
Dobre praktyki

Wykorzystywanie wizerunków

polskich znaków pieniężnych
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Szanowni Państwo,

Niniejsze „Dobre Praktyki” zawierają zasady reprodukowania i wykorzystywania wizerunków 
polskich znaków pieniężnych do celów komercyjnych i informacyjnych w zakresie 
dopuszczalnym prawem.

Polskie monety i banknoty, których wyłącznym emitentem jest Narodowy Bank Polski, należy 
traktować z powagą właściwą prawnym środkom płatniczym.

Narodowy Bank Polski jako emitent narodowej waluty zawsze będzie obrońcą gotówki, polskich 
banknotów i monet, ponieważ zwłaszcza w trudnych sytuacjach zapewnia ona bezpieczne 
i nieprzerwane funkcjonowanie gospodarki, pozbawione zewnętrznych wpływów i ryzyka 
przerwania realizacji zobowiązań – podkreśla profesor Adam Glapiński, prezes NBP, który 
podczas VI  Kongresu Obsługi Gotówki zapowiedział rozpoczęcie prac nad narodową strategią 
bezpieczeństwa gotówki. Prace będą prowadzone pod przewodnictwem Narodowego Banku 
Polskiego.

Dbajmy wspólnie o wartość polskiego pieniądza!



Barbara Jaroszek
Dyrektor Departamentu
Emisyjno-Skarbcowego 
Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest właścicielem autorskich 
praw majątkowych do projektów banknotów i monet, 
będących prawnymi środkami płatniczymi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dbając                                 
o wartość polskiego pieniądza, Narodowy Bank Polski 
wprowadził „Dobre Praktyki”, które regulują zasady 
wykorzystywania wizerunków polskich znaków 
pieniężnych do celów komercyjnych i informacyjnych.

Niniejsza broszura pomaga prawidłowo i zgodnie 
z prawem wykorzystywać wizerunki polskich znaków 
pieniężnych, chroniąc ich powagę i nie stawiając 
w sprzeczności z ich funkcją prawnego środka 
płatniczego.

Stosując się do „Dobrych Praktyk” wspólnie dbamy         
o bezpieczeństwo i zaufanie do polskich banknotów 
i monet.
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Dbamy o wartość polskiego pieniądza

NBP jest bankiem państwa

NBP jest bankiem emisyjnym

NBP jest bankiem banków

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Prowadzi rachunki bankowe rządu oraz instytucji publicznych.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych – 
monet i banknotów – będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. NBP 
określa wielkość ich emisji oraz termin wprowadzenia do obiegu. Organizuje 
obieg pieniężny i reguluje liczbę pieniądza w obiegu.

Narodowy Bank Polski organizuje system rozliczeń pieniężnych, 
prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe, odpowiada za stabilność  
 i bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Nadzoruje system płatniczy  
w Polsce. 



Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Celem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy jest działanie na rzecz osiągania 
najwyższych standardów etycznych na rynku komunikacji marketingowej, 
ochrona i rozwijanie samoregulacji jako najlepszej metody układania relacji 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego rynku, a także dbanie o swobodę 
prowadzenia działalności reklamowej.

Etyka w komunikacji społecznej wyznacza standardy 
przekazywanych treści.

Istotą budowanej relacji między instytucją a odbiorcą 
jest wzajemny szacunek oparty na prawdzie. Przekaz 
nie może wprowadzać w błąd. Komunikat medialny lub 
informacja nie mogą nadużywać zaufania odbiorcy.

Tylko utrzymanie wysokich standardów etycznych 
pozwala osiągnąć sukces w komunikacji społecznej.

Agnieszka Kępińska-Sadowska
Prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
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Złoty jest naszą narodową walutą
Umożliwia prowadzenie niezależnej polityki pieniężnej

Obowiązkiem banku centralnego jest dbanie o właściwe wykorzystywanie wizerunków polskich 
banknotów i monet, zgodnie z ich funkcją prawnego środka płatniczego.

Wizerunki polskich monet i banknotów można wykorzystywać pod warunkiem zachowania 
zasad wymienionych w „Dobrych Praktykach”.

Trzeba pamiętać, że reprodukcja banknotu lub monety oznacza każde ich odwzorowanie 
— materialne i niematerialne — które wykorzystuje całość lub część wizerunku banknotu lub 
monety lub część elementów ich wzoru, a stworzony w ten sposób obraz może przypominać 
lub sprawiać wrażenie autentycznego banknotu lub monety niezależnie od:

⚫   rozmiaru wizerunku;

⚫   materiału lub techniki jego wykonania;

⚫   wprowadzenia modyfikacji w elementy wzoru banknotu lub monety
(takie jak litery lub  symbole) lub dodania nowych elementów.

Nie dopuszcza się reprodukcji banknotu lub monety polegającej na modyfikacji wizerunku 
poprzez zamianę istniejących lub dodawanie nowych elementów, w tym: modyfikacji 
oznaczeń nominału, nazwy emitenta i kraju, wizerunku orła ustalonego dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunku władcy.

Monety
obiegowe
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Monety
kolekcjonerskie

Reprodukcje wizerunków monet:

⚫ nie mogą być wykorzystywane w celu reklamy, promocji lub innego rodzaju 
upowszechniania używek lub innych substancji, których nadużywanie może zagrażać 
zdrowiu lub życiu;

⚫ muszą wiernie odzwierciedlać wizerunek i proporcje autentycznej monety, bez ich 
zniekształcania lub zmiany — gdy reprodukcja ma formę wydruków, rysunków, obrazów, 
fotografii itp.;

⚫ muszą być większe lub mniejsze o 25% od autentycznej monety — gdy będą umieszczone 
na żetonach lub medalach wykonanych z materiałów takich jak papier, drewno, plastik itp.

Trzeba pamiętać, że nie jest dozwolona reprodukcja wizerunku monety polegająca na jego 
umieszczeniu na krążku z metalu, z którego są wykonane monety autentyczne lub z metalu 
o zbliżonej barwie lub podobnych własnościach elektromagnetycznych oraz o parametrach 
technicznych (masa i wymiary) takich samych lub zbliżonych do parametrów monety 
autentycznej.

Zasady reprodukcji wizerunków monet
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Reprodukcje wizerunków banknotów:

⚫ nie mogą być wykorzystywane w celu reklamy, promocji lub innego rodzaju 
upowszechniania używek lub innych substancji, których nadużywanie może zagrażać 
zdrowiu lub życiu;

⚫ nie mogą być wykorzystywane w sposób sugerujący ich niszczenie np. poprzez ich 
gniecenie, dziurawienie, przerywanie, cięcie, palenie;

⚫ nie mogą być wykorzystywane w sposób prezentujący ich składanie w różne figury lub 
kształty;

⚫ nie mogą być wykorzystywane w inny sposób niezwiązany z kontekstem ich funkcji 
płatniczej (w tym jako dekoracja, tło itp.);

⚫ nie mogą być wykorzystywane z oznaczeniem np. „Souvenir”, „Nie jest środkiem 
płatniczym” lub „Kopia” — z uwagi na kwalifikację tego typu produktów jako falsyfikatów 
banknotów.

Zasady reprodukcji wizerunków
banknotów
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Banknoty
obiegowe
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Stabilny i zrównoważony rozwój 
gospodarczy Polski to zasługa złotego
Siła złotego wynika z zaufania do jego wartości

Jednostronna reprodukcja wizerunku strony przedniej albo strony odwrotnej banknotu może 
być wykonana i wykorzystywana wyłącznie po spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych 
warunków:

⚫  wizerunek będzie miał wymiary większe niż 125% albo mniejsze niż 75% wymiaru banknotu 
autentycznego;

⚫  na wizerunku znajdzie się nieprzezroczysty napis „WZÓR” lub „SPECIMEN” lub napisany 
czcionką Arial lub podobną do czcionki Arial napis „REPRODUKCJA” — w kontrastującym 
kolorze, umieszczony przekątnie, o długości nie mniejszej niż 75% długości reprodukcji 
oraz wysokości nie mniejszej niż 15% wysokości reprodukcji.

100%<75% >125%

Dwustronna reprodukcja wizerunku banknotu jest możliwa tylko wówczas, gdy zostaną 
spełnione łącznie co najmniej dwa spośród poniższych warunków:

⚫  wizerunek będzie miał wymiary większe niż 200% albo mniejsze niż 50% wymiaru 
autentycznego banknotu, a materiał, z którego wykonano wizerunek będzie się różnić 
znacząco od papieru, z którego jest wykonany autentyczny banknot;

⚫  jeden z rogów wizerunku banknotu zostanie wyraźnie odcięty, tworząc w tym miejscu linię 
prostą;

⚫  na stronie przedniej i odwrotnej wizerunku znajdzie się nieprzezroczysty napis „WZÓR” lub 
„SPECIMEN” lub napisany czcionką Arial lub podobną do czcionki Arial napis „REPRODUKCJA” 
— w kontrastującym kolorze, umieszczony przekątnie, o długości nie mniejszej niż 75% 
długości reprodukcji oraz wysokości nie mniejszej niż 15% wysokości reprodukcji.
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Reprodukcja fragmentu strony przedniej lub strony odwrotnej banknotu jest możliwa tylko 
wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

⚫ wykorzystywana część jest mniejsza niż 1/3 powierzchni reprodukowanej strony przedniej 
lub odwrotnej banknotu;

⚫ wizerunek orła w koronie, napis Narodowy Bank Polski lub wizerunek władcy nie zostanie 
ucięty.

Wykorzystanie wizerunków banknotów w publikacjach internetowych, prezentacjach 
multimedialnych i innych elektronicznych formach udostępniania:

⚫ reprodukcja całego wizerunku banknotu jest dopuszczalna tylko gdy rozdzielczość 
reprodukcji elektronicznej w jej rozmiarze pierwotnym nie przekracza 72 punktów na 
cal (dpi), a na wizerunku znajdzie się nieprzezroczysty napis „WZÓR” lub „SPECIMEN” lub 
napisany czcionką Arial lub podobną do czcionki Arial napis „REPRODUKCJA” w kolorze 
kontrastującym z kolorem dominującym banknotu. Przy tym napis ten musi być 
umieszczony przekątnie, o długości nie mniejszej niż 75% długości reprodukcji oraz 
wysokości nie mniejszej niż 15% wysokości reprodukcji.

⚫ reprodukcja fragmentu wizerunku banknotu jest dopuszczalna tylko gdy zostanie wykonana 
w rozdzielczości nie większej niż 72 punkty na cal (dpi) oraz gdy wykorzystywana część jest 
mniejsza niż 1/3 powierzchni reprodukowanej strony przedniej lub odwrotnej banknotu, 
a wizerunek orła w koronie, napis Narodowy Bank Polski lub wizerunek władcy nie zostaną 
ucięte.

Własna waluta oraz płynny kurs
walutowy to atuty polskiej gospodarki
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Stosowanie „Dobrych Praktyk” pozwala na zminimalizowanie ryzyka prawnego 
związanego z niewłaściwym wykorzystywaniem wizerunków polskich znaków pieniężnych. 
Narodowy Bank Polski podkreśla, że ewentualna decyzja w zakresie oceny niewłaściwego 
wykorzystania wizerunków monet i banknotów będących prawnym środkiem płatniczym na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej należy do kompetencji odpowiednich instytucji lub organów 
publicznych.

- w Oddziałach Okręgowych NBP

- w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie

- w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP w Krakowie

Złoty jest dobrem narodowym
Silny złoty to silna polska gospodarka

Szczegółowe zasady wykorzystania wizerunków
monet i banknotów są dostępne na stronie internetowej NBP:

nbp.pl/dobrepraktyki
oraz
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Oddziały Okręgowe NBP
w każdym mieście wojewódzkim



Centrum Pieniądza NBP
Poznaj fascynujący świat pieniądza

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest placówką edukacyjno-wystawienniczą, 
w której opowiadamy o ekonomii, bankowości, finansach i historii pieniądza, a wiedzę tą 
przekazujemy w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla szerokiego grona odbiorców.  

Centrum Pieniądza NBP tworzy 16 sal ekspozycyjnych rozmieszczonych na trzech poziomach  
i zajmujących ponad 2000 m² powierzchni. Każdą przestrzeń cechuje unikalny wystrój 
nawiązujący do tematyki, o której ona opowiada. Poszczególne etapy zwiedzania pozwalają 
poczuć się np. kolekcjonerem zabytkowych monet, pracownikiem bankowego skarbca czy 
inwestorem giełdowym.

Można tu zobaczyć unikalne zbiory banknotów i monet z całego świata – od najstarszych do 
współczesnych. Dotknąć autentyczną sztabę złota, poznać proces projektowania i produkcji 
pieniędzy, jak również dowiedzieć się, jak ewoluowały systemy pieniężne w Polsce i na świecie. 
Dodatkowo można wziąć udział w niecodziennych zajęciach edukacyjnych. Zwiedzanie i udział 
w zajęciach jest bezpłatny.

Centrum Pieniądza NBP znajduje się na terenie kompleksu budynków
Narodowego Banku Polskiego przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie.
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Krakowski Salon Ekonomiczny NBP
Odkryj nowy punkt na edukacyjnej mapie Krakowa

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP to nowoczesna placówka edukacyjna i konferencyjna. 
Misją Salonu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, historii pieniądza                     
i złotego oraz roli Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa.  

Ekspozycję Salonu tworzą trzy uzupełniające się moduły tematyczne: Sala Polska, Sala NBP      
z Gabinetem Numizmatycznym i Sala Krakowska.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP to miejsce otwarte na nowe idee, dlatego istotną formą 
działalności są także organizowane tutaj spotkania, debaty, konferencje i wydarzenia                                
z udziałem naukowców, przedsiębiorców, nauczycieli oraz ludzi kultury i sztuki.

Zwiedzanie i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych w Krakowskim Salonie 
Ekonomicznym NBP dla gości indywidualnych i dla grup – jest bezpłatne.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP znajduje się w budynku
Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie przy ul. Basztowej 20.
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