
Sprawdê wszystkie elementy zabezpieczajàce,
aby upewniç si´, ˝e banknot jest autentyczny 

Banknoty 10 z∏ i 20 z∏
• Sprawdê dotykiem wyczuwalne elementy druku
• Spójrz i sprawdê autentycznoÊç znaku wodnego, obecnoÊç nitki

zabezpieczajàcej z mikrodrukiem, precyzyjne pasowanie elementów
uzupe∏niajàcych si´ z przedniej i odwrotnej strony banknotu

• Sprawdê, czy efekt kàtowy jest widoczny przy pochyleniu 
banknotu

Banknoty 50 z∏, 100 z∏ i 200 z∏
• Sprawdê dotykiem wyczuwalne elementy druku
• Spójrz i sprawdê autentycznoÊç znaku wodnego, obecnoÊç nitki

zabezpieczajàcej z mikrodrukiem, precyzyjne pasowanie elementów
uzupe∏niajàcych si´ z przedniej i odwrotnej strony banknotu

• Sprawdê, czy efekt kàtowy jest widoczny przy pochyleniu 
banknotu

• Sprawdê, czy farba zmienna optycznie zmienia barw´ podczas
poruszania banknotem

• Zwróç uwag´ na kszta∏t i kolor z∏otej folii (100 z∏)
• Popatrz na zmieniajàce si´ obrazy w hologramie (200 z∏)

Co powinieneÊ zrobiç, jeÊli podejrzewasz,
˝e dosta∏eÊ fa∏szywy banknot?

➧ Nie wprowadzaj banknotu do obiegu 
➧ Zg∏oÊ si´ do najbli˝szej jednostki policji albo do kasy banku w celu sprawdzenia jego 

autentycznoÊci

Próba pos∏u˝enia si´ fa∏szywym banknotem jest przest´pstwem
Fa∏szywe banknoty sà zatrzymywane bez prawa do zwrotu ich równowartoÊci
(Art. 35 ustawy o NBP (Dz.U. 97.140.938 z póên. zm.); zarzàdzenie Prezesa NBP w sprawie
zatrzymywania fa∏szywych znaków pieni´˝nych (M.P. 89.32.255 z póên. zm.))
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Zabezpieczenia 
polskich banknotów

Zabezpieczenia 
polskich banknotów

Ksià˝´ Mieszko I Denar – srebrna moneta z okresu 
panowania Mieszka I

Król Boles∏aw I Chrobry Denar – srebrna moneta z okresu 
panowania Boles∏awa I Chrobrego

Król Kazimierz III Wielki Wizerunek or∏a z piecz´ci majestatycznej,
insygnia królewskie - jab∏ko i ber∏o

Król W∏adys∏aw II Jagie∏∏o Wizerunek tarczy z or∏em z nagrobka W∏adys∏awa II Jagie∏∏y.
Poni˝ej he∏m i p∏aszcz krzy˝acki oraz dwa miecze

Król Zygmunt I Stary Wizerunek or∏a przeplecionego literà „S” pochodzàcy 
z kaplicy Zygmuntowskiej Katedry na Wawelu

SERIA BANKNOTÓW „W¸ADCY POLSCY”
10 z∏, wymiary: 120 x 60 mm

20 z∏, wymiary: 126 x 63 mm

50 z∏, wymiary: 132 x 66 mm

100 z∏, wymiary: 138 x 69 mm

200 z∏, wymiary: 144 x 72 mm

Wy∏àcznym emitentem polskich znaków 
pieni´˝nych jest 

Narodowy Bank Polski
www.nbp.pl

Polskie banknoty zosta∏y zaprojektowane tak, aby
mo˝na by∏o ∏atwo sprawdziç ich autentycznoÊç. Banknoty
majà charakterystyczne,w∏aÊciwe dla okreÊlonego  nomina∏u
cechy: ró˝ny format, zró˝nicowanà kolorystyk´ oraz
specjalne oznaczenia dla osób niewidomych. W banknotach
stosowane sà zabezpieczenia pozwalajàce ∏atwo odró˝niç
je od falsyfikatów.

Na ka˝dym banknocie – niezale˝nie od nomina∏u –
umieszczone sà nast´pujàce elementy:

• portret w∏adcy

• god∏o Rzeczypospolitej Polskiej

• wartoÊç nominalna wyra˝ona s∏ownie

• wartoÊç nominalna wyra˝ona cyfrowo

• podpisy: Prezesa NBP i G∏ównego Skarbnika NBP

• nazwa emitenta: Narodowy Bank Polski



• Du˝e cyfrowe oznaczenie nomina∏u

• Nazwa emitenta

• Portret w∏adcy

Elementy wykonane specjalnà technikà druku sà 
w charakterystyczny sposób wyczuwalne dotykiem.

Banknoty majà oznaczenia dla osób niewidomych,
u∏atwiajàce rozpoznanie ich wartoÊci.

Oglàdajàc 
banknot 
pod Êwiat∏o,
zwróç uwag´
na:

Znak wodny 
• Znak wodny na banknocie odpowiada 

wizerunkowi w∏adcy z przedniej strony 
banknotu

Nitk´ zabezpieczajàcà  
• W papierze banknotu znajduje si´ nitka

zabezpieczajàca
• Z obu stron banknotu widoczny jest na

nitce napis zawierajàcy cyfrowe oznaczenie
nomina∏u i skrót „Z¸”

Recto-verso 
• Oglàdane pod Êwiat∏o korony

w owalach uzupe∏niajà si´ 
i tworzà pe∏ny obraz 

• Korony znajdujà si´ na obu
stronach ka˝dego banknotu 
i sà otoczone cyfrowym
oznaczeniem nomina∏u

Dotknij Popatrz

Mikrodruki
• Mikrodruki to napisy wykonane bardzo ma∏ymi
literami, umieszczone na przedniej i odwrotnej
stronie wszystkich banknotów

• Najmniejszy tekst na banknocie powinien byç
czytelny i wyraêny w powi´kszeniu

Banknot w Êwietle UV
• Elementy Êwiecàce w Êwietle ultrafioletowym:
- kwadrat z wartoÊcià nominalnà,
- numeracja po prawej stronie portretu w∏adcy,
- elementy wykonane farbà metalizowanà.

Sprawdê

Farba zmienna optycznie
• Ozdobne elementy graficzne przy pochyleniu
banknotu w kierunku Êwiat∏a wyraênie 
zmieniajà barw´ z ró˝owo-fioletowej 
na oliwkowo-zielonà

Efekt kàtowy (jeden obraz)
• Przy pochyleniu banknotu w p∏aszczyênie
poziomej w zale˝noÊci od kàta patrzenia
widoczne sà jasne lub ciemne cyfry nomina∏u
(banknoty 10 i 20 z∏)

Efekt kàtowy (dwa obrazy)
• Przy pochyleniu banknotu w p∏aszczyênie
poziomej w zale˝noÊci od kàta patrzenia
widoczne sà cyfry nomina∏u bàdê korona 
(banknoty 50, 100 i 200 z∏)

Hologram
• Hologram wykonany jest z folii i umieszczony
tylko na banknocie 200 z∏

• Podczas oglàdania hologramu pod ró˝nym
kàtem widoczna jest zmiana barwy i rysunku

Farba metalizowana
• Na banknotach 10 i 20 z∏ farba metalizowana
umieszczona jest po lewej stronie portretu w∏adcy

• Przy pochyleniu banknotu widoczny jest 
metaliczny po∏ysk powierzchni

• Na banknotach 50, 100 i 200 z∏ farba 
metalizowana umieszczona jest po prawej
stronie portretu w∏adcy

• Przy pochyleniu banknotu widoczny jest 
metaliczny po∏ysk powierzchni

Przechyl

Z∏otà foli´
• Z∏ota folia umieszczona jest wy∏àcznie 
na banknocie 100 z∏

• Nale˝y zwróciç uwag´ na jej wielkoÊç,
kszta∏t, kolor i po∏ysk
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