AUSTRALIA

Strona informacyjna
Jednostka pieniężna i jej podział
Banknoty (B)
Pozostałe banknoty w obiegu, których
wizerunków nie zamieszczono w Albumie (B/p)

Banknoty wycofane z obiegu (B/w)
Monety (M)

Pozostałe monety w obiegu, których
wizerunków nie zamieszczono w Albumie (M/p)

Monety wycofane z obiegu (M/w)

AUSTRALIA
Waluta: dolar (AUD)
1 dolar = 100 centów
Banknoty: 1 dolar, 2 dolary, 5 dolarów, 10 dolarów, 20 dolarów, 50 dolarów,
100 dolarów
Emitentem banknotów jest Reserve Bank of Australia (Bank Rezerw Australii)
http://www.rba.gov.au/banknotes/index.html
Monety: 5 centów, 10 centów, 20 centów, 50 centów, 1 dolar, 2 dolary
Emitentem monet jest Australian Government (Rząd Australii), producentem
monet jest Royal Australian Mint (Australijska Mennica Królewska)
https://www.ramint.gov.au/circulating-coins
Oficjalna waluta także dla:
Australijskie Terytorium Antarktyczne, Kiribati, Nauru, Norfolk, Terytorium
Wysp Morza Koralowego, Tuvalu, Wyspy Ashmore i Cartiera, Wyspy Bożego
Narodzenia, Wyspy Heard i McDolanda, Wyspy Kokosowe.

KORZYSTANIE Z ALBUMU
Album jest plikiem PDF i do jego przeglądania można korzystać ze wszystkich
funkcji oprogramowania Adobe Reader. Posiada również dodatkowe łącza
ułatwiające poruszanie się po dokumencie.
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 dolar

B/p-1, 2

2 dolary

B/p-3, 4

5 dolarów

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6

strona tytułowa
poprzednia strona
następna strona

Strona informacyjna

Jednostka pieniężna i jej podział
Banknoty (B)

po kliknięciu
użytkownik
przenosi się
do wybranego
zagadnienia

Pozostałe banknoty w obiegu, których
wizerunków nie zamieszczono w Albumie (B/p)

Banknoty wycofane z obiegu (B/w)
Monety (M)
Pozostałe monety w obiegu, których
wizerunków nie zamieszczono w Albumie (M/p)
Monety wycofane z obiegu (M/w)

Australia
Jednostka pieniężna i jej podział:
Dolar (AUD)
1 dolar = 100 centów

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 dolar

B/p-1, 2

2 dolary

B/p-3, 4

5 dolarów

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6, 7

10 dolarów

B/4, B/5, B/6, B/p-8, 9

20 dolarów

B/7, B/8, B/p-10, 11

50 dolarów

B/9, B/10, B/p-12

100 dolarów

B/11, B/12, B/p-13

Monety
Wartość
nominalna
5 centów

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie
M/1-1, 2

10 centów

M/1, M/2

20 centów

M/2-2, 3

50 centów

M/p-1, 2

1 dolar

M/3

2 dolary

M/3

B/1

Australia
5 dolarów

Wymiary: 130 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej napis „FIVEDOLLARS” powtarzający się
w dziewięciu liniach w lewym górnym rogu;
■ 
utajone na stronie odwrotnej:
–o
 znaczenie serii i numeru świecące w kolorze jasnoniebieskim,
–k
 wadrat pojawiający się w lewej części świecący w kolorze niebieskim;
■ 
optyczne: na stronie przedniej siedmioramienna gwiazda w kole w całości
widoczna pod światło, w prawej górnej części (recto-verso);
■ 
element przeźroczysty z motywem kwiatowym na stronie przedniej w prawej dolnej części.
Ponadto banknot posiada zabezpieczenie podobne do znaku wodnego w postaci godła Australii, widocznego pod światło na stronie przedniej w lewej
górnej części na zadrukowanym polu.
Barwy dominujące:
strona przednia – szara, czarna, fioletowa, różowa, czerwona;
strona odwrotna – c zarna, szara, fioletowa, czerwona, pomarańczowa.

B/2

Australia
5 dolarów
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Uwaga: banknot okolicznościowy, wyemitowany dla upamiętnienia 100-lecia Federacji Australii.

Wymiary: 130 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ mikrodruk:
na stronie przedniej:
– t ekst tworzący poziomy pas z lewej i prawej strony portretu,
– napis „OPENING OF THE FIRST PARLIAMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA ON MAY 9.1901” z prawej strony poniżej grupy
ludzi,
n
 a stronie odwrotnej tekst tworzący poziomy pas z prawej strony w tle
portretów sześciu mężczyzn;
■ 
utajone na stronie odwrotnej:
–o
 znaczenie serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– liście akacji i cyfra „5” pojawiające się w prawej górnej części świecące
w kolorze seledynowym,
oraz świecące w kolorze żółtym:
–p
 ięć gwiazd (Krzyż Południa) z lewej strony,
–p
 ionowe pasy w prawej górnej i dolnej części,
– s tylizowane słońce w prawej dolnej części;
■ optyczne:
n
 a stronie przedniej siedmioramienna gwiazda w kole w całości widoczna
pod światło, w prawej górnej części (recto-verso),
n
 a stronie odwrotnej cyfra „5” powtarzająca się w prawym dolnym rogu
(obok małego trójkąta) widoczna przez jasnofioletową część elementu przeźroczystego, po zgięciu banknotu;
■ 
element przeźroczysty z ozdobnym wzorem i wytłoczoną cyfrą „5” na stronie przedniej w prawym dolnym rogu; część elementu w kolorze jasnofioletowym.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoszara, różowa, niebieska, jasnobrązowa, fioletowa;
strona odwrotna – c iemnoszara, różowa, szaroniebieska, żółta.

B/3

Australia
5 dolarów

Wymiary: 130 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ m
 ikrodruk:
po obu stronach:
– napis „FIVE DOLLARS” (również w odbiciu lustrzanym) powtarzający się
na tle przeźroczystego pasa,
– t ekst (również w odbiciu lustrzanym) na tle przeźroczystego pasa,
na stronie przedniej napis „FIVEDOLLARS” powtarzający się w dolnej części, z lewej i prawej strony,
na stronie odwrotnej:
– napis „FIVEDOLLARS” powtarzający się w dolnej części, z lewej i prawej
strony oraz z lewej strony powyżej przeźroczystego elementu,
– tekst z lewej strony na ścianie budynku Parlamentu i w środkowej części
poniżej budynku Parlamentu;
■ u
 tajone:
na stronie przedniej w lewej dolnej części pojawiające się:
– wizerunek ptaka świecącego w kolorze zielonym,
–w
 izerunek gałązki akacji świecącej w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru wzdłuż lewej krawędzi świecące w kolorze zielonym,
– rok emisji pojawiający się w środkowej górnej części świecący w kolorze
żółtym;
■ o
 ptyczne:
po obu stronach hologramy na tle przeźroczystego pasa: siedmioramienna
gwiazda, wizerunek ptaka w locie, wizerunek ptaka na stylizowanej gałązce
akacji z kwiatami, cyfra „5” (również w odbiciu lustrzanym) oraz Pawilon
Federacji z cyfrą „5” widoczną w zależności od kąta patrzenia również w odbiciu lustrzanym – mieniące się różnymi kolorami,
na stronie przedniej głowa ptaka w lewej górnej części z efektem przesuwających się kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego,
na stronie odwrotnej ozdobny element w prawej górnej części z kwiatami akacji, głową ptaka i cyframi „5” z efektem przesuwających się kolorów:
czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego;
■ e
 lement przeźroczysty po obu stronach:
– pionowy pas z kwiatami akacji po bokach i hologramami,
– element w kształcie nieregularnego koła w dolnym rogu,
– głowa ptaka w górnym rogu;
■ w
 ytłoczone na stronie przedniej:
– siedmioramienna gwiazda i promienie na tle elementu przeźroczystego
w dolnym rogu,
– okrągły punkt w środkowej dolnej i lewej górnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – różowa, fioletowa, pomarańczowa, czarna, żółta;
strona odwrotna – fioletowa, różowa, pomarańczowa, czarna, żółta.

B/4

Australia
10 dolarów

Uwaga: banknot okolicznościowy, wyemitowany dla upamiętnienia 200-lecia Australii.

Wymiary: 155 x 77,5 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej napis „BICENTENARY” powtarzający się
na tle zieleni pomiędzy masztami statku;
■ 
utajone: na stronie odwrotnej dolne oznaczenie serii i numeru świecące
w kolorze niebieskim;
■ optyczne na stronie przedniej:
– hologram w lewej górnej części w kształcie owalu, na którym w zależności
od kąta patrzenia widoczny jest portret kpt. J. Cooka (strona przednia –
półprofil prawy, strona odwrotna – półprofil lewy),
– romb z lewej strony elementu przeźroczystego uzupełniający się pod światło (recto-verso);
■ 
element przeźroczysty z hologramem na stronie przedniej w lewej górnej
części.
Ponadto banknot posiada zabezpieczenie podobne do znaku wodnego w postaci falistego wzoru, widocznego pod światło na stronie przedniej w prawej
górnej części na zadrukowanym polu.
Barwy dominujące:
strona przednia – zielona, beżowa, brązowa, niebieska, jasnopomarańczowa;
strona odwrotna – p
 omarańczowa, szara, brązowa, niebieska, czerwona.

B/5

Australia
10 dolarów

Wymiary: 137 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk: po obu stronach z lewej strony portretów fragmenty wierszy,
pomiędzy strofami powtarzający się napis „TEN DOLLARS”;
■ utajone:
n
 a stronie przedniej fragmenty szaty graficznej z lewej strony portretu
świecące w kolorze niebieskim (słabo),
n
 a stronie odwrotnej oznaczenia serii i numeru świecące w kolorze niebieskim;
■ 
optyczne: na stronie przedniej siedmioramienna gwiazda w kole w całości
widoczna pod światło, w prawej górnej części (recto-verso);
■ 
element przeźroczysty z wizerunkiem wiatraka i wytłoczonym falistym
wzorem na stronie przedniej w prawej dolnej części.
Ponadto banknot posiada zabezpieczenie podobne do znaku wodnego w postaci godła Australii, widocznego pod światło na stronie przedniej w prawej
górnej części na zadrukowanym polu.
Barwy dominujące po obu stronach – niebieska w kilku odcieniach, zielona,
żółta.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty nowej wersji, na których na
stronie przedniej i odwrotnej pod portretem umieszczono imię i nazwisko
osoby przedstawionej na portrecie.

B/6

Australia
10 dolarów

Wymiary: 137 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk:
po obu stronach:
– napis „TEN DOLLARS” (również w odbiciu lustrzanym) powtarzający się
na tle przeźroczystego pasa,
– t ekst (również w odbiciu lustrzanym) na tle przeźroczystego pasa,
na stronie przedniej:
– napis „TENDOLLARS” powtarzający się w dolnej części, z lewej i prawej
strony,
– t ekst w dolnej części z prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej:
– napis „TENDOLLARS” powtarzający się w dolnej części, z lewej i prawej
strony,
– tekst w dolnej części z lewej strony portretu;
■ 
utajone:
na stronie przedniej w lewej dolnej części pojawiające się:
– wizerunek papugi świecącej w kolorze zielonym,
– wizerunek gałązki świecącej w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej:
– oznaczenie serii i numeru wzdłuż lewej krawędzi świecące w kolorze zielonym,
– rok emisji pojawiający się w środkowej górnej części świecący w kolorze
żółtym;
■ 
optyczne:
po obu stronach hologramy na tle przeźroczystego pasa: stalówka pióra
z kolorową obwódką, wizerunek papugi rozpościerającej skrzydła przy poruszaniu banknotem, wizerunek papugi na stylizowanej gałązce z kwiatami,
liczba „10” (również w odbiciu lustrzanym) oraz dom z wiatrakiem i liczbą
„10” widoczną w zależności od kąta patrzenia również w odbiciu lustrzanym
– mieniące się różnymi kolorami,
na stronie przedniej wizerunek papugi w lewej górnej części z efektem
przesuwających się kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego,
na stronie odwrotnej ozdobny element w prawej górnej części z kwiatami,
wizerunkiem papugi i liczbami „10” z efektem przesuwających się kolorów:
czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego;
■ 
element przeźroczysty po obu stronach:
– pionowy pas z kwiatami i listkami po bokach oraz hologramami,
– element w kształcie nieregularnego koła w dolnym rogu,
– wizerunek papugi w górnym rogu;
■ 
w ytłoczone na stronie przedniej:
– stalówka pióra i promienie na tle elementu przeźroczystego w dolnym
rogu,
– dwa okrągłe punkty w lewej górnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – niebieska, zielona, czarna, żółta.

B/7

Australia
20 dolarów

Wymiary: 144 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ mikrodruk: 
napis „TWENTYDOLLARS” powtarzający się:
n
 a stronie przedniej z lewej strony portretu w górnej i dolnej części,
n
 a stronie odwrotnej z prawej strony elementu przeźroczystego (o trzech
wysokościach liter);
■ utajone 
na stronie odwrotnej:
– oznaczenia

serii i numeru świecące w kolorze seledynowym,
– prostokąt z liczbą „20” pojawiający się w prawej części świecący w kolorze
żółtym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej siedmioramienna gwiazda w kole w całości
widoczna pod światło, w prawej dolnej części (recto-verso);
■ 
element przeźroczysty z wizerunkiem kompasu i wytłoczonymi dwiema
liczbami „20” na stronie przedniej w prawej dolnej części.
Ponadto banknot posiada zabezpieczenie podobne do znaku wodnego w postaci godła Australii, widocznego pod światło na stronie przedniej w prawej
górnej części na zadrukowanym polu.
Barwy dominujące po obu stronach – czerwona, ciemnoszara, pomarańczowa.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty nowej wersji, na których na stronie przedniej
i odwrotnej pod portretem umieszczono imię i nazwisko osoby przedstawionej na portrecie.

B/8

Australia
20 dolarów

Wymiary: 144 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:*
■ m
 ikrodruk po obu stronach powtarzające się:
– napisy „TWENTY DOLLARS”, „TWENTYDOLLARS”,
– teksty w języku angielskim;
■ u
 tajone:
na stronie przedniej w lewej dolnej części pojawiające się:
– wizerunek ptaka (kukabura) świecący w kolorze zielonym,
– wizerunek gałązki świecący w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze zielonym:
– oznaczenie serii i numeru wzdłuż lewej krawędzi,
– rok emisji pojawiający się w środkowej części;
■ o
 ptyczne:
po obu stronach hologramy na tle przezroczystego pasa: kompas, wizerunek ptaka (kukabura) rozpościerającego skrzydła przy poruszaniu banknotem, wizerunek ptaka (kukabura) na gałązce, liczba „20” (również w odbiciu
lustrzanym) oraz kościół z liczbą „20” na jego tle widoczną w zależności od
kąta patrzenia również w odbiciu lustrzanym – mieniące się różnymi kolorami,
na stronie przedniej wizerunek ptaka (kukabura) i element roślinny w lewej górnej części z efektem przesuwającego się zielonego koloru,
na stronie odwrotnej ozdobny element i liczby „20” w prawej górnej części
z efektem przesuwającego się zielonego koloru;
■ e
 lement przeźroczysty po obu stronach:
– pionowy pas z kwiatami i listkami po bokach oraz hologramami,
– element w kształcie kompasu w dolnym rogu,
– wizerunek ptaka (kukabura) i listki w górnym rogu;
■ w ytłoczone: na stronie przedniej trzy okrągłe punkty w lewej górnej i prawej
dolnej części.
Barwy dominujące:
strona przednia – ciemnoszara, czerwona, jasnozielona, żółta;
strona odwrotna – ciemnoszara, czerwona, jasnozielona, brązowa, żółta.
* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Reserve Bank of Australia (www.rba.gov.au).

B/9

Australia
50 dolarów

Wymiary: 151 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ mik rod ruk: napis „FIFTYDOLL ARS” pow tarzający się:
na stronie przedniej z lewej strony portretu,
n
 a stronie odwrotnej w lewej górnej części w tle nad fragmentem gmachu
oraz z prawej strony portretu w tle postaci stojącej przy mównicy;
■ utajone na stron ie odw rotnej:
– oznaczenia serii i numeru: górne świecące w kolorze niebieskim, dolne
w kolorze jasnoseledynow ym,
– prostokąt z liczbą „50” pojawiający się w prawej części świecący w kolorze
żółtym;
■ optyczne: na stron ie przedn iej siedm ioram ienna gwiazda w kole w całości
widoczna pod światło, w prawej dolnej części (recto-verso);
■ element przeźroczysty z pięcioma gwiazdam i (Krzyż Poł ud nia) i wytłoczo
nymi dwiema liczbami „50” na stronie przedniej w prawej dolnej części.
Ponadto banknot posiada zabezpieczenie podobne do znaku wodnego w po
staci godła Australii, widocznego pod światło na stronie przedniej na zadru
kowanym polu, obok elementu przeźroczystego.
Barw y dominujące po obu stronach – oliwkowa, ciemnoszara, ciemnoniebie
ska, pomarańczowa.
Uwaga: w obieg u znajdują się również banknoty nowej wersji, na któr ych na stronie przedniej
i odw rotnej pod portretem umieszczono imię i nazwisko osoby przedstaw ionej na portrecie.

B/10

Australia
50 dolarów

Wymiary: 151 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ m
 ikrodruk:
po obu stronach:
– napis „FIFTY DOLLARS” (również w odbiciu lustrzanym) powtarzający
się na tle przeźroczystego pasa,
– t ekst na tle przeźroczystego pasa,
na stronie przedniej:
– napis „FIFTYDOLLARS” powtarzający się w dolnej części, z lewej i prawej
strony,
– tekst w dolnej części z prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej:
– napis „FIFTYDOLLARS” powtarzający się w dolnej części, z lewej i prawej
strony,
– tekst w dolnej części z lewej strony portretu;
■ u
 tajone:
na stronie przedniej w lewej dolnej części pojawiające się:
– wizerunek łabędzia świecący w kolorze zielonym,
– wizerunek gałązki świecący w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze zielonym:
– oznaczenie serii i numeru wzdłuż lewej krawędzi,
– rok emisji pojawiający się w środkowej części;
■ o
 ptyczne:
po obu stronach hologramy na tle przeźroczystego pasa: otwarta księga,
wizerunek łabędzia rozpościerającego skrzydła przy poruszaniu banknotem, wizerunek łabędzia na wodzie, liczba „50” (również w odbiciu lustrzanym) oraz kościół z liczbą „50” na jego tle, widoczną w zależności od kąta
patrzenia również w odbiciu lustrzanym – mieniące się różnymi kolorami,
na stronie przedniej wizerunek łabędzia i element roślinny w lewej górnej
części z efektem przesuwającego się zielonego koloru,
na stronie odwrotnej ozdobny element i liczby „50” w prawej górnej części
z efektem przesuwającego się zielonego koloru;
■ e
 lement przeźroczysty po obu stronach:
– pionowy pas z kwiatami i listkami po bokach oraz hologramami,
– element w kształcie nieregularnego koła w dolnym rogu,
– wizerunek łabędzia i listki w górnym rogu;
■ w
 ytłoczone na stronie przedniej:
– otwarta księga na tle elementu przeźroczystego w dolnym rogu,
– cztery okrągłe punkty w lewej górnej i prawej dolnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – ciemnoszara, ciemnożółta, czerwona,
zielona, pomarańczowa.

B/11

Australia
100 dolarów

Wymiary: 158 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „ONEHUNDREDDOLLARS” z lewej strony portretu w górnej i dolnej części,
– liczba „100” w prawym dolnym rogu na ciemnozielonej, wyodrębnionej
płaszczyźnie,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „ONEHUNDREDDOLLARS” z prawej strony portretu w dolnej części,
– liczba „100” w lewym dolnym rogu na ciemnozielonej wyodrębnionej
płaszczyźnie;
■ utajone 
na stronie odwrotnej:
– oznaczenia serii i numeru: górne świecące w kolorze żółtym, dolne w kolorze zielonym,
– prostokąt z liczbą „100” pojawiający się z prawej strony świecący w kolorze
seledynowym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej siedmioramienna gwiazda w kole w całości
widoczna pod światło, w lewej dolnej części (recto-verso);
■ element przeźroczysty z wizerunkiem ptaka lirogona i wytłoczoną liczbą
„100” na stronie przedniej w prawej dolnej części.
Ponadto banknot posiada zabezpieczenie podobne do znaku wodnego w postaci godła Australii, widocznego pod światło na stronie przedniej w prawej
górnej części na zadrukowanym polu.
Barwy dominujące po obu stronach – zielona, szara, pomarańczowa, brązowa,
niebieska.
Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty nowej wersji, na których na stronie przedniej
i odwrotnej pod portretem umieszczono imię i nazwisko osoby przedstawionej na portrecie.

B/12

Australia
100 dolarów

Wymiary: 158 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:*
■ 
mikrodruk:
po obu stronach tekst na tle przeźroczystego pasa,
na stronie przedniej:
–
napis „ONEHUNDREDDOLLARS” powtarzający się w dolnej części,
z lewej i prawej strony,
– tekst z prawej strony portretu,
na stronie odwrotnej:
–
napis „ONEHUNDREDDOLLARS” powtarzający się w dolnej części,
z lewej i prawej strony,
– tekst z lewej strony portretu;
■ 
utajone:
na stronie przedniej w lewej dolnej części pojawiające się:
– wizerunek sowy z rozpostartymi skrzydłami świecący w kolorze zielonym,
– wizerunek gałązki świecący w kolorze czerwonym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze zielonym:
– oznaczenie serii i numeru wzdłuż lewej krawędzi,
– rok emisji pojawiający się w środkowej części;
■ 
optyczne:
po obu stronach hologramy na tle przeźroczystego pasa: wachlarz, wizerunek sowy rozpościerającej skrzydła przy poruszaniu banknotem, wizerunek
sowy na gałązce, liczba „100” (również w odbiciu lustrzanym) oraz budynek
z liczbą „100” na jego tle, widoczną w zależności od kąta patrzenia również
w odbiciu lustrzanym – mieniące się rożnymi kolorami,
na stronie przedniej wizerunek sowy i element roślinny w lewym górnym
rogu z efektem przesuwającego się koloru,
na stronie odwrotnej ozdobny element i liczby „100” w prawym górnym
rogu z efektem przesuwającego się koloru;
■ 
element przeźroczysty po obu stronach:
– pionowy pas z kwiatami i listkami po bokach oraz hologramami,
– ozdobny element z wachlarzem i motywem roślinnym w dolnym rogu,
– ozdobny element w górnym rogu;
■ 
w ytłoczone: na stronie przedniej pięć okrągłych punktów w lewej górnej
i prawej dolnej części.
Barwy dominujące po obu stronach – ciemnoszara, zielona, pomarańczowa,
brązowa, żółta.
* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Reserve Bank of Australia (www.rba.gov.au).

B/p

Australia
Pozostałe banknoty w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

Znak wodny

1

1 dolar

140 x 70

portret kpt.
J. Cooka

2

3

4

5

1 dolar

2 dolary

2 dolary

5 dolarów

140 x 70

145 x 73

145 x 73

150 x 75

portret kpt.
J. Cooka

portret kpt.
J. Cooka

portret kpt.
J. Cooka

portret kpt.
J. Cooka

Rysunek stron

Barwy stron

A/ Elżbieta II, napis „COMMONWEALTH OF AUSTRALIA”

pomarańczowa, brązowa

R/ rysunki Aborygenów

pomarańczowa, brązowa

A/ Elżbieta II, napis „AUSTRALIA”

pomarańczowa, brązowa

R/ rysunki Aborygenów

pomarańczowa, brązowa

A/ John Macarthur, napis „COMMONWEALTH OF AUSTRALIA”

zielona, żółta

R/ William Farrer

zielona, żółta

A/ John Macarthur, napis „AUSTRALIA”

zielona, żółta

R/ William Farrer

zielona, żółta

A/ Joseph Banks, napis „COMMONWEALTH OF AUSTRALIA”
R/ Caroline Chisholm

fioletowa, pomarańczowa
różowofioletowa,
pomarańczowa

Uwagi
od 14.05.1984 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 14.05.1984 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 20.06.1988 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 20.06.1988 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 07.07.1992 stopniowo
wycofywany z obiegu*

B/p

Australia
Pozostałe banknoty w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

Znak wodny

6

5 dolarów

150 x 75

portret kpt.
J. Cooka

7

8

9

10

5 dolarów

130 x 65

10 dolarów 155 x 78

10 dolarów 155 x 78

20 dolarów 160 x 80

Rysunek stron
A/ Joseph Banks, napis „AUSTRALIA”
R/ Caroline Chisholm

portret kpt.
J. Cooka

portret kpt.
J. Cooka

fioletowa, pomarańczowa
różowofioletowa,
pomarańczowa

A/ Elżbieta II

szara, czarna, beżowa,
różowa, niebieska

R/ budynki Parlamentu

czarna, beżowa, szara,
jasnofioletowa

brak

portret kpt.
J. Cooka

Barwy stron

A/ Francis Greenway, napis „COMMONWEALTH OF
AUSTRALIA”

niebieska,
pomarańczowa

R/ Henry Lawson

niebieska,
pomarańczowa

A/ Francis Greenway, napis „AUSTRALIA”

niebieska,
pomarańczowa

R/ Henry Lawson

niebieska,
pomarańczowa

A/ Charles Kingsford Smith, napis „COMMONWEALTH OF
AUSTRALIA”

różowoczerwona,
pomarańczowa

R/ Lawrence Hargrave

różowoczerwona,
pomarańczowa

Uwagi
od 07.07.1992 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 24.04.1995 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 01.11.1993 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 01.11.1993 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 31.10.1994 stopniowo
wycofywany z obiegu*

B/p

Australia
Pozostałe banknoty w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja

11

12

13

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

Znak wodny

20 dolarów 160 x 80

portret kpt.
J. Cooka

50 dolarów

100
dolarów

165
x 82,5

portret kpt.
J. Cooka

172
x 82,5

portret kpt.
J. Cooka

Rysunek stron

Barwy stron

A/ Charles Kingsford Smith, napis „AUSTRALIA”

różowoczerwona,
pomarańczowa

R/ Lawrence Hargrave

różowoczerwona,
pomarańczowa

A/ Howard Walter Florey

pomarańczowobrązowa,
zielona

R/ Ian Clunies Ross

brązowa, pomarańczowa,
zielona

A/ Sir Douglas Mawson

szara, niebieska,
brązowa

R/ John Tebbutt

szara, niebieska,
brązowa

Uwagi
od 31.10.1994 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 04.10.1995 stopniowo
wycofywany z obiegu*

od 15.05.1996 stopniowo
wycofywany z obiegu*

A/
R/
*U
 waga: banknoty w poz. 1–13 są prawnym środkiem płatniczym, ale w związk u z tym, że rzadko są spotykane w obieg u, mogą wystąpić kłopoty w posług iwaniu się
tym i banknotam i. Reser ve Bank of Australia nie wyznaczył końcowej daty ich wym iany. Reser ve Bank of Australia i główne banki komercyjne w Australii prowadzą
wym ianę tych banknotów.

B/w

Australia
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

1

10
szylingów
= 1 dolar

2

10
szylingów
= 1 dolar

Wymiary
w mm

Znak wodny

137 x 76

portret kpt.
J. Cooka,
2 x „Half”

137 x 76

Rysunek stron
A/ Jerzy VI

czerwonopomarańczowa

R/ rycina przedstawiająca rzemieślników przy
pracy

czerwonopomarańczowa

A/ Matthew Flinders

oliwkowa,
pomarańczowa,
czarna,
ciemnobrązowa

portret kpt.
J. Cooka,
2 x „Half”
R/ wizerunek Parlamentu w Camberze

3

4

1 funt
= 2 dolary

155 x 79

1 funt
= 2 dolary

155 x 80

Barwy stron

portret kpt.
J. Cooka,
2 x „One Pound”

A/ Jerzy VI

portret kpt.
J. Cooka,
2 x „One Pound”

A/ Elżbieta II

R/ rycina przedstawiająca owczarza z owcami

R/ Charles Sturt, Hamilton Hume

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

oliwkowa, czarna,
pomarańczowa,
ciemnobrązowa
zielona
zielona
czarna, zielona
zielona

Uwagi

B/w

Australia
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

5

5 funtów
= 10
dolarów

6

7

8

Wymiary
w mm
181 x 79

5 funtów
= 10
dolarów

167 x 79

10 funtów
= 20
dolarów

181 x 79

10 funtów
= 20
dolarów

181 x 79

Rysunek stron

Znak wodny

Barwy stron

portret kpt.
J. Cooka,
2 x „Five”

A/ Jerzy VI
R/ rycina przedstawiająca robotników
przenoszących towary

ciemnoniebieska

portret kpt.
J. Cooka,
2 x „Five”

A/ Sir John Franklin

czarna, niebieska
czarna, niebieska

portret kpt.
J. Cooka,
2 x „Ten Pounds”

A/ Jerzy VI

czerwonobrązowa

R/ rycina przedstawiająca grupę farmerów
z koniem

czerwonobrązowa

portret kpt.
J. Cooka,
2 x „Ten Pounds”

A/ Governor Phillip

czarna, czerwona

A/
R/

Termin
wymiany

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

ciemnoniebieska

R/ produkty rolnicze, głowy zwierząt domowych

R/ schematyczny rysunek symboli nauki
i przemysłu oraz postać kobiety z cyrklem

Data wycofania
z obiegu

czerwona

Uwagi

M/1

Australia
5 centów

Średnica: 19,41 mm
Masa: 2,83 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie inny portret królowej Elżbiety II.

5 centów

Średnica: 19,41 mm
Masa: 2,83 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie inny portret królowej Elżbiety II.

10 centów

Średnica: 23,60 mm
Masa: 5,65 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie inny portret królowej Elżbiety II.

M/2

Australia
10 centów

Średnica: 23,60 mm
Masa: 5,65 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie inny portret królowej Elżbiety II.

20 centów

Średnica: 28,65 mm
Masa: 11,30 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie inny portret królowej
Elżbiety II oraz posiadające na rewersie motyw okolicznościowy.

20 centów

Średnica: 28,65 mm
Masa: 11,30 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie inny portret królowej
Elżbiety II oraz posiadające na rewersie motyw okolicznościowy.

M/3

Australia
1 dolar

Średnica: 25,00 mm
Masa: 9,00 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie inny portret królowej
Elżbiety II oraz posiadające na rewersie motyw okolicznościowy.

2 dolary

Średnica: 20,50 mm
Masa: 6,60 g
Stop: miedź, aluminium, nikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie inny portret królowej
Elżbiety II oraz posiadające na rewersie motyw okolicznościowy.

M/p

Australia
Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

Obrzeże

1

50 centów

31,65

13,28

Ag 800/1000

ząbkowane

Rysunek stron

Uwagi

A/ Elżbieta II, „1966”
R/ godło, liczba „50”
A/ Elżbieta II, rok emisji
2

50 centów

31,65

15,55

miedzionikiel

gładkie

*
dwunastokątna

R/ godło, liczba „50”
A/
R/
A/
R/
A/
R/
* Uwaga: w obiegu znajdują się również monety posiadające na awersie różny portret królowej Elżbiety II oraz posiadające na rewersie motyw okolicznościowy.

M/w

Australia
Monety wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

Obrzeże

1

1/2 pensa =
0,50 centa

25,50

5,67

miedź, cynk,
cyna

gładkie

1/2 pensa =
0,50 centa

25,50

miedź, cynk,
cyna

gładkie

1 pens
= 1 cent

30,80

miedź, cynk,
cyna

gładkie

1 pens
= 1 cent

30,80

miedź, cynk,
cyna

gładkie

3 pensy
= 2 centy

16,00

Ag 500/1000

gładkie

2

3

4

5

5,67

9,45

9,45

Rysunek stron

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

A/ Jerzy VI
R/ kangur, nominał, rok emisji
A/ Elżbieta II
R/ kangur, nominał, rok emisji
A/ Jerzy VI
R/ kangur, nominał, rok emisji
A/ Elżbieta II
R/ kangur, nominał, rok emisji
A/ Jerzy VI

1,41

R/ trzy kłosy, nominał, rok emisji

Uwagi

M/w

Australia
Monety wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

Obrzeże

6

3 pensy
= 2 centy

16,00

1,41

Ag 500/1000

gładkie

6 pensów =
5 centów

19,00

6 pensów =
5 centów

19,00

1 szyling =
10 centów

23,50

1 szyling =
10 centów

23,50

7

8

9

10

Rysunek stron

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

A/ Elżbieta II
R/ trzy kłosy, nominał, rok emisji
A/ Jerzy VI
2,83

Ag 500/1000

ząbkowane
R/ godło, nominał, rok emisji
A/ Elżbieta II

2,83

Ag 500/1000

ząbkowane
R/ godło, nominał, rok emisji
A/ Jerzy VI

5,65

Ag 500/1000

ząbkowane
R/ głowa owcy, nominał, rok emisji
A/ Elżbieta II

5,65

Ag 500/1000

ząbkowane
R/ głowa owcy, nominał, rok emisji

Uwagi

M/w

Australia
Monety wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

Obrzeże

11

1 floren =
20 centów

28,50

11,31

Ag 500/1000

ząbkowane

1 floren =
20 centów

28,50

1 korona =
50 centów

38,50

1 cent

17,53

12

13

14

15

2 centy

Rysunek stron

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

14.02.1966 r.

nie
określony

01.02.1992 r.

nie
określony

01.02.1992 r.

nie
określony

A/ Jerzy VI
R/ godło, nominał, rok emisji
A/ Elżbieta II
11,31

Ag 500/1000

ząbkowane
R/ godło, nominał, rok emisji
A/ Jerzy VI

28,27

Ag 925/1000

ząbkowane
R/ korona, nominał, rok emisji

21,59

2,59

5,18

A/ Elżbieta II, rok emisji

miedź, cynk,
nikiel

gładkie

miedź, cynk,
nikiel

gładkie

R/ opos australijski, cyfra „1”
A/ Elżbieta II, rok emisji
R/ jaszczurka falbaniasta, cyfra „2”

Uwagi

