STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI

Stany Zjednoczone Ameryki
Informacja ogólna
1. Wszystkie banknoty dolarowe Stanów Zjednoczonych Ameryki emitowane
od 1861 r. są prawnym środkiem płatniczym na terenie USA.
   Należą do nich przede wszystkim:
   1) banknoty emitowane przez Skarb Stanów Zjednoczonych (Treasury of
the United States),
   2) banknoty emitowane przez banki Rezerwy Federalnej (Federal Reserve
Banks).
2. Skarb USA emitował następujące rodzaje banknotów:
   1) „Demand Notes” (bilety płatne na żądanie) emitowane w 1861 r., zastąpione przez United States Notes (banknoty Stanów Zjednoczonych), emitowane w latach 1862-1923 i 1928-1966,
   2) Gold Certificates (certyfikaty złote), emitowane w latach 1863-1922 oraz
w 1928 r. i 1934 r.,
  3) Silver Certificates (certyfikaty srebrne), emitowane w latach 1878-1923
oraz 1928-1957,
   4) T
 reasury Notes (bilety skarbowe) emitowane w latach 1890-1891.
3. Banki Rezerwy Federalnej emitują banknoty Federal Reserve Notes lub
National Currency, Federal Reserve Bank Notes, począwszy od 1914 r.
4. Banknoty emitowane przed 1928 r., tak zwanego „dużego formatu”, „dawnych emisji” lub „długie”, o wymiarach 187 x 79 mm, są wycofywane z obiegu
w przypadku wpływu do kas Skarbu Państwa lub banków Rezerwy Federalnej.
5. Wszystkie banknoty począwszy od 1928 r. tak zwanego „małego formatu” lub
„nowych emisji” posiadają ujednoliconą szatę graficzną i wymiary 156 x 66 mm.
  Aktualnie banknoty dolarowe emitowane są przez 12 banków Rezerwy Federalnej, z których każdy umieszcza na emitowanych przez siebie banknotach swoją cyfrę i literę, a mianowicie:
   Bank of Boston					
   Bank of New York			
   Bank of Philadelphia
   Bank of Cleveland			
   Bank of Richmond		
   Bank of Atlanta				
   Bank of Chicago				
   Bank of St. Louis			
   Bank of Minneapolis
   Bank of Kansas City
   Bank of Dallas						
   Bank of San Francisco

1-A
2-B
3-C
4-D
5-E
6-F
7-G
8-H
9-I
10-J
11-K
12-L.

  Litera umieszczona jest w środku czarnej pieczęci banku i powtórzona
przed oznaczeniem numeracji. Natomiast cyfra odpowiadająca kolejnej
literze alfabetu – umieszczona jest w czterech rogach banknotu. Spotyka
się również stare emisje gdzie w pieczęci umieszczono dodatkowo cyfrę lub
zamiast litery samą cyfrę.
  W serii 1996, 1999, 2004, 2006 i 2009 litera i numer identyfikujący bank
emisyjny umieszczone są poniżej oznaczenia serii i numeru.
6. 
W niniejszym opracowaniu zamieszczono wizerunki banknotów
i informacje o monetach powszechnego obiegu oraz zestawienie
o podstawowych emisjach banknotów dolarowych z lat 1861-2009.

Stany Zjednoczone Ameryki
Jednostka pieniężna i jej podział:
Dolar (USD)
1 dolar = 100 centów

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 dolar

B/1

2 dolary

B/2

5 dolarów

B/3, B/4, B/5, B/6

10 dolarów

B/7, B/8, B/9, B/10

20 dolarów

B/11, B/12, B/13, B/14

50 dolarów

B/15, B/16, B/17, B/18

100 dolarów

B/19, B/20, B/21, B/22

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 cent

M/p-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

5 centów

M/p-9, 10, 11, 12, 13

10 centów

M/p-14, 15, 16, 17

25 centów

M/p-18,19, 20, 21, 22, 23

50 centów

M/p-24, 25, 26, 27, 28, 29

1 dolar

M/p-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

B/1

Stany Zjednoczone Ameryki
1 dolar

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/2

Stany Zjednoczone Ameryki
2 dolary

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/3

Stany Zjednoczone Ameryki
5 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/4

Stany Zjednoczone Ameryki
5 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA FIVE” (także
w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ m ikrodruk: na stronie przedniej napis „THE UNITED STATES OF AMERICA”
powtarzający się wokół portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/5

Stany Zjednoczone Ameryki
5 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Abrahama Lincolna;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA FIVE” i flagą
państwową (także w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ mikrodruk: na stronie przedniej napisy:
– „FIVE DOLLARS” powtarzający się z lewej i prawej strony w pionowym
ornamencie,
– „THE UNITED STATES OF AMERICA” w dolnej części w obramowaniu
portretu;
■ 
utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze niebieskim;
■ 
faliste linie:
na stronie przedniej w tle portretu,
na stronie odwrotnej w tle Mauzoleum A. Lincolna.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/6

Stany Zjednoczone Ameryki
5 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny:
umiejscowiony; duża cyfra „5”,
bieżący; cyfra „5” powtarzająca się w układzie pionowym,
pola znaku wodnego częściowo zadrukowane:
– na stronie przedniej drukiem offsetowym,
– na stronie odwrotnej drukiem stalorytniczym;
■ n itka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA” i cyfrą „5” (także
w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach czerwonym i niebieskim;
■ mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „FIVE DOLLARS” w obramowaniu z lewej i prawej strony na brzegach
banknotu,
– „E PLURIBUS UNUM” wzdłuż górnej krawędzi tarczy na wizerunku orła
z prawej strony portretu,
– „USA” pomiędzy kolumnami tarczy na wizerunku orła z prawej strony
portretu,
na stronie odwrotnej:
– powtarzający się napis „USA FIVE” wzdłuż krawędzi cyfry „5” w prawym
dolnym rogu,
– nazwy dwudziestu sześciu stanów wzdłuż górnej części budynku;
■ 
utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze niebieskim.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona, fioletowa, różowa, żółta;
strona odwrotna – zielona, różowa, fioletowa, żółta.

B/7

Stany Zjednoczone Ameryki
10 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/8

Stany Zjednoczone Ameryki
10 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA TEN” (także
w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej napis „THE UNITED STATES OF AMERICA”
powtarzający się wokół portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/9

Stany Zjednoczone Ameryki
10 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Alexandra Hamiltona;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA TEN” i flagą państwową z liczbą „10” (także w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „TEN” wewnątrz cyfr oznaczenia nominału w lewym dolnym rogu,
– „THE UNITED STATES OF AMERICA” w dolnej części portretu powyżej
napisu „HAMILTON”;
■ 
utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze pomarańczowym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej liczba „10” w prawym dolnym rogu wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego
na czarny (farba zmienna optycznie);
■ faliste linie:
na stronie przedniej w tle portretu,
na stronie odwrotnej w tle budynku Departamentu Skarbu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/10

Stany Zjednoczone Ameryki
10 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Alexandra Hamiltona,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA TEN” i flagą
państwową z liczbą „10” (także w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „USA 10” z lewej strony portretu w prawej dolnej części wizerunku pochodni,
– „THE UNITED STATES OF AMERICA TEN DOLLARS” w górnej części
obramowania z napisem „HAMILTON” oraz z lewej i prawej strony
wzdłuż obramowania banknotu;
■ 
utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze czerwonym;
■ optyczne na stronie przedniej:
–
liczba „10” w prawym dolnym rogu wydrukowana farbą zmieniającą
kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna
optycznie),
–
pochodnia w dolnej części z prawej strony portretu wydrukowana
czerwoną farbą metaliczną.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, pomarańczowa, czerwona, żółta;
strona odwrotna – zielona, pomarańczowa, żółta.

B/11

Stany Zjednoczone Ameryki
20 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/12

Stany Zjednoczone Ameryki
20 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ n itka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA TWENTY” (także
w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ m ikrodruk: na stronie przedniej napis „THE UNITED STATES OF AMERICA”
powtarzający się wokół portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/13

Stany Zjednoczone Ameryki
20 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Andrew Jacksona;
■ n itka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA TWENTY” i flagą
państwową z liczbą „20” (także w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ mikrodruk: na stronie przedniej napisy:
– „USA 20” powtarzający się wewnątrz cyfr oznaczenia nominału w lewym
dolnym rogu,
– „THE UNITED STATES OF AMERICA” w dolnej części wzdłuż obramowania portretu;
■ 
utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze seledynowym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej liczba „20” w prawym dolnym rogu wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego
na czarny (farba zmienna optycznie);
■ koncentryczne linie:
na stronie przedniej w tle portretu,
na stronie odwrotnej w tle gmachu Białego Domu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/14

Stany Zjednoczone Ameryki
20 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Andrew Jacksona,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ n itka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA TWENTY” i flagą
państwową z liczbą „20” (także w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ mikrodruk: na stronie przedniej powtarzające się napisy:
– „USA20” z prawej strony wzdłuż brzegów trzech pierwszych liter napisów
„TWENTY USA” i „USA TWENTY”,
– „20 USA THE UNITED STATES OF AMERICA 20 USA 20 USA” z lewej
strony poniżej podpisu;
■ 
utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze seledynowym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– liczba „20” w prawym dolnym rogu wydrukowana farbą zmieniającą
kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna
optycznie),
– orzeł z tarczą z prawej strony portretu wydrukowany zieloną farbą metaliczną.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona, jasnopomarańczowa, niebieska;
strona odwrotna – zielona, jasnopomarańczowa, żółta.

B/15

Stany Zjednoczone Ameryki
50 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/16

Stany Zjednoczone Ameryki
50 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA 50” (także w odbiciu
lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ m ikrodruk: na stronie przedniej napis „THE UNITED STATES OF AMERICA”
powtarzający się wokół portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/17

Stany Zjednoczone Ameryki
50 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Ulyssesa S. Granta;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA 50” i flagą
państwową z liczbą „50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ mikrodruk: na stronie przedniej napisy:
– „FIFTY” powtarzający się w obramowaniu z lewej i prawej strony na
brzegach banknotu,
– „THE UNITED STATES OF AMERICA” na kołnierzyku U. S. Granta;
■ utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze żółtym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej liczba „50” w prawym dolnym rogu wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego
na czarny (farba zmienna optycznie);
■ koncentryczne linie:
na stronie przedniej w tle portretu,
na stronie odwrotnej w tle gmachu Kapitolu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/18

Stany Zjednoczone Ameryki
50 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Ulyssesa S. Granta,
po obu stronach pole znaku wodnego zadrukowane drukiem offsetowym;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA 50” i flagą
państwową z liczbą „50” (także w odbiciu lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ mikrodruk: na stronie przedniej napisy:
– „FIFTY” powtarzający się w obramowaniu z lewej i prawej strony na
brzegach banknotu,
– „THE UNITED STATES OF AMERICA” na kołnierzyku U. S. Granta,
– „FIFTY USA 50” powtarzający się na dwóch gwiazdach z lewej strony
portretu;
■ utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze żółtym;
■ optyczne na stronie przedniej:
– liczba „50” w prawym dolnym rogu wydrukowana farbą zmieniającą
kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna
optycznie),
– g wiazda w dolnej części z prawej strony portretu wydrukowana niebieską
farbą metaliczną.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, niebieska, czerwona, żółta;
strona odwrotna – zielona, jasnofioletowa, żółta.

B/19

Stany Zjednoczone Ameryki
100 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/20

Stany Zjednoczone Ameryki
100 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA 100” (także w odbiciu
lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ m ikrodruk: na stronie przedniej napis „THE UNITED STATES OF AMERICA”
powtarzający się wokół portretu.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

B/21

Stany Zjednoczone Ameryki
100 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ znak wodny: umiejscowiony; portret Benjamina Franklina;
■ nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA 100” (także w odbiciu
lustrzanym);
■ włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ mikrodruk: na stronie przedniej napisy:
– „USA 100” powtarzający się wewnątrz cyfr oznaczenia nominału w lewym
dolnym rogu,
– „THE UNITED STATES OF AMERICA” na kołnierzu ubrania B. Franklina;
■ 
utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze czerwonym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej liczba „100” w prawym dolnym rogu wydrukowana farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego
na czarny (farba zmienna optycznie);
■ koncentryczne linie:
na stronie przedniej w tle portretu,
na stronie odwrotnej w tle wizerunku Independence Hall.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona;
strona odwrotna – zielona.

Stany Zjednoczone Ameryki

B/22

100 dolarów

Wymiary: 156 x 66 mm

Data wycofania z obiegu

Termin wymiany

Zabezpieczenia:
■ 
znak wodny: umiejscowiony; portret Benjamina Franklina;
■ 
nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „USA 100” (także
w odbiciu lustrzanym);
■ 
pasek zabezpieczający, częściowo widoczny na stronie przedniej, na którym
przy poruszaniu banknotem widoczny jest powtarzający się ruchomy obraz
przedstawiający dzwon i liczbę „100” lub dzwon zmieniający się w liczbę
„100” (efekt 3D);
■ 
włókna ochronne w kolorach niebieskim i czerwonym;
■ 
mikrodruk: na stronie przedniej napisy:
– „THE UNITED STATES OF AMERICA” na kołnierzu ubrania B. Franklina,
– „USA” powtarzający się wzdłuż dolnej części portretu,
– „USAONEHUNDRED” powtarzający się wzdłuż prawej strony pióra,
– „USA100” wzdłuż brzegu pola znaku wodnego;
■ 
utajone: po obu stronach nitka zabezpieczająca świecąca w kolorze różowym;
■ 
optyczne: na stronie przedniej wydrukowane farbą zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie):
– dzwon na tle kałamarza w prawej dolnej części,
– liczba „100” w prawym dolnym rogu.
Oznaczenie dla słabowidzących – na stronie odwrotnej liczba „100” prostopadle
z prawej strony.
Barwy dominujące:
strona przednia – czarna, zielona, jasnobrązowa, żółta;
strona odwrotna – zielona, pomarańczowa, żółta.
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Zestawienie podstawow ych emisji banknotów dolarowych z lat 1861-2009
Banknoty o dużych wymiarach (LARGE SIZE NOTES)
1. Demand Notes – 1861 r., nominał y: 5, 10, 20 (bez pieczęci)
2. United States Notes (czerwona lub brązowa pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1862 r.

1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000

1863 r.

5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000

1869 r.

1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000

1874 r.

1; 2; 50; 500

1875 r.

1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 500

1878 r.

1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000; 5000; 10 000

1880 r.

1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000

1901 r.

10

1907 r.

5

1917 r.

1; 2

1923 r.

1; 10

3. Gold Certificates (złota pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1863 r.

20; 100; 500; 1000; 5000; 10 000

1875 r.

100; 500; 1000

1882 r.

20; 50; 100; 500; 1000; 5000; 10 000

1888 r.

5000; 10 000

1900 r.

10 000

1905 r.

20 (czerwona pieczęć)

1906 r.

20

1907 r.

10; 1000

1913 r.

50

1922 r.

10; 20; 50; 100; 500; 1000
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4. Silver Certificates (czerwona lub brązowa pieczęć, w późniejszym okresie
niebieska)
Emisja

Wartość nominalna

1878 r.

10; 20; 50; 100; 500; 1000

1880 r.

10; 20; 50; 100; 500; 1000

1886 r.

1; 2; 5; 10; 20

1891 r.

1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 1000

1896 r.
„Educational Series”

1; 2; 5

1899 r.

1; 2; 5

1908 r.

10

1923 r.

1; 5

5. Treasury Notes (brązowa lub czerwona pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1890 r.

1; 2; 5; 10; 20; 100; 1000

1891 r.

1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 1000

6. Federal Reserve Notes (czerwona lub niebieska pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1914 r.

5; 10; 20; 50; 100

1918 r.

500; 1000; 5000; 10 000

7. National Currency, Federal Reserve Bank Notes (niebieska pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1915 r.

5; 10; 20

1918 r.

1; 2; 5; 10; 20; 50
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Banknoty o małych wymiarach (SMALL SIZE NOTES)
1. United States Notes (czerwona pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1928 r.

1; 2; 5

1953 r.

2; 5

1963 r.

2; 5

1966 r.

100

2. National Currency, Federal Reser ve Bank Notes (brązowa pieczęć) – 1929 r.,
o wartości nominalnej: 5; 10; 20; 50; 100.

3. Gold Certificates (złota pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1928 r.

10; 20; 50; 100; 500; 1000; 5000; 10 000

1934 r.

100; 1000; 10 000; 100 000

4. Silver Certificates (niebieska pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1928 r.

1

1933 r.

10

1934 r.

1
5 (niektóre posiadają żółtą pieczęć)
10 (niektóre posiadają żółtą pieczęć)

1935 r.

1 (niektóre posiadają żółtą pieczęć)

1953 r.

5; 10

1957 r.

1
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5. Federal Reserve Notes (zielona pieczęć)
Emisja

Wartość nominalna

1928 r.

5; 10; 20; 50; 100; 500; 1000; 5000; 10 000

1934 r.

5 (jasnozielona i ciemnozielona pieczęć)
10 (jasnozielona i ciemnozielona pieczęć)
20 (jasnozielona i ciemnozielona pieczęć)
50 (jasnozielona i ciemnozielona pieczęć)
100 (jasnozielona i ciemnozielona pieczęć)
500; 1000; 5000; 10 000

1950 r.

5; 10; 20; 50; 100

1963 r.

1; 5; 10; 20; 50; 100

1969 r.

1; 5; 10; 20; 50; 100

1974 r.

1; 5; 10; 20; 50; 100

1976 r.
emisja okolicznościowa

2

1977 r.

1; 5; 10; 20; 50; 100

1981 r.

1; 5; 10; 20; 50; 100

1985 r.

1; 5; 10; 20; 50; 100

1988 r.

1; 5; 10; 20; 50; 100

1990 r.

1; 5; 10; 20; 50; 100

1993 r.

5

1996 r.

20; 50; 100

1999 r.

5; 10

2004 r.

10; 20; 50;

2006 r.

5

2009 r.

100

Zestawienie opracowano na podstawie „Standard Catalog of World Paper
Money”, wydaw n ictwo Alberta Picka, wydan ie siódme, tom II „emisje pod
sta
wo
we” oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej U.S.
Bureau of Engraving and Printing (www.moneyfactory.gov).

Wartość
nominalna

1 cent

1 cent

1 cent

1 cent

1 cent

Pozycja

1

2

3

4

5

M/p

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

Średnica
w mm

miedź, cyna,
cynk

miedź, cyna,
cynk

stal pokryta
cynkiem

miedź, cynk

miedź, cyna,
cynk

3,11

2,70

3,11

3,11

Stop/Próba

3,11

Masa
wg

gładkie

Obrzeże

R/ popiersie Abrahama Lincolna, rok emisji

A/ mauzoleum Abrahama Lincolna, nominał

R/ popiersie Abrahama Lincolna, rok emisji

A/ dwa kłosy, nominał

R/ popiersie Abrahama Lincolna, „1943”

A/ dwa kłosy, nominał

R/ popiersie Abrahama Lincolna, rok emisji

A/ dwa kłosy, nominał

R/ nominał w wieńcu

A/ głowa Indianina, rok emisji

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi
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Wartość
nominalna

1 cent

1 cent

1 cent

5 centów

5 centów

Pozycja

6

7

8

9

10

M/p

21,20

21,20

19,05

19,00

19,00

Średnica
w mm

miedzionikiel

5,00

miedzionikiel

gładkie

cynk platerowany
miedzią

2,50

5,00

gładkie

cynk, miedź

2,50

gładkie

miedź, cynk

3,11

Obrzeże

Stop/Próba

Masa
wg

R/ głowa Indianina, rok emisji

A/ bawół, nominał

R/ głowa „Wolności”, trzynaście gwiazd, rok emisji

A/ „V” w wieńcu

R/ popiersie Abrahama Lincolna, rok emisji

A/ tarcza Unii, nominał na szarfie

R/ popiersie Abrahama Lincolna, rok emisji

A/ mauzoleum Abrahama Lincolna, nominał

R/ popiersie Abrahama Lincolna, rok emisji

A/ mauzoleum Abrahama Lincolna, nominał

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi
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Wartość
nominalna

5 centów

5 centów

5 centów

10 centów

10 centów

Pozycja

11

12

13

14

15

M/p

17,90

17,90

21,21

21,20

21,20

Średnica
w mm

Ag 900/1000

Ag 900/1000

2,50

2,50

gładkie

gładkie

miedź, srebro,
magnez

miedzionikiel

gładkie

Obrzeże

miedzionikiel

Stop/Próba

5,00

5,00

5,00

Masa
wg

R/ głowa Merkurego, rok emisji

A/ wiązka liktorska na tle gałązki, nominał „ONE DIME”

R/ nominał „ONE DIME” w wieńcu

A/ głowa „Wolności” w laurach, rok emisji

R/ Thomas Jefferson, rok emisji

A/ budynek Monticello, nominał

R/ Thomas Jefferson (z profilu), rok emisji

A/ budynek Monticello, nominał

R/ Thomas Jefferson (z profilu), rok emisji

A/ budynek Monticello, nominał

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi
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Wartość
nominalna

10 centów

10 centów

25 centów

25 centów

25 centów

Pozycja

16

17

18

19

20

M/p

ząbkowane

ząbkowane

Ag 900/1000

miedź pokryta
miedzioniklem

Ag 900/1000

Ag 900/1000

Ag 900/1000

2,50

2,27

6,22

6,25

6,25

24,30

24,30

24,30

17,90

17,90

Obrzeże

Stop/Próba

Masa
wg

Średnica
w mm

R/ stojąca „Wolność”, rok emisji

A/ orzeł, trzynaście gwiazd, nominał

R/ głowa „Wolności” w laurach, trzynaście gwiazd, rok emisji

A/ godło państwa, trzynaście gwiazd, nominał

R/ siedząca „Wolność”, trzynaście gwiazd, rok emisji

A/ orzeł, nominał

R/ Franklin Roosevelt, rok emisji

A/ pochodnia, gałązka oliwna i dębowa, nominał „ONE DIME”

R/ Franklin Roosevelt, rok emisji

A/ pochodnia, gałązka oliwna i dębowa, nominał „ONE DIME”

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi
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Wartość
nominalna

25 centów

25 centów

25 centów

50 centów

50 centów

Pozycja

21

22

23

24

25

M/p

30,60

30,60

24,26

24,30

24,30

Średnica
w mm

Ag 900/1000

12,50

miedzionikiel

5,67

Ag 900/1000

ząbkowane

miedź pokryta
miedzioniklem

5,67

12,50

ząbkowane

Ag 900/1000

6,25

ząbkowane

Obrzeże

Stop/Próba

Masa
wg

R/ idąca Wolność, wschodzące słońce, rok emisji

A/ orzeł, nominał

R/ głowa „Wolności” w laurach, trzynaście gwiazd, rok emisji

A/ godło państwa, trzynaście gwiazd, nominał

R/ wizerunek okolicznościowy, napisy okolicznościowe, rok
emisji, napis „E PLURIBUS UNUM”

A/ George Washington, „UNITED STATES OF AMERICA”,
„LIBERTY”, „IN GOD WE TRUST”, „QUARTER DOLLAR”

R/ George Washington, nominał

A/ orzeł, rok emisji

R/ George Washington, nominał

A/ orzeł, rok emisji

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie

seria prezentująca parki
narodowe i znane miejsca
Stanów Zjednoczonych

Uwagi

Stany Zjednoczone Ameryki

30,60

50 centów

50 centów

50 centów

1 dolar

27

28

29

30

38,10

30,60

30,60

30,60

50 centów

26

Średnica
w mm

Wartość
nominalna

Pozycja

M/p

ząbkowane

ząbkowane

ząbkowane

Ag 900/1000

Ag 900/1000

miedź ze
srebrem (20%)
pokryta
srebrem (80%)

miedź pokryta
miedzioniklem

Ag 900/1000

12,50

12,50

11,50

11,34

26,73

Obrzeże

Stop/Próba

Masa
wg

R/ głowa „Wolności”, trzynaście gwiazd, rok emisji

A/ orzeł, wieniec, nominał

R/ John Fitzgerald Kennedy, rok emisji

A/ orzeł z pieczęci Prezydenta, nominał „HALF DOLLAR”

R/ John Fitzgerald Kennedy, rok emisji

A/ orzeł z pieczęci Prezydenta, nominał „HALF DOLLAR”

R/ John Fitzgerald Kennedy, rok emisji

A/ orzeł z pieczęci Prezydenta, nominał „HALF DOLLAR”

R/ Benjamin Franklin, rok emisji

A/ pęknięty dzwon, nominał

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi
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Wartość
nominalna

1 dolar

1 dolar

1 dolar

1 dolar

1 dolar

Pozycja

31

32

33

34

35

M/p

26,50

26,50

38,10

38,10

38,10

Średnica
w mm

ząbkowane

gładkie

Ag 900/1000

miedź pokryta
miedzioniklem

miedź ze
srebrem (20%)
pokryta
srebrem (80%)

miedź pokryta
miedzioniklem

miedź, cynk,
mangan, nikiel

26,73

22,68

24,59

8,10

8,10

Obrzeże

Stop/Próba

Masa
wg

R/ Indianka z dzieckiem (Sacagawea), rok emisji

A/ orzeł w locie, nominał

R/ Susan Brownell Anthony, rok emisji

A/ orzeł z gałązką oliwną, nominał

R/ Dwight David Eisenhower, rok emisji

A/ orzeł, trzynaście gwiazd, nominał

R/ Dwight David Eisenhower, rok emisji

A/ orzeł, trzynaście gwiazd, nominał

R/ głowa kobiety ukoronowana promieniami, rok emisji

A/ orzeł na wierzchołku góry z napisem „PEACE”,
w tle promienie, nominał

Rysunek stron

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
Uwagi
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Wartość
nominalna

1 dolar

1 dolar

Pozycja

36

37

M/p

26,49

26,50

Średnica
w mm

8,10

8,10

Masa
wg

seria
„Rdzenni Amerykanie”

A/ Indianka z dzieckiem (Sacagawea), „LIBERTY”,
z napisem
„IN GOD WE TRUST”
„E PLURIBUS
UNUM”,
rokiem emisji
i znakiem
R/ wizerunek okolicznościowy, „$1”, „UNITED STATES
mennicy
OF AMERICA”

miedź, cynk,
mangan, nikiel

Uwagi

seria prezentująca
prezydentów Stanów
Zjednoczonych

Rysunek stron

miedź, cynk,
mangan, nikiel

Obrzeże
z rokiem emisji
oraz napisem A/ portret prezydenta, jego imię i nazwisko, oznaczenie
kolejności oraz lat pełnienia funkcji prezydenta, od 2009 r.
„E PLURIBUS
napis „IN GOD WE TRUST”
UNUM • IN GOD
WE TRUST”,
od 2009 r.
R/ fragment Statuy Wolności, „$1”, „UNITED STATES OF
z napisem
AMERICA”
„E PLURIBUS
UNUM”

Stop/Próba

Monety w obiegu, których fotografii nie zamieszczono w albumie
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