ZMODERNIZOWANE ZABEZPIECZENIA
POLSKICH BANKNOTÓW
- rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych

Narodowy Bank Polski od kwietnia 2014 r. wprowadza do obiegu zmodernizowane wzory polskich
banknotów. Do banknotów dodano szereg nowych zabezpieczeń i zmieniona została ich szata graficzna.
Dotychczasowe wzory pozostają w obiegu lecz będą sukcesywnie wycofywane. Wyemitowane do tej
pory banknoty kolekcjonerskie pozostają również prawnym środkiem płatniczym.

KORZYŚCI
Poznanie nowych wzorów banknotów oraz wyczerpujących informacji nt. nowo dodanych zabezpieczeń.
Przypomnienie zabezpieczeń banknotów polskich występujących dotychczas w obiegu.
Poznanie wzorów banknotów kolekcjonerskich oraz monet okolicznościowych.

DLA KOGO
Szkolenie o charakterze ściśle warsztatowym adresowane jest szczególnie do pracowników stanowisk kasjerskich
banków, instytucji finansowych oraz punktów handlowych, którzy począwszy od kwietnia 2014 r. będą mogli
wykorzystać nową wiedzę i umiejętności w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków służbowych.

TERMINY I MIEJSCA REALIZACJI

ODPŁATNOŚĆ

KATOWICE, ul. Koszarowa 6
ustalane na bieżąco w trakcie roku

KATOWICE, 180 PLN
WARSZAWA, 390 PLN

WARSZAWA, ul. Żurawia 47
ustalone na bieżące w trakcie roku

Odpłatność obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu,
materiałów dydaktycznych oraz serwisu kawowego
podawanego w trakcie zajęć.

PROWADZĄCY
Trenerzy prowadzący szkolenie posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie – zarówno w pracy na stanowiskach
skarbcowo – kasowych, jak również w prowadzeniu szkoleń poświęconych zagadnieniom rozpoznawania
autentyczności znaków pieniężnych – krajowych i zagranicznych.

KATOWICE - Krzysztof WOJTERA
Posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego. Ukończył również Studium Bankowości organizowane przez MSBiF
w Katowicach. Od 1998 związany zawodowo z bankowością, jako pracownik m. in. PBK
SA, ING BSK SA oraz Fortis Banku. Od 1997 roku współpracuje, jako trener
z instytucjami szkoleniowymi kształcącymi specjalistów sektora finansowego,
prowadząc kursy kasjerskie oraz szkolenia z zakresu rozpoznawania autentyczności
znaków pieniężnych. Autor książek i publikacji poświęconych zagadnieniom
autentyczności znaków pieniężnych: Wszystko o banknotach - podręcznik nie tylko dla
kasjerów, O banknotach - zabezpieczenia, rozpoznawanie, falsyfikaty.
WARSZAWA - Krystyna PIŁKA
Wykładowca, konsultant i praktyk bankowy specjalizujący się w problematyce
rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych i szkoleniu kasjerów. Do czerwca
1996 r. pracowała jako zastępca kierownika Centralnego Skarbca Walutowego PKO
Bank Polski SA. Od ponad 20 lat nieprzerwanie współpracuje jako trener z firmami
szkoleniowymi kształcącymi specjalistów sektora finansowego.

PROGRAM
1)

2)

3)
4)

Nowe wzory polskich banknotów – banknoty 10, 20, 50, 100 zł
a)
Nowa szata graficzna i jej zadania w zabezpieczeniu banknotów.
b)
Szczegółowe omówienie nowo dodanych zabezpieczeń (filigran, farba opalizująca, farba SPARK,
zmodernizowane recto - verso, zabezpieczenie przed kopiowaniem eurion).
Cechy wspólne dotychczasowej i zmienianej wersji PLN
a)
Zabezpieczenia papieru (znak wodny - rodzaje w zależności od tonacji, w zależności od położenia;
pasek zabezpieczający; siatka eguterowa; warstwa wygładzająca powierzchnię).
b)
Techniki druku (offsetowy; stalorytniczy; typograficzny).
c)
Farba metalizowana.
d)
Zabezpieczenia optyczne (recto – verso; efekt kątowy; sucha pieczęć; rozwiązania graficzne:
offsetowy układ liniowy, układ liniowy reliefowy, druk irysowy, zabezpieczenia antykseryczne
i antyskanowe, mikrodruk).
e)
Specjalne rozwiązania graficzne: foliogram, hologram.
f)
Zabezpieczenia utajone: fluorescencja; UV - 365, 242, 400; podczerwień.
Wzory i zabezpieczenia banknotów kolekcjonerskich będących prawnym środkiem płatniczym.
Wzory i zabezpieczenia monet obiegowych i kolekcjonerskich.

W trakcie całego szkolenia rozpoznawanie autentyczności banknotów i monet – ćwiczenia na grupach banknotów
oryginalnych i fałszywych. Rozpoznawanie dotykiem, pod światło, pod kątem oraz z wykorzystaniem urządzeń UV
i lup.

MSBiF – Biuro Szkoleń w Katowicach
ul. Koszarowa 6, 40 – 068 KATOWICE
Tel.: 32 251 68 34; 32 251 33 38
e-mail: szkolenia@msbif.pl

MSBiF – Biuro Szkoleń w Warszawie
ul. Żurawia 47, 00 – 680 WARSZWA
Tel.: 22 827 05 67; 600 925 179
e-mail: malgorzata.migas@msbif.pl

www.msbif.pl

