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Urszula Konarowska

EfektywnoĞü zabezpieczeĔ banknotów
Zjawisko faászerstwa jest równie stare, jak sam pieniądz, i towarzyszy mu nierozáącznie przez caáą jego historiĊ. Nawet surowa kara skazująca faászerzy na Ğmierü
(edykt wydany przez Solona w Atenach w VI w. p.n.e.) nie odstraszaáa przed tym
procederem. Kara Ğmierci za faászerstwo pieniĊdzy byáa stosowana powszechnie do
XVIII wieku. Wprowadzenie do uĪytku pieniądza papierowego (ciĊĪkie i niewygodne
w uĪyciu záote i srebrne monety zastąpiono banknotami) spowodowaáo równieĪ proces
jego podrabiania.
Faászuje siĊ zarówno pieniądze stare, mające wartoĞü kolekcjonerską, jak i bĊdące
w obiegu. Proceder ten staá siĊ przestĊpstwem miĊdzynarodowym zagraĪającym bezpieczeĔstwu ¿nansowemu wielu paĔstw. Dlatego teĪ w 1923 r. MiĊdzynarodowy Kongres
Policji Kryminalnej do walki z tym procederem powoáaá MiĊdzynarodową KomisjĊ
Policji Kryminalnej z siedzibą w Wiedniu, dziaáającą od 1946 r. pod nazwą INTERPOL.
Rozwój urządzeĔ drukujących i ich powszechna dostĊpnoĞü spowodowaáy
w drugiej poáowie lat 80. XX wieku znaczny wzrost faászywych banknotów oraz coraz
lepszą jakoĞü ich wykonania. WyĞcig emitentów papierów wartoĞciowych z faászerzami
trwa nieprzerwanie. Pierwsi nie ustają w poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych
zabezpieczeĔ, podczas gdy drudzy wykorzystują kaĪde potkniĊcie produkcyjne, techniczne czy lukĊ prawną, aby wprowadziü do obiegu jak najwiĊcej falsy¿katów.
Transakcje dokonywane szybko, w róĪnych warunkach i przy róĪnym oĞwietleniu
nie pozwalają nam na wnikliwe sprawdzanie banknotów. Dlatego bardzo waĪna jest ich
pierwsza wery¿kacja, przy której wykorzystujemy zmysáy dotyku i wzroku. Odbywa
siĊ ona przez uáamek sekundy, zaraz po otrzymaniu banknotu. UĪytkownik, po wziĊciu
go do rĊki, powinien báyskawicznie oceniü, czy jest on prawdziwy, czy nie. Dotykiem
moĪemy oceniü podáoĪe, tj. jego swoistą fakturĊ.
Papier pochodzący z początku II w. n.e., tj. z okoáo 105 r., jest najstarszym i najczĊĞciej uĪywanym podáoĪem do produkcji nie tylko banknotów, ale teĪ wielu innych
dokumentów. Za jego wynalazcĊ uznawany jest Cai (Ts’ai) Lun z Chin. NajczĊĞciej
wytwórnie banknotów mają wáasne papiernie. Receptura produkowanego papieru
wpáywa na jego specjalne wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe czy optyczne. Jest ona ĞciĞle
okreĞlona i okryta tajemnicą. Na przykáad Niemcy w czasie drugiej wojny Ğwiatowej
faászując angielskie funty, mieli najwiĊkszy problem z opracowaniem skáadu papieru.
Posiadali specjalistyczne maszyny, surowiec, fachowców, a mimo to najwiĊcej czasu
zajĊáo im wáaĞciwe opracowanie skáadu papieru. Ustalono, Īe papier do funtów byá
wytwarzany z lnu tureckiego. ChociaĪ len kupowano od tych samych dostawców,
to jednak nie uzyskano zadowalającego efektu. W wyniku dalszych badaĔ okazaáo
siĊ, Īe Anglicy do produkcji nie uĪywali czystych szmat lnianych, tylko uĪywanych. W związku z tym Niemcy gromadzili szmaty sáuĪące do czyszczenia maszyn,
a nastĊpnie je prali. W ten sposób z uzyskanej baweány produkowano papier. I to byá
strzaá w dziesiątkĊ. Banki paĔstw neutralnych nie zauwaĪyáy faászerstwa. RównieĪ
Bank Szwajcarski akceptowaá falsy¿katy jako autentyczne banknoty. Bank Anglii
nawet nie zakwestionowaá numeracji związanej z datą emisji i podpisów. Niepokój
Anglików wzbudziá natomiast fakt, Īe w 1943 r. do Londynu zaczĊáa napáywaü nadmierna liczba funtów z krajów neutralnych, nieproporcjonalna do wielkoĞci emisji.
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Anglicy, nie mogąc wyáapaü falsy¿katów, w szybkim tempie wycofali dotychczasową
emisjĊ, zastĊpując ją nowymi wzorami.
Skáad papieru decyduje o jego wáaĞciwoĞciach. Papier banknotowy powinien
odznaczaü siĊ:
• zwiĊkszoną wytrzymaáoĞcią (musi mieü zwiĊkszoną odpornoĞü na zginanie, rozrywanie, nadrywanie, strzĊpienie brzegów i mechacenie siĊ powierzchni),
• odpowiednimi cechami zewnĊtrznymi, np. maáą przezroczystoĞcią,
• odpornoĞcią na zniszczenie,
• swoistą fakturą (Īeberkowanie, prąĪkowanie, groszkowanie, „plaster miodu”, marmurek) oraz okreĞloną gruboĞcią i sztywnoĞcią, aby uĪytkownik po wziĊciu banknotu do rĊki mógá báyskawicznie oceniü, czy jest on prawdziwy, czy nie.
W papierze umieszcza siĊ równieĪ zabezpieczenia przeciwko faászerstwu, takie jak:
• znak wodny,
• pasek zabezpieczający, popularnie zwany nitką,
• kolorowe wáókna,
• broki1,
• pierwiastki ziem rzadkich.
Produkcja papieru wymaga warunków przemysáowych i specjalistycznego sprzĊtu,
co uniemoĪliwia jego wytwarzanie w warunkach „domowych”. Faászerze, korzystając
z dostĊpnych na rynku najrozmaitszych gatunków papieru, starają siĊ wybraü papier jak
najbardziej zbliĪony wáaĞciwoĞciami do papieru bankowego. Dobierają odpowiednią
jego fakturĊ, czasem nadają mu barwĊ, a nastĊpnie nanoszą atrapy zabezpieczeĔ znajdujących siĊ na papierze oryginalnym.
Grupy przestĊpcze wykorzystują wszelkie luki, równieĪ produkcyjne. Zdarzaáy
siĊ przypadki kradzieĪy papieru wartoĞciowego, kiedy wykonywany byá w innym miejscu niĪ drukarnia. DoĞü gáoĞną sprawą byáa kradzieĪ papieru, którego wykonanie Rosja
zleciáa Niemcom. W trakcie transportu zaginĊáa jedna ciĊĪarówka z áadunkiem. W niedáugim czasie w obiegu pojawiáy siĊ faászywe ruble na papierze wartoĞciowym ze znakiem wodnym i kolorowymi wáóknami Ğwiecącymi w promieniach UV (fot. 1). Jednak
falsy¿katy nie byáy wykonane technikami druku..

A

B

Fot. 1. Porównanie znaku wodnego i kolorowych wáókien znajdujących siĊ na oryginalnym
banknocie rosyjskim (A) i na falsy¿kacie (B).

Brok í to niewielki element o zróĪnicowanym ksztaácie (np. plamka), wprowadzany na etapie tworzenia
wstĊgi papieru. Broki jako zabezpieczenie papieru i zabezpieczenie druku na powierzchni papieru wystĊpują stosunkowo gĊsto, mogą Ğwieciü w promieniach UV lub zmieniaü barwĊ pod wpáywem temperatury
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Brok (przyp. red.).
1
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Grafika falsyfikatu byáa wyblakáa, rozmyta i pozbawiona szczegóáów (fot. 2).
Nie znamy odpowiedzi na pytania, czy ktokolwiek zauwaĪyá róĪnicĊ w grafice
banknotu, ile osób zostaáo oszukanych i jakie byáy straty.

A

B

Fot. 2. Porównanie oryginalnego banknotu rosyjskiego (A) z falsyfikatem (B).

NowoĞcią jest zastosowanie do druku banknotów podáoĪa polimerowego. Obecnie
juĪ ponad 40 paĔstw wprowadziáo do obiegu banknoty polimerowe (w Europie –
Rumunia i Irlandia Póánocna). Jako pierwszy banknot okolicznoĞciowy o nominale
10 dolarów wykonany na podáoĪu syntetycznym wyemitowaá Bank Australii w 1988 r.
(fot. 3). Byáa to emisja jednorazowa. Obecnie wszystkie banknoty Australii wykonywane są na podáoĪu polimerowym.

Fot. 3. Australijski banknot 10-dolarowy – emisja okolicznoĞciowa.

Zastosowanie takiego podáoĪa oraz technologiczne trudnoĞci związane z jego
nadrukiem w znaczny sposób zmniejszyáy liczbĊ faászywych banknotów bĊdących
w obiegu. Plastikowe podáoĪe wyeliminowaáo faászerstwa wykonywane przy uĪyciu
drukarek lub kopiarek. Pod palcami wyczuwalny jest równieĪ druk stalorytniczy2, którym zazwyczaj wykonany jest gáówny rysunek oraz oznaczenia dla osób niewidzących lub sáabo widzących. Efekt wypukáoĞci uzyskuje siĊ przez naáoĪenie grubej warstwy farby. Natomiast faászerze, chcąc uzyskaü taki sam efekt, nakáuwają powierzchniĊ
papieru (fot. 4A) lub wyciskają odpowiednie elementy (fot. 4B). Innym sposobem uzyskania imitacji wypukáoĞci druku jest naniesienie przezroczystej warstwy na wybrane
elementy (fot. 4C). Powstaáy w ten sposób relief wyczuwalny jest pod palcami. Dobry
efekt imitacji wypukáoĞci stalorytniczej faászerze uzyskują przez zastosowanie proszku
spulchniającego, który nanosi siĊ na powierzchniĊ jeszcze mokrej odbitki drukarskiej
fot. 4D).
Wzrokiem oceniamy wymiar banknotu, kolorystykĊ i szczegóáy jego szaty
graficznej. Szata graficzna banknotu jest przepeániona elementami patriotycznymi zaczerpniĊtymi z historii, przyrody i literatury danego kraju. Kompozycją

2

Druk stalorytniczy – technika druku wklĊsáego (elementy drukujące są niĪej niĪ elementy niedrukujące);
forma drukowa jest rĊcznie rytowana. Techniką tą wykonywana jest gra¿ka gáówna banknotu, tj. portret,
element architektoniczny, motyw przyrodniczy oraz takie zabezpieczenia, jak: mikrodruk, oznaczenia dla
osób niewidzących lub sáabowidzących, efekt kątowy, nadruk farbą zmienną optycznie.
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szaty graficznej zajmuje siĊ specjalna dziedzina sztuk plastycznych. Staáe elementy banknotu to np.:
• nazwa emitenta – banku lub paĔstwa,
• data emisji,
• podpisy (w przypadku polskich banknotów są to podpisy Prezesa NBP
i Gáównego Skarbnika,
• oznaczenie nominaáu, serii i numeru banknotu
Są one w harmonijny sposób wplecione w gra¿kĊ banknotu tak, aby byáy widoczne
i wspóágraáy z caáoĞcią. Gáówny rysunek, wykonany zazwyczaj stalorytem, cechuje
intensywnoĞü kolorów i ostroĞü konturów. Jest on delikatny, precyzyjny, z duĪą liczbą
szczegóáów o ostrych kontrastach Ğwiateá i cieni wykonanych w postaci kresek. Gruba
warstwa farby nadaje mu swoisty poáysk.

A

B

C

D

Fot. 4. Imitacje druku stalorytniczego.

Táo banknotu stanowią najrozmaitsze kombinacje splotów linii o róĪnych gruboĞciach, które tworzą niepowtarzalne gilosze3, rozety i reliefy. Páynne przejĞcia z jednego
koloru w drugi (tzw. efekt irysowy) nadają banknotowi kolorystykĊ. NaleĪy tu wspomnieü o bardzo ciekawej technice druku nazwanej od nazwiska jej konstruktora drukiem Oráowa (fot. 5). Technika ta dawaáa niespotykane efekty przejĞü kolorystycznych,
które moĪemy podziwiaü juĪ tylko jedynie na carskich rublach. MinĊáo ponad 100 lat
i pomimo licznych prób, tajemnicy tego druku nie udaáo siĊ rozszyfrowaü.
Istotnym zabezpieczeniem banknotów przed faászerstwami jest zastosowanie unikalnych technik druku, niedostĊpnych w powszechnym uĪyciu. Ksztaát linii brzegowej,
rozáoĪenie farby oraz poáysk na elementach drukowych są indywidualną cechą kaĪdej
z tych technik.
Zastosowanie nieadekwatnych technik druku powoduje, Īe falsy¿kat jest wyblakáy,
rozmyty, pozbawiony szczegóáów. Rysunek jest pogrubiony, brak mu intensywnoĞci barwy,
precyzji wykonania, ostroĞci konturów i poáysku (fot. 6). W portretach oczy są mdáe, pozbawione Īywego spojrzenia. Táo to jedynie pogrubione kreski i kropki, a nie linie ciągáe.
3
Gilosz – rysunek záoĪony z zawiáych kombinacji linii ciągáych o róĪnej gruboĞci. Niezwykle duĪa liczba
moĪliwoĞci powiązaĔ i zapleceĔ tych linii powoduje, Īe gilosz jest niepowtarzalny i nie moĪna go podrobiü,
poniewaĪ jest trudny do skanowania.
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Fot. 5. Carski banknot 5-rublowy.

A

B

Fot. 6. Porównanie gra¿ki gáównego rysunku oryginalnego banknotu (A) z falsy¿katem (B).

Na odwrotnej stronie polskich banknotów znajduje siĊ zabezpieczenie reliefowe
w postaci widocznych splotów linii tworzących oznaczenie nominaáu, które nie jest
widoczne na falsy¿kacie (fot. 7).
Szybkim spojrzeniem na banknot moĪna zwery¿kowaü obecnoĞü elementów dodatkowych: folii, hologramu lub kinegramu. W przypadku wątpliwoĞci co do autentycznoĞci
banknotów, nastĊpuje szczegóáowa analiza zabezpieczeĔ.
Najstarszym zabezpieczeniem jest znak wodny, który w istotny sposób podniósá stopieĔ zabezpieczenia papieru oraz jego walory estetyczne.
Znaki wodne dzielimy w zaleĪnoĞci od tonacji oraz umiejscowienia na:
• jednotonalne (negatywowe lub pozytywowe),
• dwutonalne (negatywowo-pozytywowe),
• wielotonalne
• bieĪące – jednolity wzór powtarza siĊ na caáej powierzchni papieru,
• umiejscowione – znak wodny znajduje siĊ w ĞciĞle okreĞlonym miejscu,
• bieĪące-umiejscowione – pasmo znaku wodnego znajduje siĊ w okreĞlonym poáoĪeniu.
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Fot. 7. Porównanie zabezpieczenia reliefowego banknotu oryginalnego (A) z falsy¿katem (B).

Rysunek znaku wodnego wielotonalnego powstaje podczas formowania wstĊgi
papieru. Wykonywany jest przez odpowiednio przygotowane okrągáe sito maszyny papierniczej (konstrukcja, która pozwala na uzyskanie efektu Ğwiatáocienia). NastĊpuje wklĊsáe
i wypukáe táocznie z zachowaniem przejĞü tonalnych. Patrząc pod Ğwiatáo, rysunek tego
typu znaku wodnego charakteryzuje siĊ róĪnicą tonacji, plastycznoĞcią i swoistą gáĊbią.
Znaki wielotonalne dają niepowtarzalny obraz przestrzenny. PrzewaĪnie są to
portrety, elementy architektoniczne, godáa itd. O skutecznoĞci tego zabezpieczenia
Ğwiadczy jego popularnoĞü: ma zastosowanie w 99 proc. walut Ğwiata. Zabezpieczenie
to jest skuteczne pod warunkiem, Īe jest widoczne. W przypadku polskich banknotów
na polu znaku wodnego nadrukowano linie antykseryczne i w ten sposób znak wodny
zostaá „przytáumiony”. Nie moĪna podziwiaü jego piĊkna, gáĊbi i szczegóáów obrazu
(fot. 8). Niestety, nie peáni on roli zabezpieczenia, bo nie jest widoczny i przez to trudny
do wery¿kacji przez przeciĊtnego uĪytkownika.

Fot. 8. Znak wodny na polskim banknocie.

Z áezką w oku podziwia siĊ artyzm i precyzjĊ wykonania wizerunków naszych
królów (fot. 9) oraz naszych bohterów narodowych (fot. 10) znajdujacych sie jako znaki
wodne na przedwojennych banknotach.
Trudno nie wspomnieü o arcydziele, jakim jest znak umieszczonyĊ na banknocie sturublowym z 1910 r. Na tle znaku jednotonalnego bieĪącego (rysunku banknotu
o nominale 100 rubli w uáoĪeniu ukoĞnym) widnieje przepiĊkny wielotonalny portret
Carycy Katarzyny (fot. 11). Takiego znaku nie powstydziáaby siĊ Īadna wytwórnia.
W sposób prawidáowy znak wodny zostaá umiejscowiony na banknotach waluty
europejskiej (euro), poniewaĪ znajduje siĊ na niezadrukowanym polu banknotu. Jest on
trójelementowy: jednotonalny – pozytywowy (nominaá banknotu), negatywowy (pionowe pasy) oraz wielotonalny (element architektoniczny znajdujący siĊ na przedniej stronie banknotu). Niestety, rysunek elementów architektonicznych nie jest zbyt skomplikowany. Tym samym jego imitacje mogą wprowadziü uĪytkownika w báąd (fot. 12).
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Fot. 9. Znaki wodne na przedwojennych polskich banknotach – królowie Polski: A – Bolesáaw
Chrobry, B – Kazimierz Wielki, C – Zygmunt Stary, D – Królowa Jadwiga, E – Stefan Batory.

Fot. 10. Znaki wodne na przedwojennych polskich banknotach – bohaterowie narodowi:
A – Emilia Plater, B – Tadeusz KoĞciuszko.

Fot. 11. Znak wodny znajdujący siĊ na banknocie rosyjskim z 1910 r.

A

B

Fot. 12. Porównanie znaku wodnego znajdującego siĊ na banknocie 200 euro (A) z jego
imitacją (B).
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MoĪna dopuĞciü zadrukowanie papieru w miejscu znaku wodnego delikatnym
wzorem, ale tak, aby byá on wyraĨny i jednoznaczny w odbiorze, jak np. na banknotach
Wielkiej Brytanii (fot. 13).

Fot. 13. Znak wodny znajdujący siĊ na banknotach Wielkiej Brytanii.

Faászerze imitują znak wodny najczĊĞciej poprzez nadrukowanie go farbami
o barwie zbliĪonej do koloru papieru, co moĪna zobaczyü w Ğwietle skoĞnym, bądĨ
wyciskają go na zasadzie suchego stempla, co z kolei jest wyczuwalne pod opuszkami
palców. Rysunek imitacji znaku wodnego jest páaski, brak mu gáĊbi, precyzji i szczegóáów znaku oryginalnego (fot. 14).

Fot. 14. Imitacja znaku wodnego znajdującego siĊ na banknocie 20-záotowym.

Innym zabezpieczeniem znajdującym siĊ w papierze jest pasek zabezpieczający,
popularnie zwany nitką. W polskich záotych i euro pasek ten wystĊpuje w postaci cienkiej
wstĊgi wpuszczonej w papier. Podobnie jak w przypadku znaku wodnego, jego atrapa najczĊĞciej jest nadrukowywana. JeĞli w Ğwietle skoĞnym uĪytkownik tego nie zauwaĪy, to,
patrząc pod Ğwiatáo, moĪe mieü trudnoĞci z oceną autentycznoĞci (fot. 15).
Drugą metodą wykonywania atrapy paska jest jego wklejenie miĊdzy warstwy
papieru. Jest to widoczne i wyczuwalne w dotyku.
Najtrudniejszy do podrobienia jest pasek zabezpieczający na banknotach Wielkiej
Brytanii. WystĊpuje w postaci metalicznego paska umieszczonego w papierze w sposób
okienkowy. Na powierzchni papieru, od strony przedniej lub odwrotnej (w zaleĪnoĞci
od nominaáu), widoczne są srebrne prostokąciki, które w poáączeniu z czĊĞciami znajdującymi siĊ w papierze w Ğwietle przechodzącym dają pasmo ciągáe (fot. 16).
W banknotach amerykaĔskich do masy papierniczej dodawane są wáókna kolorowe.
Zastosowane w falsy¿katach atrapy, wydrukowane na powierzchni papieru, w Īaden
istotny sposób nie róĪnią siĊ od autentycznych. To zabezpieczenie moĪe jedynie wprowadziü w báąd posiadacza banknotu, który, stwierdzając obecnoĞü tych wáókien, moĪe
uznaü, Īe banknot jest autentyczny.
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Fot. 15. Porównanie paska zabezpieczającego znajdującego siĊ w oryginalnym euro banknocie (A) z jego imitacją (B).

Fot. 16. Pasek zabezpieczający na banknocie Wielkiej Brytanii.

NastĊpnym zabezpieczeniem wery¿kowanym w Ğwietle przechodzącym jest recto-verso. CzĊĞü rysunku wydrukowana jest na przedniej stronie, a czĊĞü na odwrotnej.
CaáoĞü rysunku jest widoczna w przeĞwicie. W polskich banknotach rysunek recto-verso
jest bardzo skomplikowany, zawiera duĪą iloĞü detali i tym samym jest trudny do podrobienia. Ale równoczeĞnie jest trudny do wery¿kacji przez posiadacza banknotu (fot. 17).
W przypadku banknotów euro rysunek jest duĪy, prosty, czytelny i áatwy do wery¿kacji, ale teĪ jest juĪ w sposób prawidáowy odwzorowywany przez faászerzy (fot. 18).
Element zabezpieczający stanowi równieĪ tzw. efekt kątowy. Zabezpieczenie to
wykonywane jest techniką stalorytniczą w postaci nadruku duĪej iloĞci linii uáoĪonych
pod róĪnymi kątami. Rysunek pojawia siĊ w zaleĪnoĞci od kąta patrzenia. Zabezpieczenie
wystĊpuje na polskich banknotach o wszystkich nominaáach: pojedynczy efekt kątowy
znajduje sie na banknotach 10- i 20-záotowych, podwójny na 50-, 100- i 200-záotowych.
Pojedynczy efekt kątowy jest trudny do zwery¿kowania przez przeciĊtnego uĪytkownika. Bardzo uwaĪnie i doĞü dáugo trzeba obserwowaü banknot pod róĪnymi kątami,
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aby jednoznacznie stwierdziü, Īe coĞ widaü. W przypadku zniszczonych banknotów
w ogóle nie jest widoczny. Podwójny efekt kątowy jest szybko wery¿kowalny w przypadku nowych banknotów, w przypadku zniszczonych natomiast moĪna mieü z tym
trudnoĞci. Faászerze nadrukowują rysunek powierzchniowo, ale nie oddaje to efektu
oryginalnego (fot. 19).

A

B

Fot. 17. Porównanie recto-verso na oryginalnym polskim banknocie 50-záotowym (A) z jego
imitacją (B).

Fot. 18. Porównanie recto-verso na banknocie euro (A) z jego imitacją (B).

A

B

Fot. 19. Porównanie efektu kątowego wystĊpującego na oryginalnym polskim banknocie
(A) z jego imitacją (B).

Zabezpieczeniem nowej generacji jest nadruk farbą zmienną optycznie. Niestety,
na polskich banknotach nadruk tą farbą wystĊpuje dopiero na nominaáach 50-, 100i 200 zá. Element gra¿czny nią wykonany cechuje koronkowa konstrukcja o cienkiej
linii brzegowej i maáej powierzchni zadruku. Przy sáabym oĞwietleniu zmiana kolorystyki moĪe byü niezauwaĪalna. Na banknotach euro farbą zmienną optycznie wykonano element o duĪej powierzchni tak, iĪ zmiana koloru jest wyraĨna i w związku z tym
zabezpieczenie to jest áatwe i szybkie w wery¿kacji. Faászerze farbĊ zmienną optycznie zastąpili farbą o metalicznym, mieniącym siĊ poáysku, która, niestety, moĪe równieĪ wprowadziü w báąd uĪytkownika (fot. 20).

A

B

Fot. 20. Porównanie nadruku wykonanego farbą zmienną optycznie na oryginalnym banknocie 100-dolarowym (A) z jego imitacją (B).

Dodatkowo na powierzchniĊ banknotów moĪe byü naniesiona folia, hologram lub
kinegram.
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Folia zabezpieczająca znajduje siĊ na polskim banknocie 100-záotowym, ale równieĪ na jego falsy¿katach. Bez moĪliwoĞci porównania z autentycznym banknotem
trudno stwierdziü jej autentycznoĞü (fot. 21).

A

B

Fot. 21. Porównanie folii zabezpieczającej znajdującej siĊ na oryginalnym polskim banknocie (A) z jej imitacją (B).

Na angielskim banknocie 50-funtowym na folii znajdują siĊ nadruki, co w znaczny
sposób utrudnia pracĊ faászerzom, a uĪytkownikowi uáatwia wery¿kacjĊ (fot. 22).

Fot. 22. Folia zabezpieczająca znajdująca siĊ na angielskim banknocie.

Widoczne i áatwe do identy¿kacji są znaki zmienne optycznie: hologram i kinegram. Ich atutem jest to, Īe nie mogą byü skopiowane ani zeskanowane. Imitacje tych znaków muszą byü osobno wykonane i naniesione, a to wymaga dodatkowych urządzeĔ, co
podwyĪsza koszt takiej „produkcji” i komplikuje proces faászowania. Hologram na polskich banknotach znajduje siĊ dopiero na nominale 200 zá. Na banknocie europejskiej
waluty euro pasek kinegra¿czny wystĊpuje juĪ na nominale 5 euro. Podobnie jest w przypadku angielskich banknotów, na których kinegram z nadrukiem utrudniającym faászerstwo znajduje siĊ juĪ na banknotach 5-funtowych.
Pomimo wielu utrudnieĔ dla faászerzy i faktu, Īe hologramy naleĪą do zabezpieczeĔ nowej generacji, w obiegu znajdują siĊ jednak falsy¿katy z hologramami, w których oprócz zmiany kolorów widoczna jest równieĪ zmiana obrazów. To moĪe wprowadzaü w báąd uĪytkownika. (fot. 23). Liczy siĊ w tym przypadku spostrzegawczoĞü.
NaleĪy zwracaü uwagĊ nie tylko na mieniące siĊ kolory, ale przede wszystkim na precyzjĊ wykonania i zmiany rysunku oraz na obecnoĞü elementów dodatkowych, takich
jak nadruk lub perforacja.
Kasjer przyjmujący banknoty równieĪ musi w szybkim tempie dokonaü wery¿kacji ich autentycznoĞci. NajczĊĞciej uĪywanym przez niego sprzĊtem jest tester ze Ğwiatáem UV. W Ğwietle UV nastĊpuje sprawdzenie elementów wykazujących ÀuorescencjĊ, czyli na przykáad:
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nadruków wykonanych farbą Àuorescencyjną (elementy gra¿ki, numer i seria
banknotów),
kolorowych wáókien,
broków,
pasków zabezpieczających.

A

B
Fot. 23. Porównanie hologramu znajdującego siĊ na banknocie euro (A) z jego imitacją (B).

W przypadku euro i banknotów polskich rysunek widoczny w UV jest bardzo
skomplikowany i trudny do zapamiĊtania. Nie mając wzorca porównawczego, moĪna
mieü wątpliwoĞci, czy obraz widziany w UV jest zgodny z oryginaáem. Zdarza siĊ, iĪ
w Ğwietle UV falsy¿kat wykazuje intensywniejszą ÀuorescencjĊ niĪ oryginaá (fot. 24).

A

B

Fot. 24. Porównanie nadruku wykonanego farbą Àuorescencyjną na oryginalnym polskim
banknocie (A) z jego imitacją (B).

W przypadku banknotów angielskich obraz widoczny w promieniowaniu UV
przedstawia nominaá banknotu. Jest precyzyjnie wykonany w dwóch kolorach, ale mimo
to áatwy w odbiorze (fot. 25). Ciekawostką jest, iĪ banknot 50-funtowy nie posiada Īadnych zabezpieczeĔ w promieniowaniu UV.
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Fot. 25. Nadruk wykonany farbą Àuorescencyjną na banknocie Wielkiej Brytanii.

W banknotach euro jako zabezpieczenie w papierze zastosowano niewidoczne kolorowe wáókna ĞwiĊcące w promieniowaniu UV. Podrabiane są poprzez
nadrukowywanie. Te atrapy mogą wprowadziü w báąd, poniewaĪ w Īaden istotny
sposób nie odróĪniają siĊ od oryginaáów. Dopiero w warunkach laboratoryjnych
moĪna stwierdziü ich autentycznoĞü.
Warto jednak uwaĪnie przyjrzeü siĊ banknotom w promieniowaniu UV,
poniewaĪ mogą byü widoczne atrapy znaku wodnego i paska zabezpieczającego.
RównieĪ papier moĪe wykazywaü ÀuorescencjĊ, co nie jest zgodne z wáaĞciwoĞciami papieru banknotowego (fot. 26). Zdarza siĊ, Īe autentyczny banknot zostanie wyprany w proszku do prania, który w swoim skáadzie ma wybielacze optyczne.
Oryginalny papier wykazuje wtedy fluorescencjĊ w promieniowaniu UV.

Fot. 26. Falsy¿kat banknotu 100-dolarowego w promieniowaniu UV.

Faászerze, chcąc uautentyczniü falsy¿kat, pokrywają powierzchniĊ papieru farbą
tak, aby stáumiü jego ÀuorescencjĊ i kolorystycznie upodobniü wykorzystywany przez
siebie papier do oryginalnego (fot. 27).
O dobrze zabezpieczonym banknocie nie Ğwiadczy iloĞü zastosowanych zabezpieczeĔ. MoĪna tu oczywiĞcie polemizowaü, czy bardziej zabezpieczone powinny byü
najmniejsze nominaáy (tak jak to jest w przypadku banknotów angielskich), czy teĪ najwiĊksze (jak w przypadku polskich). A moĪe wskazana jest równowaga, jak w przypadku banknotów euro?
Zabezpieczenia sáuĪą uĪytkownikowi do oceny, czy ma do czynienia z oryginalnym banknotem, czy nie. Dlatego teĪ powinny byü czytelne, proste i jednoznacznie wery¿kowalne. Nie powinny „táumiü siĊ” nawzajem ani wprowadzaü uĪytkownika
w báąd.

164

PRZEGLĄD BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO 5/11

Fot. 27. Falsy¿kat banknotu euro w promieniowaniu UV.

W przypadku wątpliwoĞci co do oryginalnoĞci banknotu, naleĪy sprawdziü autentycznoĞü kilku zabezpieczeĔ, a nie opieraü siĊ na jednym. Zabezpieczenia, precyzyjnie wkomponowane w gra¿kĊ banknotu, powinny wpáywaü na jego estetykĊ. MoĪna
zatem powiedzieü, Īe dobrze wykonany banknot jest arcydzieáem wielu sztuk. Ale
warto uwaĪnie przyglądaü siĊ kaĪdemu z elementów, gdyĪ kaĪdy z nich moĪe byü tylko
sprawnie podrobioną atrapą.

Streszczenie
Niniejsza publikacja ma na celu spopularyzowanie wiedzy na temat wery¿kacji autentycznoĞci banknotów. W artykule dokonano analizy efektywnoĞci róĪnego
rodzaju zabezpieczeĔ stosowanych w banknotach euro oraz w polskich, angielskich
i amerykaĔskich. Opisano zabezpieczenia znajdujące siĊ w papierze, wynikające
z zastosowania technik druku oraz farb specjalnych. Pozwalają one na wery¿kacjĊ
autentycznoĞci banknotów przez ich uĪytkownika, czyli zwykáego obywatela, co umoĪliwi bezpieczne posáugiwanie siĊ nimi. W artykule zaprezentowano charakterystyczne
cechy poszczególnych zabezpieczeĔ oraz skonfrontowano zabezpieczenia w oryginalnych banknotach z ich imitacjami zamieszczonymi na falsy¿katach.

Abstract
The objective of the article is to popularize knowledge relative to the veri¿cation
of authenticity of banknotes. The article is devoted to the analysis of the effectiveness of
various safeguards which are contained in the euro banknotes as well as in the Polish,
UK and US banknotes. It describes security contained in paper arising from the use of
printing techniques and specialty inks. The mentioned safeguards enable the veri¿cation of authenticity of banknotes by their users, i.e. by ordinary citizens which will allow
for safe handling of banknotes. The article presents the characteristics of the various
security and confronts the security in original banknotes with their imitations placed
on forgeries.

