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ROSJA

Waluta: rubel (RUB)
1 rubel = 100 kopiejek

Banknoty: 5 rubli, 10 rubli, 50 rubli, 100 rubli, 200 rubli, 500 rubli, 1000 rubli,  
2000 rubli, 5000 rubli
https://www.cbr.ru/eng/cash_circulation/

Monety: 1 kopiejka, 5 kopiejek, 10 kopiejek, 50 kopiejek, 1 rubel, 2 ruble,  
5 rubli, 10 rubli 
https://www.cbr.ru/eng/cash_circulation/

Emitentem banknotów i monet jest Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) – Centralny Bank Federacji Rosyjskiej (Bank Rosji).

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.
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Rosja

Jednostka pieniężna i jej podział:
Rubel (RUB)
1 rubel = 100 kopiejek
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Rosja

5 rubli

B/1

Wymiary: 137 x 61 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony:

–  na lewym marginesie cyfra „5”,
–  na prawym marginesie wizerunek Soboru Sofijskiego w Nowogrodzie 

w ciemnym obramowaniu,
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „ЦБР 5” (także w odbi-
ciu lustrzanym);

■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 
(słabo widoczne);

■   mikrodruk: na stronie odwrotnej napis „ЦБР 5” powtarzający się w dwuna-
stu liniach w środkowej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach:
–  nitka zabezpieczająca przerywana świecąca w kolorze seledynowym,
–  włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie przedniej fragment rozety z oznaczeniem cyfrowym nomina- 
łu w prawej dolnej części świecący w kolorze jasnoróżowym (słabo),
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej górnej części,
–  fragmenty pionowego ornamentu z prawej strony;

 ■  optyczne na stronie przedniej:
–  elementy pionowego ornamentu z lewej strony uzupełniające się pod 

światło (recto-verso),
–  napis „PP” widoczny w zależności od kąta patrzenia w prawej dolnej czę-

ści na tle szarfy (efekt kątowy);
■   farba metalizowana: na stronie przedniej cyfra „5” o srebrnym połysku 

w lewej dolnej części.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, brązowa, szara, ciemnopoma-
rańczowa;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, brązowa, niebieska, jasnoczer-
wona.



Rosja

10 rubli

B/2

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony:

– na lewym marginesie liczba „10”,
–  na prawym marginesie wizerunek kaplicy w Krasnojarsku w ciemnym 

prostokątnym obramowaniu,
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „ЦБР 10” (także w od-
biciu lustrzanym);

■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 
(słabo widoczne);

■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:
–  liczba „10” w czternastu liniach nad oznaczeniem słownym nominału,
–  napis „ЦБР 10” w dziewięciu liniach w prawej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach:
–  nitka zabezpieczająca przerywana świecąca w kolorze seledynowym,
–  włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie przedniej fragment rozety z oznaczeniem cyfrowym nomina- 
łu w prawej dolnej części świecący w kolorze jasnoróżowym (słabo),
na stronie odwrotnej fragmenty pionowego ornamentu z lewej strony 
świecące w kolorze seledynowym;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  elementy pionowego ornamentu z prawej strony uzupełniające się pod 

światło (recto-verso),
–  napis „PP” widoczny w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części 

na tle szarfy (efekt kątowy);
■   farba metalizowana: na stronie przedniej liczba „10” o srebrnym połysku 

w lewej dolnej części.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, brązowa, fioletowoszara, niebie-
ska, szara, żółta;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, zielona, różowofioletowa, 
jasnobrązowa.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty będące modyfikacją banknotu em. 1997, które 
posiadają następujące różnice:
–  szersza nitka zabezpieczająca z napisem umieszczonym na jednym poziomie (w poprzedniej wer-

sji napis na różnych poziomach),
na stronie przedniej:
–  cyfrowe oznaczenie nominału w lewym dolnym rogu świeci w promieniach UV w kolorze żół-

tozielonym,
–  w lewej dolnej części z prawej strony oznaczenia dla niewidomych umieszczono napis 

„МОДИФИКАЦИЯ 2001 Г.”.



Rosja

10 rubli

B/3

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony

– na lewym marginesie liczba „10”,
–  na prawym marginesie wizerunek kaplicy w Krasnojarsku w ciemnym 

prostokątnym obramowaniu,
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■  nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 

(słabo widoczne) oraz dwukolorowe w kolorach fioletowym i czerwonym;
■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:

–  liczba „10” w czternastu liniach nad oznaczeniem słownym nominału,
–  napis „ЦБР 10” w dziewięciu liniach w prawej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie odwrotnej fragmenty pionowego ornamentu z lewej strony 
świecące w kolorze seledynowym;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  elementy pionowego ornamentu z prawej strony uzupełniające się pod 

światło (recto-verso),
– widoczne w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy):

– napis „PP” w lewej dolnej części na tle szarfy,
– tęczowe paski po obydwu stronach kaplicy z prawej strony.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, ciemnobrązowa, szarofioletowa, 
żółta, szara;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, brązowa, fioletowa, niebieska.



Rosja

50 rubli

B/4

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony:

–  na lewym marginesie liczba „50”,
–  na prawym marginesie fragment wizerunku Twierdzy Pietropawłowskiej 

w Sankt Petersburgu w ciemnym prostokątnym obramowaniu,
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „ЦБР 50” (także w od-
biciu lustrzanym);

■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 
(słabo widoczne);

■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:
–  liczba „50” w siedemnastu liniach powyżej budynku,
–  napis „ЦБР 50” w piętnastu liniach w środkowej dolnej części poniżej bu-

dynku;
■  utajone:

po obu stronach:
–  nitka zabezpieczająca przerywana świecąca w kolorze seledynowym,
–  włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie przedniej fragment rozety z oznaczeniem cyfrowym nominału 
w prawej dolnej części świecący w kolorze jasnoróżowym (słabo),
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części,
– fragmenty pionowych ornamentów w prawej części;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  elementy pionowego ornamentu z lewej strony uzupełniające się pod 

światło (recto-verso),
–  napis „PP” widoczny w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części 

na tle szarfy (efekt kątowy);
■   farba metalizowana: na stronie przedniej liczba „50” o srebrnym połysku 

w lewej dolnej części.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – zielononiebieska, ciemnoniebieska, brązowa w dwóch odcie-
niach, zielona, fioletowa, czerwona;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, zielona, fioletowa, ciemno-
żółta.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty będące modyfikacją banknotu em. 1997, które 
posiadają następujące różnice:
–  szersza nitka zabezpieczająca z napisem umieszczonym na jednym poziomie (w poprzedniej wer-

sji napis na różnych poziomach),
na stronie przedniej:
–  cyfrowe oznaczenie nominału w lewym dolnym rogu świeci w promieniach UV w kolorze żół-

tozielonym,
–  w lewej dolnej części z prawej strony oznaczenia dla niewidomych umieszczono napis 

„МОДИФИКАЦИЯ 2001 Г.”.



Rosja

50 rubli

B/5

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony

– na lewym marginesie liczba „50”, 
–  na prawym marginesie fragment wizerunku Twierdzy Pietropawłowskiej 

w Sankt Petersburgu w ciemnym prostokątnym obramowaniu,
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■  nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 

(słabo widoczne) oraz dwukolorowe w kolorach fioletowym i czerwonym;
■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:

– liczba „50” w siedemnastu liniach powyżej budynku,
–  napis „ЦБР 50” w piętnastu liniach w środkowej dolnej części poniżej bu-

dynku;
■  utajone:

po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części,
– fragmenty pionowych ornamentów w prawej części;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  elementy pionowego ornamentu z lewej strony uzupełniające się pod 

światło (recto-verso),
– widoczne w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy):

– napis „PP” w lewej dolnej części na tle szarfy,
–  tęczowe paski w środkowej części pionowego motywu z lewej strony.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – granatowa, zielona w kilku odcieniach, czarna, brązowa, 
fioletowa, czerwona, szara;
strona odwrotna –  niebieska w kilku odcieniach, fioletowa, zielona, żółta.



Rosja

100 rubli

B/6

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony:

–  na lewym marginesie liczba „100”,
–  na prawym marginesie wizerunek Teatru Wielkiego w Moskwie w ciem-

nym obramowaniu,
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „ЦБР 100” (także w od-
biciu lustrzanym);

■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 
(słabo widoczne);

■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:
–  liczba „100” w siedemnastu liniach powyżej Teatru Wielkiego,
–  napis „ЦБР 100” w dziesięciu liniach w środkowej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach:
–  nitka zabezpieczająca przerywana świecąca w kolorze seledynowym,
–  włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie przedniej fragment rozety z oznaczeniem cyfrowym nominału 
w prawej dolnej części świecący w kolorze jasnoróżowym (słabo),
na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym:
– pionowy ornament z prawej strony,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części;

 ■  optyczne na stronie przedniej:
–  elementy pionowego ornamentu z lewej strony uzupełniające się pod 

światło (recto-verso),
–  napis „PP” widoczny w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części 

na tle szarfy (efekt kątowy);
■   farba metalizowana: na stronie przedniej liczba „100” o srebrnym połysku 

w lewej dolnej części.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – brązowozielona, jasnozielona, brązowoczerwona, jasnobrą-
zowa, fioletowa;
strona odwrotna – brązowa, zielona w kilku odcieniach, brązowoczerwona.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty będące modyfikacją banknotu em. 1997, które 
posiadają następujące różnice:
–  szersza nitka zabezpieczająca z napisem umieszczonym na jednym poziomie (w poprzedniej wer-

sji napis na różnych poziomach),
na stronie przedniej:
–  cyfrowe oznaczenie nominału w lewym dolnym rogu świeci w promieniach UV w kolorze żół-

tozielonym,
–  w lewej dolnej części z prawej strony oznaczenia dla niewidomych umieszczono napis 

„МОДИФИКАЦИЯ 2001 Г.”.



Rosja

100 rubli

B/7

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony

– na lewym marginesie liczba „100”,
–  na prawym marginesie wizerunek Teatru Wielkiego w Moskwie w ciem-

nym obramowaniu,
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■  nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 

(słabo widoczne) oraz dwukolorowe w kolorach fioletowym i czerwonym;
■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:

– liczba „100” w siedemnastu liniach powyżej Teatru Wielkiego,
–  napis „ЦБР 100” w dziesięciu liniach w środkowej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze seledynowym:
– pionowy ornament z prawej strony,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  trójkąt z lewej strony w górnej i dolnej części uzupełniający się pod świa-

tło (recto-verso),
– widoczne w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy):

– napis „PP” w lewej dolnej części na tle szarfy,
–  tęczowe paski w środkowej części pionowego motywu z lewej strony;

■   perforowane: na stronie przedniej liczba „100” wykonana przy zastosowa-
niu drobnych perforacji, widoczna pod światło z prawej strony.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, zielona, fioletowa, jasnoczer-
wona, szara;
strona odwrotna – brązowa, zielona w kilku odcieniach, czerwona.



Rosja

100 rubli

B/8

Wymiary: 150 x 65 mm

Uwaga: banknot okolicznościowy, wyemitowany dla upamiętnienia miasta Soczi, organizatora 
XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich i XI Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich



Zabezpieczenia (w układzie pionowym):
■   znak wodny: umiejscowiony; napis „sochi.ru/2014” i, z prawej strony roku, 

pięć kół olimpijskich;
■   mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „БАНК РОССИИ” wzdłuż dolnej części deski snowboardowej,
– liczba „100” w dolnej części poniżej oznaczenia nominału,
– napis „ЦБРФ100” prostopadle, w prawej górnej i dolnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „БАНК РОССИИ” wzdłuż krawędzi zadaszenia stadionu,
–  liczba „100” w dolnej części wzdłuż górnej części pasa ze stylizowanymi 

falami i na brzegu banknotu pod napisem „СТО”,
–  rok „2014” w tle szaty graficznej w górnej części oraz w dolnej części z le-

wej i prawej strony;
■   utajone na stronie przedniej:

–  napis „sochi.ru/2014” i, z prawej strony roku, pięć kół olimpijskich, poja-
wiające się w prawej górnej części świecące w kolorze niebieskim,

–  fragmenty stylizowanego płomienia i szaty graficznej w środkowej części 
świecące w kolorach żółtym i czerwonym,

– fragmenty gór w górnej części świecące w kolorze niebieskim;
■   optyczne:

na stronie przedniej:
– hologram w lewej górnej części w kształcie stylizowanego płomienia,
–  ozdobny motyw z lewej strony snowboardzisty, utworzony z czterech rom-

bów, z widoczną w zależności od kąta patrzenia pochodnią olimpijską – 
zmieniające kolory w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy),

na stronie odwrotnej stylizowany ptak z lewej strony wydrukowany farbą 
zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego do zielonego 
(farba zmienna optycznie – spark);

■   wycięte w papierze: na stronie przedniej w dolnej części okienko w kształcie 
owalu, na które na stronie odwrotnej nałożony jest pas przeźroczystej folii, 
folia zadrukowana drukiem stalorytniczym i offsetowym.

Oznaczenie dla słabowidzących i niewidomych – na stronie przedniej w pra-
wej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, fioletowa, zielona, żółta, 
czerwona;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, fioletowa, żółta, czerwona, 
zielona.



Rosja

200 rubli

B/9

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:*
■   znak wodny: umiejscowiony; pomnik ku czci zatopionych okrętów i liczba 

„200”;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, częściowo widoczna na stronie przed-

niej, z liczbą „200” oraz widocznym w zależności od kąta patrzenia powta-
rzającym się symbolem waluty „P” na kolorowym tle i prostokątami przesu-
wającymi się w przeciwnych kierunkach;

■   mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy: „СЕВАСТОПОЛЬ”, 
„200РУЪЛЕЙ”, „БАНКРОССИИ”, „200”, 
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „ХЕРСОHEСТАВРИ- 
-ЧЕСКИЙ”, „200РУЪЛЕЙ”, „БАНКРОССИИ”, „КРЫМ”, „200”;

■   utajone:
po obu stronach włókna  świecące w kolorze czerwonym,
na stronie przedniej okrąg z symbolem waluty „P” pojawiający się w górnej 
części świecący w kolorze czerwonym,
–  cyfry liczby „200” (prostopadle) w lewej części świecące w różnych kolo-

rach, zmieniające kolor przy przechylaniu banknotu,
–  wizerunki fragmentów budynków z lewej i prawej strony świecące w ko-

lorze żółtym;
■   optyczne na stronie przedniej:

–  cyfry liczby „200” (prostopadle) w lewej części w różnych kolorach, widocz-
ne w zależności od kąta patrzenia i zmieniające kolor przy przechylaniu 
banknotu (farba zmienna optycznie),

–  symbol waluty „P” widoczny w zależności od kąta patrzenia w dolnej czę-
ści z lewej strony liczby „200” (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej i prawej górnej 
części, na brzegach banknotu.

Barwy dominujące:
strona przednia – zielona w kilku odcieniach, niebieska, żółta;
strona odwrotna – zielona w kilku odcieniach, jasnobrązowa, niebieska.

*  Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie interneto-
wej Centralnego Banku Rosji (www.cbr.ru).



Rosja

500 rubli

B/10

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony:

–  na lewym marginesie liczba „500”,
– na prawym marginesie portret Piotra I (lewy profil),
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „ЦБР 500” (także w od-
biciu lustrzanym);

■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 
(słabo widoczne);

■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:
–  liczba „500” w siedemnastu liniach w środkowej górnej części,
–  napis „ЦБР 500” w ośmiu liniach w prawej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach: 
–  nitka zabezpieczająca przerywana świecąca w kolorze seledynowym,
–  włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie przedniej fragment rozety z oznaczeniem cyfrowym nominału 
w prawej dolnej części świecący w kolorze jasnoróżowym (słabo),
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
–  fragmenty pionowego ornamentu z prawej strony,
–  fragmenty szaty graficznej w środkowej części;

 ■  optyczne na stronie przedniej:
–  logo Banku Rosji w lewym górnym rogu wydrukowane farbą zmieniającą 

kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna 
optycznie),

–  elementy pionowego ornamentu z lewej strony uzupełniające się pod 
światło (recto-verso),

–  napis „PP” widoczny w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części 
na tle szarfy (efekt kątowy);

■   farba metalizowana: na stronie przedniej liczba „500” o srebrnym połysku 
w lewej dolnej części.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia –  fioletowa w kilku odcieniach, niebieska, jasnobrązowa;
strona odwrotna – fioletowa w kilku odcieniach, niebieska, różowa, jasnobrą-
zowa.

Uwaga: w obiegu znajdują się również banknoty będące modyfikacją banknotu em. 1997, które 
posiadają następujące różnice:
–  szersza nitka zabezpieczająca z napisem umieszczonym na jednym poziomie (w poprzedniej wer-

sji napis na różnych poziomach),
na stronie przedniej:
–  cyfrowe oznaczenie nominału w lewym dolnym rogu świeci w promieniach UV w kolorze żół-

tozielonym,
–  w lewej dolnej części z prawej strony oznaczenia dla niewidomych umieszczono napis 

„МОДИФИКАЦИЯ 2001 Г.”.



Rosja

500 rubli

B/11

Wymiary: 150 x 65 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony

– na lewym marginesie liczba „500”,
– na prawym marginesie portret Piotra I (lewy profil),
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■  nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 

(słabo widoczne) oraz dwukolorowe w kolorach fioletowym i czerwonym;
■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:

– liczba „500” w siedemnastu liniach w środkowej górnej części,
–  napis „ЦБР 500” w ośmiu liniach w prawej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze żółtym:
– fragmenty pionowego ornamentu z prawej strony,
– fragmenty szaty graficznej w środkowej części;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  logo Banku Rosji w lewym górnym rogu wydrukowane farbą zmieniającą 

kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna 
optycznie),

–  fragmenty okręgów z lewej strony w górnej i dolnej części uzupełniające 
się pod światło (recto-verso),

– widoczne w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy):
– napis „PP” w lewej dolnej części na tle szarfy,
–  tęczowe paski w środkowej części pionowego motywu z lewej strony;

■   perforowane: na stronie przedniej liczba „500” wykonana przy zastosowa-
niu drobnych perforacji, widoczna pod światło z prawej strony.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – fioletowa w kilku odcieniach, niebieska, jasnobrązowa, 
szara;
strona odwrotna – fioletowa w kilku odcieniach, niebieska, różowa, jasnobrą-
zowa.



B/12 Rosja

Wymiary: 150 x 65 mm

500 rubli



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Piotra I i liczba „500”;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, z powtarzającą się liczbą „500” (także 

w odbiciu lustrzanym) i ozdobnym rombem; częściowo widoczna na stro-
nie przedniej, na której w zależności od kąta patrzenia widoczna jest liczba 
„500” (także w odbiciu lustrzanym) i ozdobny romb lub tęczowe kolory;

■   włókna ochronne w kolorze szarym oraz dwukolorowe w kolorach fioleto-
wym i różowym;

■  mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
–  liczba „500” wzdłuż górnej i dolnej krawędzi szarfy z lewej strony pomnika,
–  liczba „500” i napis „ЦБРФ” tworzące statek w środkowej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– liczba „500” w czternastu liniach wzdłuż górnej części,
– napis „ЦБРФ 500” w sześciu liniach w środkowej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze czerwonym
na stronie przedniej wyodrębniona płaszczyzna z lewej strony świecąca 
w kolorze białym;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  napis „PP” widoczny w zależności od kąta patrzenia w lewej dolnej części 

na tle szarfy (efekt kątowy),
–  cyfry liczby „500” na wyodrębnionej płaszczyźnie z lewej strony zmieniają 

barwę: „5” z zielonej na różową, „0” z fioletowej na żółtą, „0” z pomarań-
czowej na niebieską;

■   perforowane: na stronie przedniej liczba „500” wykonana przy zastosowaniu 
drobnych perforacji, widoczna pod światło z prawej strony;

■  wytłoczone na stronie przedniej:
– liczba „500” na wyodrębnionej płaszczyźnie z lewej strony, 
–  linie w prawym górnym rogu po nazwie banku i kropki z lewej strony na 

brzegu banknotu.

Oznaczenie dla słabowidzących i niewidomych – na stronie przedniej w lewej 
dolnej części, z lewej i prawej strony na brzegu banknotu oraz w prawym gór-
nym rogu.

Barwy dominujące:
strona przednia –  ciemnobrązowa, szara, jasnobrązowa, różowa, niebieska;
strona odwrotna – brązowofioletowa, jasnobrązowa, fioletowa, szara.



Rosja

1000 rubli

B/13

Wymiary: 157 x 69 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony:

–  na lewym marginesie liczba „1000”,
–  na prawym marginesie portret Jarosława Mądrego (lewy profil),
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■   nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „ЦБР1000” (także w od-
biciu lustrzanym);

■  włókna  ochronne w kolorze czerwonym;
■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:

–  liczba „1000” w jedenastu liniach w środkowej górnej części,
–  napis „ЦБР 1000” w siedmiu liniach w środkowej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach: 
– nitka zabezpieczająca przerywana świecąca w kolorze żółtym,
– włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie przedniej świecące w kolorze żółtym:
– liczba „1000” w lewym dolnym rogu,
– herb Jarosławia w prawej górnej części,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze zielonym:
– fragmenty pionowego ornamentu z prawej strony,
 – rok „1997” w prawym dolnym rogu;

 ■  optyczne na stronie przedniej:
–  logo Banku Rosji w lewym górnym rogu wydrukowane farbą zmieniającą 

kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna 
optycznie),

–  elementy pionowego ornamentu z lewej strony uzupełniające się pod 
światło (recto-verso),

–  napis „PP” widoczny w zależności od kąta patrzenia w środkowej dolnej 
części na tle szarfy (efekt kątowy);

■  farba metalizowana o srebrnym połysku na stronie przedniej:
–  liczba „1000” w lewym dolnym rogu,
–  herb Jarosławia w prawej górnej części.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące po obu stronach – niebieska i zielona w kilku odcieniach, 
jasnofioletowa, szara.



Rosja

1000 rubli

B/14

Wymiary: 157 x 69 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony:

– na lewym marginesie liczba „1000”,
–  na prawym marginesie portret Jarosława Mądrego (lewy profil),
na stronie odwrotnej pola znaku wodnego zadrukowane drukiem offseto-
wym;

■  nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana;
■   włókna ochronne w kolorach fioletowym, jasnoczerwonym i jasnozielonym 

(słabo widoczne) oraz dwukolorowe w kolorach fioletowym i czerwonym;
■  mikrodruk: na stronie odwrotnej powtarzające się:

– liczba „1000” w jedenastu liniach w środkowej górnej części,
–  napis „ЦБР 1000” w siedmiu liniach w środkowej dolnej części;

■   utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie odwrotnej świecące w kolorze zielonym:
– fragmenty pionowego ornamentu z prawej strony,
– rok „1997” w prawym dolnym rogu;

■  optyczne na stronie przedniej:
–  herb Jarosławia w prawej górnej części wydrukowany farbą zmie- 

niającą kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na zielony (far-
ba zmienna optycznie),

– widoczne w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy):
– napis „PP” w środkowej dolnej części na tle szarfy, 
–  tęczowe paski w środkowej części pionowego motywu z lewej strony;

■   perforowane: na stronie przedniej liczba „1000” wykonana przy zastosowa-
niu drobnych perforacji, widoczna pod światło z prawej strony.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia –  zielona i niebieska w kilku odcieniach, fioletowa, szara;
strona odwrotna – zielona i niebieska w kilku odcieniach, fioletowa.



Rosja

1000 rubli

B/15

Wymiary: 157 x 69 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony; portret Jarosława Mądrego i liczba „1000”;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, z powtarzającym się napisem „1000” 

i ozdobnym rombem; fragmenty nitki widoczne na stronie przedniej, na 
największym fragmencie w zależności od kąta patrzenia widoczna liczba 
„1000” i romby lub tęczowe kolory;

■   włókna ochronne w kolorze szarym oraz dwukolorowe w kolorach fioleto-
wym i różowym;

■  mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
–  liczba „1000” wzdłuż górnej i dolnej krawędzi szarfy w prawej dolnej części,
–  liczba „1000” i napis „ЯРОСЛАВЛЬ”z prawej strony pomiędzy wizerun-

kiem dzwonnicy i drzewa,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– liczba „1000” w jedenastu liniach w środkowej górnej części,
–  napis „ЦБРФ 1000” w siedmiu liniach w środkowej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze czerwonym,
na stronie przedniej: 
–  paski w ozdobnym obramowaniu w lewej części, świecące w kolorach czer-

wonym i seledynowym, 
– tło pasków świecące w kolorze żółtym; 

■  optyczne na stronie przedniej:
–  herb Jarosławia w prawej górnej części wydrukowany farbą zmieniającą 

kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na niebieski (farba zmien-
na optycznie); jasna pozioma linia w zależności od kąta patrzenia przesu-
wa się w górę lub w dół herbu,

– widoczne w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy):
– napis „PP” w prawej dolnej części na tle szarfy, 
–  żółte i niebieskie paski w ozdobnym obramowaniu w lewej części;

■   perforowane: na stronie przedniej liczba „1000” wykonana przy zastosowa-
niu drobnych perforacji, widoczna pod światło z prawej strony.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia –  zielona w kilku odcieniach, niebieska, fioletowa,  szara;
strona odwrotna – zielona i niebieska w kilku odcieniach, fioletowa.



Rosja

2000 rubli

B/16

Wymiary: 157 x 69 mm



Zabezpieczenia:*
■   znak wodny: umiejscowiony; most i liczba „2000”;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, częściowo widoczna na stronie przed-

niej, z napisem „ЦБ РФ” oraz widocznym w zależności od kąta patrzenia 
powtarzającym się kolorowym symbolem waluty „P” na kolorowym tle i 
liczbą „2000” z przesuwającymi się cyframi;

■   mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się napisy: „ВЛАДИВОСТОК”, 
„2000РУЪЛЕЙ”, „БАНКРОССИИ”, „2000”,
na stronie odwrotnej powtarzające się napisy: „КОСМОДРОМВОСТОЧ-
НЫЙ”, „2000РУЪЛЕЙ”, „БАНКРОССИИ”, „2000”;

■   utajone:
po obu stronach włókna  świecące w kolorze czerwonym,
na stronie przedniej: 
–  okrąg z symbolem waluty „P” pojawiający się w górnej części świecący 

w kolorze czerwonym,
–  cyfry liczby „2000” (prostopadle) na pionowym pasie w lewej części, świe-

cące w różnych kolorach, zmieniające kolor przy przechylaniu banknotu;
■   optyczne na stronie przedniej:

–  cyfry liczby „2000” (prostopadle) w lewej części w różnych kolorach, wi-
doczne w zależności od kąta patrzenia i zmieniające kolor przy przechy-
laniu banknotu,

–  stylizowany most i słońce wydrukowane farbą zmieniającą kolor w zależ-
ności od kąta patrzenia ze złotego na zielony (farba zmienna optycznie), 

–  symbol waluty „P” widoczny w zależności od kąta patrzenia w dolnej czę-
ści z lewej strony liczby „2000” (efekt kątowy).

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej i prawej części, na 
brzegach banknotu.

Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, różowa;
strona odwrotna – niebieska w kilku odcieniach, jasnobrązowa, zielona.

*  Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie interneto-
wej Centralnego Banku Rosji (www.cbr.ru).



Rosja

5000 rubli

B/17

Wymiary: 157 x 69 mm



Zabezpieczenia:
■  znak wodny: umiejscowiony:

– na lewym marginesie liczba „5000”,
–  na prawym marginesie portret Nikołaja Murawjowa-Amurskiego i liczba 

„5000”;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana, na stronie odwrotnej przerywana, 

z powtarzającą się liczbą „5000” (także w odbiciu lustrzanym);
■   włókna ochronne w kolorach fioletowym i różowym oraz dwukolorowe 

w kolorach fioletowym i różowym;
■  mikrodruk:

na stronie przedniej powtarzające się:
–  liczba „5000” w prawej górnej i dolnej części oraz wzdłuż górnej części 

szarfy powyżej słownego oznaczenia nominału,
–  napisy „ЦБРФ” i „PP” w środkowej górnej części na tle gór;
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– liczba „5000” wzdłuż górnej części,
–  napis „ЦБРФ5000” w ośmiu liniach w środkowej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorach czerwonym i seledynowym,
na stronie przedniej: 
–  tło logo Banku Rosji w lewym górnym rogu świecące w kolorze seledy-

nowym,
–  liczby „5000” na nitce zabezpieczającej świecące w kolorze żółtym,
na stronie odwrotnej:
– nitka zabezpieczająca przerywana świecąca w kolorze żółtym,
–  ozdobny element z liczbą „5000” pojawiający się z prawej strony świecący 

w kolorach żółtym i czerwonym;
■  optyczne na stronie przedniej:

– farba zmienna optycznie:
–  herb Chabarowska w prawej górnej części wydrukowany farbą zmienia-

jącą kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na zielony,
–  logo Banku Rosji w lewym górnym rogu pokryte farbą zmieniającą ko-

lor w zależności od kąta patrzenia na zielony,
– widoczne w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy):

– napis „PP” w prawej dolnej części na tle szarfy, 
– tęczowe paski w ozdobnym ornamencie z lewej strony;

■   perforowane: na stronie przedniej liczba „5000” wykonana przy zastosowa-
niu drobnych perforacji, widoczna pod światło z prawej strony.

Oznaczenie dla niewidomych – na stronie przedniej w lewej dolnej części.

Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, jasnoczerwona, fioletowa, 
szara;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, jasnoczerwona, fioletowa, 
oliwkowa, niebieska.



B/18 Rosja

Wymiary: 157 x 69 mm

5000 rubli



Zabezpieczenia:
■   znak wodny: umiejscowiony; portret Nikołaja Murawjowa-Amurskiego 

i  liczba „5000”;
■   nitka zabezpieczająca metalizowana; częściowo widoczna na stronie przed-

niej, na której przy poruszaniu banknotem widoczna jest ruchoma liczba 
„5000” (także w odbiciu lustrzanym);

■   włókna ochronne w kolorze szarym oraz dwukolorowe w kolorach fioleto-
wym i różowym;

■  mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
–  liczba „5000” w prawej górnej i dolnej części oraz wzdłuż górnej i dolnej 

części szarfy powyżej słownego oznaczenia nominału,
– napisy „ЦБРФ” i „PP” w środkowej górnej części na tle gór,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– liczba „5000” wzdłuż górnej części,
–  napis „ЦБРФ 5000” w siedmiu liniach w środkowej dolnej części;

■  utajone:
po obu stronach włókna świecące w kolorze czerwonym,
na stronie przedniej:
–  wyodrębniona płaszczyzna z lewej strony świecąca w kolorach żółtym, 

czerwonym i seledynowym,
–  okrąg pojawiający się na tle logo Banku Rosji w lewym górnym rogu świe-

cący w kolorze żółtym;
■  optyczne na stronie przedniej:

–  herb Chabarowska w prawej górnej części wydrukowany farbą zmienia-
jącą kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na ciemnoniebieski 
(farba zmienna optycznie),

–  napis „PP” widoczny w zależności od kąta patrzenia w prawej dolnej części 
na tle szarfy (efekt kątowy),

–  zielone i czerwone paski w ozdobnym ornamencie z lewej strony widoczne 
w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy);

■   perforowane: na stronie przedniej liczba „5000” wykonana przy zastosowa-
niu drobnych perforacji, widoczna pod światło z prawej strony;

■   wytłoczone: na stronie przedniej linie w prawym górnym rogu po nazwie 
banku i kreski z lewej strony na brzegu banknotu.

Oznaczenie dla słabowidzących i niewidomych – na stronie przedniej w lewej 
dolnej części, z lewej i prawej strony na brzegu banknotu oraz w prawym gór-
nym rogu.

Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, fioletowa, szara;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, oliwkowa, różowa.



RosjaM/1

1 kopiejka

5 kopiejek

10 kopiejek

Średnica: 15,50 mm
Masa: 1,50 g
Stop: stal pokryta
miedzioniklem 
Obrzeże: gładkie

Średnica: 18,50 mm
Masa: 2,60 g
Stop: stal pokryta
miedzioniklem
Obrzeże: gładkie

Średnica: 17,50 mm
Masa: 1,95 g
Stop: miedź, cynk
Obrzeże: ząbkowane



RosjaM/2

50 kopiejek

10 kopiejek

50 kopiejek

Średnica: 19,50 mm
Masa: 2,90 g
Stop: miedź, cynk
Obrzeże: ząbkowane

Średnica: 17,50 mm
Masa: 1,85 g
Stop: stal pokryta stopem miedzi 
z cynkiem
Obrzeże: gładkie

Średnica: 19,50 mm    
Masa: 2,75 g
Stop: stal pokryta stopem miedzi 
z cynkiem
Obrzeże: gładkie



RosjaM/3

1 rubel

2 ruble

Średnica: 20,50 mm
Masa: 3,25 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane

Średnica: 23,00 mm
Masa: 5,10 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie



RosjaM/4

5 rubli

10 rubli

Średnica: 25,00 mm
Masa: 6,45 g
Stop: miedź pokryta
miedzioniklem
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

Średnica: 22,00 mm
Masa: 5,63 g
Stop: stal pokryta
mosiądzem
Obrzeże:  na przemian
ząbkowane i gładkie
Uwaga: na rewersie moneta posiada zabezpieczenie optyczne: liczba „10” lub napis „РУБ” widoczne 
w zależności od kąta patrzenia wewnątrz cyfry „0”.



M/p Rosja

Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
w g Stop/Próba Obrzeże Rysunek stron Uwagi

1 1 rubel 20,50 3,25 miedzionikiel ząbkowane

A/  dwugłowy orzeł, rok emisji, półkolem napisy „ОДИН РУБЛЬ” 
i „БАНК РОССИИ”

R/ motyw roślinny, nominał

2 1 rubel 20,50 3,00 stal pokryta 
niklem ząbkowane

A/  dwugłowy orzeł, rok emisji, półkolem napisy „ОДИН РУБЛЬ” 
i „БАНК РОССИИ”

R/ motyw roślinny, nominał

3 1 rubel 20,50 3,00 stal pokryta 
niklem ząbkowane

A/  dwugłowy orzeł w koronie, półkolem napis „РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ”, u dołu napis „БАНК РОССИИ” i rok emisji

R/ motyw roślinny, nominał

4 2 ruble 23,00 5,10 miedzionikiel
na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/  dwugłowy orzeł, rok emisji, półkolem napisy „ДВА РУБЛЯ” 
i „БАНК РОССИИ”

R/ motyw roślinny, nominał

5 2 ruble 23,00 5,00 stal pokryta 
niklem

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/  dwugłowy orzeł, rok emisji, półkolem napisy „ДВА РУБЛЯ” 
i „БАНК РОССИИ”

R/ motyw roślinny, nominał



M/p Rosja

Pozostałe monety w obiegu, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie

Pozycja Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
w g Stop/Próba Obrzeże Rysunek stron Uwagi

6 2 ruble 23,00 5,00 stal pokryta 
niklem

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/  dwugłowy orzeł w koronie, półkolem napis „РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ”, u dołu napis „БАНК РОССИИ” i rok emisji

R/ motyw roślinny, nominał

7 5 rubli 25,00 6,45 miedź pokryta 
miedzioniklem

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/  dwugłowy orzeł, rok emisji, półkolem napisy „ПЯТЬ 
РУБЛЕЙ” i „БАНК РОССИИ”

R/ motyw roślinny, nominał

8 5 rubli 25,00 6,00 stal pokryta 
niklem

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/  dwugłowy orzeł, rok emisji, półkolem napisy „ПЯТЬ 
РУБЛЕЙ” i „БАНК РОССИИ”

R/ motyw roślinny, nominał

9 5 rubli 25,00 6,00 stal pokryta 
niklem

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/  dwugłowy orzeł w koronie, półkolem napis „РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ”, u dołu napis „БАНК РОССИИ” i rok emisji

R/ motyw roślinny, nominał

10 10 rubli 22,00 5,63 stal pokryta 
mosiądzem

na przemian 
ząbkowane 

i gładkie

A/  dwugłowy orzeł w koronie, półkolem napis „РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ”, u dołu napis „БАНК РОССИИ” i rok emisji

na rewersie moneta posiada 
zabezpieczenie optyczne: 
liczba „10” lub napis „РУБ” 
widoczne w zależności od 
kąta patrzenia wewnątrz 

cyfry „0”
R/ motyw roślinny, nominał
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