
Jak rozpoznać
autentyczność
banknotów? 

Banknoty w obiegu 
po modernizacji

Banknot obiegowy 500 zł

Banknoty w obiegu 
przed modernizacją

Podstawowe zasady  
rozpoznawania  
autentyczności banknotów 
   Aby ocenić autentyczność banknotu, zastosuj  
proste zasady:  
– dotknij,  
– popatrz,  
– przechyl.

   Zawsze sprawdzaj kilka zabezpieczeń.

   Zachowaj ostrożność, jeżeli banknot jest uszkodzony 
lub zniszczony.

   W razie wątpliwości porównaj go z innym banknotem, 
co do którego masz pewność, że jest autentyczny, lub 
udaj się do najbliższego banku.

Pamiętaj, aby nie wprowadzać fałszywych znaków 
pieniężnych do obiegu – takie działanie podlega karze.
Gdy podejrzewasz, że banknot jest fałszywy, zgłoś się 
do najbliższej jednostki policji lub do banku w celu 
sprawdzenia autentyczności. Fałszywe banknoty są 
zatrzymywane bez prawa do zwrotu ich równowartości.

Banknoty sprzed modernizacji oraz banknoty ze 
zmodernizowanymi zabezpieczeniami są bezterminowo 
prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Polski.

www.nbp.pl



Polskie banknoty obiegowe 
mają najwyższej klasy  
zabezpieczenia
Można je sprawdzić dotykiem, oglądając banknot 
pod światło lub patrząc na niego pod kątem.

Sprawdź banknot w dotyku
Wybrane elementy banknotu są wyczuwalne w dotyku.
Na przedniej stronie każdego banknotu to:

Sprawdź banknot pod światło
Każdy zmodernizowany banknot ma znak wodny 
przedstawiający wizerunek władcy z przedniej 
strony banknotu oraz cyfrowe oznaczenie nominału 
odpowiadające wartości nominalnej banknotu.  
Pole znaku wodnego jest niezadrukowane.

Sprawdź banknot pod kątem
Na banknotach o nominale 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł 
ozdobny element z prawej strony portretu władcy – wraz 
ze zmianą kąta patrzenia – płynnie zmienia barwę. 

Na banknocie 50 zł stylizowana litera „K” w koronie 
zmienia barwę z zielonej na niebieską. 

1. Portret władcy 
2. Napis „Narodowy Bank Polski”
3. Cyfrowe oznaczenie nominału  
4. Godło Rzeczypospolitej Polskiej 
5. Oznaczenie dla osób niewidomych 
6. Napis „WARSZAWA” wraz z datą emisji oraz podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP

1. Główny element 
    szaty graficznej 
2. Napis „Narodowy
    Bank Polski”  
3. Słowne oznaczenie nominału
4. Cyfrowe oznaczenie nominału 
5. Klauzula prawna
6. Pas u dołu banknotu

Na odwrotnej stronie każdego banknotu
w dotyku są wyczuwalne:

Na banknocie 100 zł rozeta zmienia barwę ze złotej  
na zieloną.

Na przedniej stronie banknotów o nominałach 200 zł 
i 500 zł widać fragmenty nitki zabezpieczającej. Podczas 
poruszania tymi banknotami nitka płynnie zmienia 
barwę oraz wzór. 

Na banknocie 200 zł widać płynną zmianę barwy złotej na 
zieloną oraz płynne poruszanie się szachownicy.

Na odwrotnej stronie banknotów 10 zł i 20 zł znajduje się 
pas opalizujący z oznaczeniem nominału i skrótem „ZŁ”. 

Zabezpieczenia zaprezentowane w ulotce dotyczą 
banknotów wprowadzanych do obiegu od 2014 r.

Na banknocie 200 zł tarcza zmienia barwę ze złotej 
na zieloną, a umieszczony na tarczy wzór szachownicy 
sprawia wrażenie ruchomego.

Na banknocie 500 zł szyszak husarski zmienia barwę 
z zielonej na niebieską, a umieszczony na nim wzór 
falistej linii sprawia wrażenie ruchomego.

Na banknotach 200 zł i 500 zł na odwrotnej stronie 
znajduje się ornament wykonany farbą opalizującą 
w kolorze złotym. 

Każdy banknot ma widoczną pod światło nitkę 
zabezpieczającą z oznaczeniem nominału i skrótem „ZŁ”.

Na banknocie 500 zł widać płynną zmianę barwy z zielonej 
na niebieską oraz płynne przeplatanie się dwóch wstęg.


