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Nominał:

Bitwa Warszawska 1920

Wymiary:
Nakład:
Projektant:
Data emisji:
Emitent:
Producent:
znak wodny

tłoczona złota folia
Aster4Note

20 ZŁ
77 mm × 150 mm
do 60 000 szt.
Justyna Kopecka
11 sierpnia 2020 r.
NBP
Polska Wytwórnia
Papierów
Wartościowych S.A.
na zlecenie NBP

11 sierpnia 2020 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu banknot
kolekcjonerski Bitwa Warszawska 1920 o nominale 20 zł. Banknoty są dostępne
w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym kolekcjoner.nbp.pl.
NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym monet i banknotów kolekcjonerskich. Wszystkie monety
i banknoty emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
farba zmienna optycznie
ChromAngle4Note

filigranowy
znak wodny
numeracja typograficzna widoczna
w świetle dziennym oraz UV

wytłoczony element
dla osób niewidomych

recto-verso

relief

druk irysowy

efekt kątowy
Mirage4Note

mikroteksty

tło rastrowe

mikroteksty

element
wielotonalny

biała farba
stalorytnicza

pasek irydyscentny

Wizerunek Józefa Piłsudskiego
według obrazu Kazimierza
Mańkowskiego „Rok 1920”
ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie.
Wizerunek fragmentu obrazu
Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”
ze zbiorów Muzeum
Diecezjalnego w Toruniu.

