z pierwszej serii mogą stracić kiedyś,
w dalekiej przyszłości, status prawnego środka płatniczego.
Informacja w tej sprawie zostanie ogłoszona z odpowiednio
dużym wyprzedzeniem. Banknoty te zachowają jednak
bezterminowo swoją wartość i zawsze będzie je można
wymieniać w krajowych bankach centralnych należących do
Eurosystemu.

Dla osób niewidomych i niedowidzących
Banknoty euro różnią się rozmiarem: im wyższy nominał, tym większy banknot. Dzięki temu można je ułożyć w portfelu
według wielkości. Współpraca z osobami z dysfunkcją wzroku podczas projektowania serii „Europa” zaowocowała dodaniem
elementów, które pozwalają im pewniej posługiwać się pieniędzmi. Na przykład litery na stronie przedniej są większe i grubsze,
a przy brzegach banknotów znajdują się znaki wyczuwalne w dotyku. W serii „Europa” zachowano dominującą kolorystykę
poszczególnych nominałów z serii pierwszej, ale barwy są intensywniejsze, by łatwiej było je rozróżniać.
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HARMONOGRAM KAMPANII
INFORMACYJNEJ
Wprowadzenie nowych 50 euro poprzedzi kampania informacyjna, której głównym celem będzie zapoznanie podmiotów
obsługujących obrót gotówkowy i ogółu społeczeństwa z tym banknotem i jego zabezpieczeniami.

15 czerwca 2016: Seminarium Eurosystemu w Madrycie – inauguracja programu
partnerstwa dotyczącego nowych 50 euro, skierowanego do producentów
i dystrybutorów sprzętu do obsługi banknotów

5 lipca 2016: Rozpoczęcie konkursu online „Tetris® Nowe 50 €”2

5 lipca 2016: Oficjalna prezentacja nowego banknotu 50 euro
w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem

6 lipca 2016: Wypożyczenie nowego banknotu 50 euro producentom
i dystrybutorom sprzętu do obsługi banknotów na potrzeby testowania i adaptacji
sprzętu we własnym zakładzie lub u klienta

IV kw. 2016: Rozesłanie materiałów o nowym banknocie 50 euro przez krajowe banki
centralne do banków komercyjnych, policji, izb handlowych, stowarzyszeń zawodowych itp.
Aktualizacja internetowych narzędzi edukacyjnych „Knowledge of Banknotes”
i „Euro Cash Academy” na stronie www.nowe-banknoty-euro.eu

Cztery tygodnie przed emisją: Rozesłanie ulotek o nowych
50 euro do 3 milionów punktów sprzedaży w strefie euro

2017: Internetowa premiera spotów filmowych
o nowych 50 euro

4 kwietnia 2017: Wejście do obiegu nowych
banknotów 50 euro

Wizerunki banknotów euro
Wizerunki banknotów euro są zabezpieczone cyfrowo. Podmioty zainteresowane ich reprodukcją do legalnych celów
biznesowych powinny wystąpić do EBC o przekazanie wizerunków niezabezpieczonych. Aby je uzyskać, należy podpisać
oświadczenie o poufności, które można otrzymać pod adresem info@ecb.europa.eu.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.pl.html.
2

Tetris ® & © 1985~2016 Tetris Holding, znak użyty za zgodą właściciela.
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OCHRONA BANKNOTÓW EURO
Skuteczna ochrona przed fałszowaniem
Eurosystem dokłada znacznych starań, by zarówno podmioty obsługujące obrót gotówkowy, jak i zwykli ludzie wiedzieli, jak
rozpoznać fałszywy banknot. Udostępnia także wykazy urządzeń i przyrządów do obsługi i sprawdzania autentyczności banknotów,
których zdolność do rozpoznawania i wychwytywania falsyfikatów została oficjalnie potwierdzona.

Liczba fałszywych banknotów euro wycofanych z obiegu w latach 2002–2015
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Ponadto EBC ściśle współpracuje z Komisją Europejską (która dostarcza danych o fałszywych monetach euro) oraz z krajowymi
służbami policyjnymi, Europolem i Interpolem. Ważną linią obrony jest też dbanie o to, by społeczeństwo było dobrze
poinformowane o nowych banknotach.
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PROGRAM PARTNERSTWA
Eurosystem wspiera branżę gotówkową w przygotowaniach
na wejście do obiegu 50 euro z serii „Europa”. Od 4 kwietnia
2016 producenci sprzętu do obsługi banknotów mogą go
testować na nowych 50 euro w krajowych bankach centralnych
z Eurosystemu, a od 6 lipca 2016 banknoty te będą im
wypożyczane do testów we własnym zakładzie lub u klienta.
Inauguracja programu partnerstwa dotyczącego nowego
banknotu 50 euro nastąpiła 15 czerwca 2016 na seminarium
Eurosystemu w Madrycie, w siedzibie Banco de España. Dzięki
temu programowi urządzenia i przyrządy do obsługi banknotów
we wszystkich krajach strefy euro mają być gotowe na czas.
W podobnym programie przeprowadzonym w 2015 roku
przed pojawieniem się nowych 20 euro wzięło udział ponad
500 podmiotów branżowych z całej Europy.
Uczestniczący w programie producenci i dystrybutorzy sprzętu
do obsługi banknotów, ich klienci oraz użytkownicy tego sprzętu
mają dostęp do różnych narzędzi edukacyjnych i materiałów
informacyjnych, w większości opracowanych we wszystkich
językach urzędowych Unii Europejskiej.
W ramach programu partnerstwa Europejski Bank Centralny
wraz z 19 krajowymi bankami centralnymi należącymi do
Eurosystemu:
będą informować uczestników programu o serii „Europa”
i przypominać o konieczności odpowiedniego przystosowania
urządzeń i przyrządów służących do obsługi i sprawdzania
autentyczności banknotów

zorganizują różne akcje i imprezy, aby nagłośnić wejście do
obiegu nowego banknotu 50 euro
zapewnią cyfrowe i drukowane materiały o nowych
banknotach w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej, aby
ułatwić uczestnikom programu komunikację z grupami
docelowymi
będą zachęcać uczestników programu partnerstwa do
podpisania porozumienia zobowiązującego ich do udzielenia
na czas pomocy w adaptacji urządzeń do obsługi gotówki,
automatów sprzedażowych (w tym biletowych) oraz
przyrządów do sprawdzania autentyczności banknotów.
Producenci i dystrybutorzy sprzętu do obsługi banknotów
powinni jak najszybciej rozpocząć przygotowania do jego
adaptacji. Użytkownicy tego sprzętu muszą w tym celu
skontaktować się z dystrybutorem lub producentem. Osoby
planujące zakup przyrządu do sprawdzania autentyczności
banknotów lub urządzenia do obsługi gotówki powinny upewnić
się u dystrybutora, czy można je przystosować do nowych
banknotów.
W serwisie internetowym EBC (www.ecb.europa.eu/euro/
cashprof/cashhand/devices/html/results.pl.html) dostępne są
wykazy urządzeń do obsługi banknotów i przyrządów do
sprawdzania autentyczności, które zostały oficjalnie
przetestowane przez banki centralne z Eurosystemu i są
przystosowane do rozpoznawania nowych banknotów
5, 10 i 20 euro. Po kolejnych testach przeprowadzonych przez
banki centralne z Eurosystemu wykazy te zostaną uzupełnione
o informacje związane z nowymi banknotami 50 euro.
Uaktualnione wykazy ukażą się w serwisie internetowym EBC
w tym i następnym roku.
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NOWE 50 EURO – WAŻNE DATY
2016
50

Komunikat
prasowy

Seminarium Eurosystemu
dla producentów
i dystrybutorów sprzętu
do obsługi banknotów
– Banco de España, Madryt

Oficjalna prezentacja
nowych 50 euro
– EBC, Frankfurt

Komunikat
prasowy

15/06

5/07

50

50

Udostępnienie nowych banknotów
producentom i dystrybutorom na
potrzeby adaptacji urządzeń
obsługujących banknoty i przyrządów
do sprawdzania autentyczności
50

Do trzech milionów punktów
sprzedaży w strefie euro trafiają
ulotki o nowym banknocie 50 euro

Marzec

Wiosna
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500
1

Komunikat
prasowy

50

NASZ
PIENIĄDZ

50

2017

50

Komunikat
prasowy

50

Nowe banknoty 50 euro
wchodzą do obiegu
w całej strefie euro

50
500
5
50
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