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NOWE TRENDY W PRODUKCJI I ZABEZPIECZENIACH 

BANKNOTÓW 
 

Wstęp 

Zjawisko fałszerstw znaków pieniężnych jest prawie tak stare jak same 
pieniądze. Fałszowaniem zajmowali się, i nadal zajmują, zwykli ludzie, 
korzystając z prymitywnych środków, materiałów i sposobów, a także ci, którzy 
mając trochę więcej możliwości, wykorzystują sprzęt bardziej profesjonalny 
(pomocny jest tu np. powszechny już teraz dostęp do technologii offsetowych). 
Ale najbardziej spektakularne były (a czasem nadal są) przypadki tzw. 
fałszerstw politycznych, tj. dokonywanych przez władców, rządy, bądź 
instytucje państwowe. 

Znane są wydarzenia mające miejsce w starożytności, gdzie np. w drugiej 
połowie VI wieku p.n.e. tyran wyspy Samos zapłacił wynajętym przez siebie 
żołnierzom spartańskim fałszywymi, pozłacanymi tylko, a nie jak obiecał 
złotymi, monetami. Swoją drogą trzeba mieć sporo odwagi lub nie grzeszyć 
wyobraźnią, by oszukać jedną z najwaleczniejszych armii tamtego okresu. 

Historia przynosi także szereg informacji o bliższych nam dziejowo tego 
rodzaju zdarzeniach. Oto król Prus Fryderyk II po zdobyciu w XVIII wieku 
terenów Saksonii przejął mennice Augusta III i zaczął w nich produkcję 
niepełnowartościowych (ze znikomą ilością szlachetnego kruszcu) monet, 
zalewając nimi Rzeczypospolitą i powodując znaczny spadek wartości polskiej 
waluty (Ryc. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. „Efraimka” – pruskie fałszerstwo dwuzłotówki Augusta III 
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Także Napoleon Bonaparte w roku 1810 polecił państwowym wytwórniom 
drukować fałszywe rosyjskie ruble. Chciał w ten sposób zdestabilizować 
gospodarkę rosyjską przed inwazją na ten kraj. O ile samej inwazji nie można 
zaliczyć do sukcesów francuskiego cesarza, o tyle wyprodukowane przez niego 
ruble były doskonałej jakości (Ryc. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. Rosyjski banknot z 1810 roku 
 

Jedną z najgłośniejszych spraw tego rodzaju była operacja „Bernhard”, 
w ramach której hitlerowskie Niemcy produkowały, wykorzystując pracę 
więźniów obozów Sachsenhausen i Auschwitz, fałszywe funty brytyjskie. Cele 
były dwa: destabilizacja gospodarki brytyjskiej oraz… możliwość płacenia 
wyprodukowanymi przez siebie „funtami”. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o niemieckim agencie albańskiego pochodzenia Elyasie Bazna ps. „Cicero”, 
któremu rząd III Rzeszy wypłacał wynagrodzenie w tych właśnie fałszywych 
funtach. Gdy „Cicero” po wojnie dowiedział się, że został oszukany, pozwał 
rząd Niemiec o wypłatę odszkodowania. Wyprodukowane przez Niemców 
fałszywe funty były tak dobrej jakości, iż jeszcze wiele lat po wojnie Bank of 
England miał problem z odróżnieniem autentycznych banknotów od 
niemieckich fałszywek (Ryc. 2). 
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Ryc. 3. Banknot dziesięciofuntowy fałszowany przez Niemców w ramach operacji 
„Bernhard” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 4. Dolary amerykańskie; na górnej rycinie przedstawiono starą edycję banknotu 
(z małym portretem) a na dolnej nową edycję (z dużym portretem) 
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I wreszcie najnowsze fałszerstwa, których obiektem są dolary 
amerykańskie, dokonywane przez rządy Iraku (rządzonego przez Husajna), 
Iranu, czy wreszcie Korei Północnej. Głównym celem działań fałszerskich były 
w tych wypadkach banknoty studolarowe, zarówno w formie najstarszej 
(z małym portretem) i po modyfikacji z 1990 roku, jak również w formie 
najnowszej (z dużym portretem) (Ryc. 4). 

Możliwość dostępu do wszelkich technologii oraz materiałów, jakimi 
dysponuje chyba każdy rząd na świecie, przyniosły efekt w postaci fałszywych 
banknotów o jakości, która wprowadziła na początku w zakłopotanie, a nawet 
przestrach urzędników amerykańskiego Secret Service. Wyprodukowane przez 
wymienione rządy fałszywe dolary różniły się od oryginałów dosłownie 4-5 
detalami w szacie graficznej. 

Na rycinie 5 przedstawiono cztery detale odróżniające „dolara” 
koreańskiego od banknotu autentycznego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Cztery detale różniące autentyczne banknoty od koreańskich fałszywek 
 

1. NAJNOWSZE ZABEZPIECZENIA STOSOWANE W BANKNOTACH 

Przygotowując niniejsze opracowanie stanąłem przed dylematem: emitenci, 
chcąc wygrać wyścig z fałszerzami, wprowadzają szereg nowości w technologii 
produkcji oraz zabezpieczeniach banknotów. Jednakże większość z tych 
technologii jest nadal w fazie testów i nie trafiła jeszcze do banknotów będących 
w obiegu. Postanowiłem więc obrać cezurę czasową i przedstawić 
zabezpieczenia i technologie produkcji, które weszły do użycia na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie uniknąłem, co 
oczywiste odwołań do starszych elementów protekcyjnych, o których nie 
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wspomnieć, byłoby moim zdaniem nietaktem, jednakże stanowić one będą 
jedynie bazę do opisu zabezpieczeń nowych. 

1.1. Zabezpieczenia w podłożu 

Najstarszym, bo stosowanym już w średniowieczu (Ryc. 6), i najbardziej 
znanym zabezpieczeniem dokumentów, jest niewątpliwie znak wodny. 
Widoczny pod światło jedno- lub wielotonalny rysunek powstaje na etapie 
produkcji papieru, w wyniku zróżnicowania gęstości włókien w masie 
papierowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 6. Najstarszy zachowany znak wodny (zwany filigranem) przechowywany 
w Archiwum Państwowym w Bolonii 

 
Kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w podłożu, czyli powstałymi na 

etapie produkcji papieru, są włókna ochronne oraz broki, zwane też: konfetti 
(Ryc. 7). Są to dodawane do masy papierowej (pulpy), różnokolorowe 
włókienka, a w przypadku broków, krążki o średnicy około 1-1,5 mm. 
Na gotowych arkuszach papieru rozmieszczone są nieregularnie i całkowicie 
przypadkowo – nie jest możliwe powtórzenie takiego samego układu. Jeśli na 
dwóch banknotach lub dokumentach widoczne jest identyczne rozmieszczenie 
włókien bądź broków, oznacza to, że przynajmniej jeden z nich jest techniczną 
kopią drugiego. Broki, w odróżnieniu od włókienek, są stosowane bardzo 
rzadko, w dodatku emitenci odchodzą od stosowania broków, np. Bank of 
Canada zastąpił broki włóknami w kolejnej emisji swoich banknotów. 
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Ryc. 7. Lewa rycina przedstawia włókna ochronne, natomiast prawa, broki 
 

Z brokami bywa mylone jedno z nowszych zabezpieczeń – EURion. Są to 
nadrukowane w kolorze żółtym, zielonym lub pomarańczowym, na powierzchni 
banknotu krążki, które ułożone są w kształt przypominający konstelację Oriona 
(Ryc. 8). Coraz większe grono producentów urządzeń kopiujących 
(kserokopiarek, skanerów, itp.) umieszcza w oprogramowaniu swych urządzeń 
funkcję przerwania procesu kopiowania obrazu, w którym wykryje się 
wymieniony wyżej układ krążków. Zabezpieczenie EURion zobaczyć można 
np. w banknotach EURO, funtach brytyjskich (Ryc. 9) czy w najnowszej edycji 
dolara amerykańskiego. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 8. Lewa rycina przedstawia zabezpieczenie EURion, prawa - konstelację Oriona 
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Ryc. 9. Fragment strony rewersowej banknotu o nominale 20 funtów (GBP); widoczny 

nadruk EURion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 10. Nitka z mikrodrukiem                          Ryc. 11. Nitka okienkowa (fastryga) 
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W masie papierowej umieszczane są od lat 70-tych XX wieku także nitki 
zabezpieczające. Są to wąskie paski wykonane z metalu lub z tworzyw 
sztucznych, często zawierające mikrodruki (Ryc. 10). Nitki zabezpieczające 
umieszczane są w banknotach w dwójnasób: jako nitki w całości umieszczone 
w masie papierowej – widoczne są one wówczas jedynie pod światło oraz 
w formie okienkowej, tzw. „fastrygi” – nitka jest w tym przypadku częściowo 
wewnątrz masy papierowej, a częściowo na powierzchni arkusza (Ryc. 11). 

Jednym z najnowszych rozwinięć koncepcji nitek zabezpieczających jest 
technologia MOTION™. Bazuje ona na modnym ostatnio efekcie 3D: 
przechylając banknot można zaobserwować, na szerokiej wstążce umieszczonej 
na banknocie okienkowo, „przepływanie” znajdujących się na niej obrazów 
(Ryc. 12). Zabezpieczenie to występuje m.in. na koronach duńskich (DKK), 
nowym banknocie o nominale 50 funtów (GBP) oraz na nowej studolarówce 
(USD), która wg zapowiedzi, ma się niebawem pojawić w obiegu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 12. Wstążka MOTION™ na zapowiadanych banknotach 100USD 
 
1.2. Zabezpieczenia w druku 

W produkcji banknotów stosuje się trzy podstawowe techniki drukarskie: 
staloryt, typografię i offset. Nie są to oczywiście jedyne techniki, które 
wykorzystuje się do drukowania banknotów. 

Pierwsza z nich – staloryt – uznawana jest przez drukarzy za 
najszlachetniejszą z technik drukarskich. Podstawową jej cechą jest wyczuwalna 
pod palcami wypukłość nadruku. Właściwość tę można wykorzystać przy 
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tworzeniu tzw. efektów kątowych. Specjalny układ linii, z których złożony jest 
nadruk, powoduje, iż w zależności od kąta obserwacji pojawia się niewidoczny 
wcześniej obraz lub widziane na zmianę dwa różne obrazy. Zabezpieczenie to 
stosowane jest w wielu walutach świata, w tym na banknotach polskich (PLN), 
w których, na szerokiej wstędze, w prawej dolnej części strony przedniej 
zauważyć można, zmieniający się z jasnego na ciemny, nominał – w banknotach 
o nominale 10 i 20 PLN lub pojawiające się na zmianę nominał i koronę – w 
banknotach o nominale 50, 100 i 200 PLN (Ryc. nr 13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 13. Efekt kątowy na banknocie 100 PLN; widoczne na zmianę: nominał i korona 
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O ile druk typograficzny nie jest już raczej rozwijany, o tyle druk offsetowy 
służy do kreowania szeregu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń. 
I tak na przykład nowym, choć już nie najnowszym, elementem jest recto-verso, 
znany także pod spolszczoną nazwą retrowers lub efekt przeźrocza. Istotą tego 
elementu jest idealne spasowanie nadruku ze strony przedniej banknotu 
z nadrukiem na stronie tylnej. Weryfikacja tego elementu odbywa się w świetle 
przechodzącym. Często fragmenty nadruków znajdujące się na jednej ze stron są 
nierozpoznawalne lub nieodczytywalne bez spasowania ich z fragmentem 
drugostronnym. Przykładem na takie rozwiązanie jest recto-verso znajdujące się 
na banknotach Euro (Ryc. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ryc. 14. Recto-verso na banknotach Euro 
 

Polskie banknoty, w których również znaleźć można recto-verso, odbiegają 
od powyższego przykładu niestety na niekorzyść – zarówno po jednej jak 
i drugiej stronie banknotów znajdują się elementy w postaci korony wpisanej 
w owal w pełnej swej postaci – w pozytywie i negatywie. Konieczne jest 
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dopasowanie krawędzi rysunku, co w zestawieniu z niewielkimi rozmiarami 
tego elementu, spowalnia proces jego weryfikacji (Ryc. 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ryc. 15. Recto-verso na banknotach PLN; widok w świetle przechodzącym 

 
Pewną nadzieję na zmianę w tym zakresie, w ewentualnej nowej edycji 

polskich znaków pieniężnych, można żywić oglądając banknoty testowe 
wyprodukowane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW), 
na których, mimo niezmienionej grafiki, zmodyfikowano nieco element recto-
verso w ten sposób, iż wizerunek korony jest teraz podzielony na ćwiartki i na 
każdej ze stron widoczne są ćwiartki przeciwległe (Ryc. 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ryc. 16. Recto-verso na banknotach testowych PWPW 
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Dzięki offsetowi (a także drukowi stalorytniczemu) tworzy się również tzw. 
tła antykseryczne. Jest to układ cienkich, gęsto ułożonych, równoległych do 
siebie linii, mających zapobiec, a przynajmniej utrudnić, kopiowanie banknotów 
na urządzeniach powielających, takich jak kserokopiarki czy skanery. Tego 
rodzaju urządzenia, zwłaszcza te popularne, o słabszych parametrach, nie radzą 
sobie z tym zabezpieczeniem, nie kopiując linii nadruku lub tworząc zaburzenia 
ich przebiegu (Ryc. 17), cienie albo plamy w miejscu ich występowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 17. Na dolnej rycinie widoczne są zaburzenia w przebiegu równoległych 

(koncentrycznych) linii w tle portretu, powstałe na skutek próby kopiowania – na górnej 
rycinie obraz linii antykserycznych o prawidłowym przebiegu 
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1.3. Farby specjalne 

Jako zabezpieczenia stosuje się różnego rodzaju farby o specyficznych 
właściwościach. 

Pierwszą, którą omówię, będzie farba zmienna optycznie. Jest to ściśle 
reglamentowany środek kryjący, dający efekt zmiany koloru przy zmianie kąta 
obserwacji nadrukowanego nim elementu. Mówiąc inaczej – gdy przechylamy 
banknot widzimy obraz, nadrukowany naprzemiennie w dwóch kolorach. Jest to 
coraz częściej stosowane zabezpieczenie. Elementy nadrukowane farbą zmienną 
optycznie spotkać można np. w dolarach amerykańskich (USD), szwajcarskich 
frankach (CHF), Euro, czy choćby w węgierskich forintach (HUF). W polskich 
banknotach jest to zmiana koloru od zielono-oliwkowego do różowo-
fioletowego. Na rycinie 18 pokazano element nadrukowany przy użyciu tego 
właśnie środka kryjącego. 
 
 

 

 

 

 

 
Ryc. 18. Farba zmienna optycznie na banknocie 100 PLN 

 
Kolejna farba, tzw. metalizowana, jest ogólnie dostępna na rynku. Jej 

właściwości nie są już tak wyjątkowe jak w przypadku omawianej wcześniej 
farby zmiennej optycznie. Farbę tę ma cechować metaliczny połysk. 
Po skopiowaniu elementu nadrukowanego tego rodzaju farbą, połysk zanika. 
W najnowszych, szeroko omawianych w mediach, „kolorowych” dolarach 
(USD) znaleźć można patriotyczne symbole na nominałach 10, 20 i 50$ 
naniesione tą właśnie techniką (Ryc. 19). 

Farba iridescentna, zwana tez popularnie farbą opalizującą, również 
stosowana jest od stosunkowo niedawna. Pojawia się między innymi na 
banknotach Euro (nominały 5, 10 i 20€) lub na frankach szwajcarskich. Cechuje 
ją charakterystyczny, opalizujący połysk, mieniący się perłowymi barwami. 
Co ciekawe, gdy spojrzeć na wykonany tą farbą nadruk pod pewnym kątem, 
staje się prawie całkowicie transparentny (Ryc. 20). 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 108   czerwiec 2012 r. 

16 

 

 

 

 

 

Ryc. 19. Nadrukowane farbą metalizowaną symbole patriotyczne na banknotach USD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 20. Pasek na banknocie Euro nadrukowany farbą opalizującą 

 
1.4. Inne zabezpieczenia 

Hologramy należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie 
zabezpieczeń należących do grupy zabezpieczeń zmiennych optycznie. Tęczowa 
gra świateł, zmieniające się lub ruchome obrazy, które można ujrzeć w 
hologramie, to obraz interferencyjny utworzony w wyniku nakładania się dwóch 
lub więcej wiązek światła w tym samym obszarze. Po raz pierwszy hologram 
pojawił się na okolicznościowym banknocie australijskim o nominale 
10 dolarów. Był to nietypowy i dziś już historyczny banknot, o którym więcej 
w dalszej części niniejszego artykułu. W chwili obecnej hologramy znajdują się 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                  Nr 108   czerwiec 2012 r. 

17 

na banknotach wielu krajów, m.in. na banknotach Euro, frankach szwajcarskich, 
funtach brytyjskich, a także na polskim banknocie dwustuzłotowym. Pomimo 
zaawansowania technologicznego, hologramy na banknotach nie sprawdzają się 
tak dobrze, jak można by się tego spodziewać: w miejscach wielokrotnych zgięć 
pękają, niektóre mają tendencję do wycierania się (jak np. we wspomnianych 
frankach szwajcarskich), a ponadto niektórzy fałszerze opanowali na niezłym 
poziomie technikę podrabiania tego zabezpieczenia. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 21. Hologram na banknocie Euro 
 

Nieco podobnym do hologramu, choć nie zawierającym elementów 
optycznie zmiennych, jest foliodruk, zwany również foliogramem. Foliodruk, to 
nanoszenie srebrnej lub złotej folii za pomocą rozgrzanej matrycy na 
powierzchnię banknotu. Przypomina to nieco druk typograficzny, jednak 
zamiast farby jako środek kryjący stosuje się folię, sama matryca jest, jak już 
wcześniej wspomniano, rozgrzana, a jej nacisk dużo większy niż przy zwykłej 
typografii.  

 

 
 

 

 

 

 

Ryc. 22. Foliodruk na banknocie o nominale 100 zł 
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Opisaną technikę, którą wykorzystuje się też do nanoszenia na banknoty 
np. hologramów, nazywa się hot-stampingiem. Foliodruk zobaczyć można na 
przykład na polskim banknocie stuzłotowym (Ryc. 22). 

Bardzo często zdarza się, że płacąc gotówką w placówce handlowej, 
sprzedawca umieszcza otrzymany właśnie banknot pod lampą emitującą 
promieniowanie ultrafioletowe (UV). Nasuwa się pytanie: po co to robi? 
Odpowiedź wydaje się być oczywista – aby ujrzeć, umieszczone na banknocie 
elementy niewidoczne w świetle białym, a wykazujące luminescencję w 
ultrafiolecie. Niestety praktyka odbiega od założeń. 

Po pierwsze, farby aktywne w UV są łatwo dostępne na rynku, co pomaga 
fałszerzom w imitowaniu tego zabezpieczenia. Po wtóre, działania fałszerskie 
wspomagane są przez niewiedzę osób weryfikujących autentyczność znaków 
pieniężnych – często bywa tak, że wystarczy, aby COKOLWIEK świeciło się na 
sprawdzanym banknocie. Wręcz „im więcej, tym lepiej”. Znane jest zdarzenie 
sprzed kilku lat, gdy zatrzymano w jednym z polskich miast mężczyznę 
zajmującego się produkcją fałszywych dolarów amerykańskich. Jego falsyfikaty 
były stosunkowo dobrej jakości, jednak zatrzymany „producent” umieszczał na 
nich aktywny w promieniowaniu UV nadruk przedstawiający… Indianina 
pędzącego na mustangu. W rzeczywistości jedynym aktywnym w UV 
elementem na amerykańskiej walucie jest nitka zabezpieczająca, wykazująca 
luminescencję w różnych barwach, w zależności od nominału banknotu. Dlatego 
też, zdziwił wynik przeprowadzonego eksperymentu, w wyniku którego okazało 
się, iż większość osób, którym okazano zabezpieczone falsyfikaty, uznało je za 
prawdziwe. Zamiast wiedzy na temat cech, jakimi powinna charakteryzować się 
amerykańska waluta, zadziałał mechanizm skojarzenia Indianina z… Dzikim 
Zachodem, a więc ze Stanami Zjednoczonymi.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 23. Elementy aktywne w UV na banknocie o nominale 10zł 
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Wniosek z opisanej historii jest jeden: nie wystarczy, aby na sprawdzanym 
banknocie „coś się świeciło” – trzeba jeszcze wiedzieć co, w którym miejscu i w 
jakim kolorze ma się „świecić” (Ryc. 23). 

O ile zabezpieczenia aktywne w UV są raczej mniej lub bardziej znane, 
o tyle mało kto słyszał o zabezpieczeniach w promieniowaniu podczerwonym 
(IR). Okazuje się, że zabezpieczenia takie są stosowane dość powszechnie. 
Znaleźć je można na przykład w polskich banknotach, ale także w dolarach 
amerykańskich (USD) lub Euro. Mowa tu o tzw. efekcie metamerycznym. 
Polega on na tym, iż pewne elementy graficzne drukowane pozornie przy użyciu 
jednej farby są tak naprawdę złożone z dwóch farb o takiej samej barwie 
w świetle białym, jednak o różnych cechach fizykochemicznych – jedna z nich 
odbija, a druga pochłania promieniowanie IR. W praktyce, połowa nadruku… 
znika. Efekt ten w polskich banknotach znajduje się na tylnych stronach 
w centralnie umieszczonych elementach graficznych. (Ryc. 24) Może trochę 
dziwić, iż nie widuje się w zasadzie w placówkach handlowych urządzeń do 
weryfikacji banknotów w podczerwieni, bo przecież efekt metameryczny jest 
dużo skuteczniejszym zabezpieczeniem od elementów aktywnych w 
ultrafiolecie: po pierwsze dlatego, że niewiele osób o nim wie, więc fałszerze 
nie muszą się zajmować jego naśladowaniem, a po drugie, zaimitowanie tego 
efektu byłoby trudne. Barierą, choć wcale nie nieprzekraczalną, może być cena 
takich urządzeń – wielokrotnie wyższa od detektorów UV. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 24. Tylna strona banknotu nominale 10zł; widok w promieniowaniu IR 
 

Kolejnym ciekawym zabezpieczeniem jest mikroperforacja. Są to otworki 
o bardzo niewielkich średnicach układające się w kształt widziany w świetle 
przechodzącym. Zabezpieczenie to znajduje się np. na hologramach 
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w banknotach Euro, a od 2000 roku na wszystkich nominałach franków 
szwajcarskich (CHF). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 25. Mikroperforacja na banknocie Euro oraz na franku szwajcarskim (CHF) 
 
2. ALTERNATYWA DLA PAPIERU. ZASTOSOWANIE PODŁOŻY  
    Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO PRODUKCJI BANKNOTÓW 

Głównym materiałem wykorzystywanym do produkcji banknotów jest 
papier. Zresztą, w powszechnym użyciu, jako synonim w odniesieniu do 
terminu „banknot” funkcjonuje określenie „pieniądz papierowy”.  

Sięgając do źródeł historycznych okazuje się jednak, że nie zawsze 
korzystano z tego chińskiego wynalazku. W czasach chińskiej dynastii Tang, 
w 1260 roku n.e. wprowadzono banknoty z kory morwowca pieczętowane 
i podpisywane przez urzędników. W Europie banknoty wprowadzono dopiero 
w 1665 roku. Miało to miejsce w Sztokholmie, gdzie drukowano je na jedwabiu 
i miały one naniesioną informację: „wartość w srebrze”. Pieniądze papierowe, 
takie, jakie znamy obecnie, zaczęli produkować Anglicy w 1729 roku. 

Wielokrotne przekazywanie z rak do rąk, przechowywanie w różnych, 
często ekstremalnych warunkach, celowe i przypadkowe działanie zakończone 
częściowym bądź kompletnym uszkodzeniem, są najczęstszymi powodami 
skrócenia żywotności papierowych banknotów - zwłaszcza tych o niskim 
nominale. Papier jako podłoże posiada małą odporność na załamania, rozdarcia, 
zabrudzenia, zamoczenie.  

Szacuje się na przykład, że żywotność banknotu jednodolarowego (USD) 
wynosi średnio około 16 miesięcy. Po tym czasie banknot musi być wycofany 
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z obiegu i zastąpiony nowym. Koszt wyprodukowania banknotu 1$ wynosi 
zaledwie około 4 centów. Zważywszy, iż operację wymiany zużytego banknotu 
na nowy należy powtarzać co 16 miesięcy, jasne staje się, iż przestaje to być 
opłacalne. Z tego też powodu docelowo banknoty amerykańskie o najniższych 
nominałach zastąpione mają być przez monety. 

Papier ma jednak także zalety. Stosowanie papieru zwiększa poziom 
zabezpieczenia banknotów ze względu na możliwość wprowadzania, już na 
etapie formowania wstęgi papieru, elementów protekcyjnych, tj. znaku 
wodnego, nitki zabezpieczającej lub włókien ochronnych, a także ze względu na 
możliwość bardziej efektywnego wykorzystania w druku techniki stalorytniczej. 

Od lat czterdziestych XX wieku podejmowane są próby zastąpienia papieru 
alternatywnymi materiałami, które będą trwalsze, a jednocześnie podatne na 
zastosowanie zabezpieczeń. Pierwsze próby oparte na zastosowaniu włókien 
polietylenowych zakończyły się niepowodzeniem, głównie z powodu niskiej 
wsiąkliwości farb. W latach 80-tych - firma "DuPont" wynalazła materiał 
"TYVEK"®. Na podłożu tym wyprodukowano nowe banknoty: w latach 
1982-83 na Haiti, a potem 28 czerwca 1983 roku w Kostaryce (Ryc. 26). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 26. Banknot haitański – 250 gourdes oraz kostarykański – 20 colones 
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Podłoże to nie zdało jednak egzaminu - pojawił się problem słabego 
utrzymywania się farby na powierzchni banknotu i szybkiego "blaknięcia" 
nadruków. 

W tym samym czasie władze wyspy Man (terytorium zależne Wielkiej 
Brytanii) wprowadziły do obiegu banknot o nominale 1 funta wykorzystując 
podłoże "BRADVEK"®, na które licencje odkupiły od angielskiej firmy 
"Bradbury Wilkinson". Nadal jednak rezultaty były niezadowalające - banknot 
wycofano w 1988 roku (Ryc. 27). 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 27. Banknot wyspy Man – 1 funt 

 
W 1988 roku w wyniku badań nad bardziej trwałym podłożem Reserve 

Bank of Australia wyemitował, wspomniany już w tym artykule, pierwszy 
kolekcjonerski banknot polimerowy na podłożu GUARDIAN® o nominale 
10 dolarów (AUD) (Ryc. 28).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 28. Pierwszy banknot na podłożu GUARDIAN® - 10 dolarów australijskich 
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Na tym podłożu w latach 1992-1996 wyprodukowano wszystkie nominały 
obiegowych banknotów australijskich. Po raz pierwszy użyto przeźroczystego 
okienka i hologramu. Do chwili obecnej kilkadziesiąt państw, głównie 
afrykańskich i południowoamerykańskich zdecydowało się na wprowadzenie 
banknotów na tym podłożu. 

Niewątpliwą korzyścią ze stosowania podłoży polimerowych jest ich 
dłuższa, w porównaniu do papieru żywotność, co bezpośrednio przekłada się na 
opłacalność produkcji. 

Jak się później okazało, dodatkową korzyścią wynikającą z mniejszej 
chłonności podłoży wykonanych z tworzyw sztucznych, jest aspekt zdrowotny - 
na tych nowoczesnych podłożach pozostaje wielokrotnie mniejsza ilość 
chorobotwórczych drobnoustrojów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ryc. 29. Przykład na słabą przywieralność farby na banknotach polimerowych; u góry 
mało używany nowozelandzki banknot o nominale 5 dolarów (NZD), poniżej taki sam 

banknot znajdujący się już pewien czas w obiegu 
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Wadą polimeru jest powierzchniowe sytuowanie farby - brak chłonności 
powoduje niższą przywieralność farby, a tym samym mniejszą trwałość 
nadruków (Ryc. 29). 

Najbardziej charakterystycznym elementem zabezpieczającym banknotów 
polimerowych produkowanych w technologii GUARDIAN® jest okienko 
WinThru (Ryc. 30). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ryc. 30. Meksykańskie 20 peso (MXN); widoczne dwa okienka WinThru 

 
Okienko powstaje w czasie pokrywania folii warstwami białej, kryjącej 

farby, z pozostawieniem transparentnego miejsca. W zależności od liczby 
warstw położonych wokół okienka uzyskuje się jego „cieniowanie”. Okienka 
przybierają rozmaite formy (Ryc. 31), stanowią świetne zabezpieczenie przed 
kopiowaniem lub skanowaniem, a ich identyfikacja nie wymaga stosowania 
jakichkolwiek przyrządów. 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 31. Różne formy okienek WinThru 
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WinThru są świetną platformą dla zastosowania innych zabezpieczeń, jak 
np.: 

- WinBoss, czyli obraz tłoczony w obszarze transparentnego okienka 
i czytelny w świetle ukośnym i przechodzącym (Ryc. 32), 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 32. WinBoss 

 
- G-Switch, czyli optyczny element, zmieniający kolor przy zmianie kąta 
obserwacji, 
- Filtr metameryczny – po zagięciu banknotu i nałożeniu przezroczystego 
okienka z filtrem na odpowiedni element graficzny ukazuje się niewidoczny 
wcześniej obraz (Ryc. 33), 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 33. Rumuński banknot 2.000 lei (RON); widoczny element graficzny w formie 

słońca oraz okienko z filtrem 
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To oczywiście tylko niektóre, z wielu stosowanych w okienku WinThru, 
zabezpieczeń. 

Tworzenie okienek w banknotach możliwe jest już także w banknotach 
papierowych – na rycinie 34 widoczny piękny banknot Bermudów. 
W okienkach tych jednak nie da się jeszcze umieścić takich elementów 
protekcyjnych jak w podłożach polimerowych. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 34. „Okienko” na banknocie Bermudów 
 
Aby połączyć zalety podłoży papierowych – czyli wchłanialność farb, 

możliwość zastosowania klasycznych zabezpieczeń oraz podłoży polimerowych 
– czyli zwiększoną wytrzymałość, zaczęto prace nad podłożami hybrydowymi. 
Jednym z nich jest podłoże typu DURASAFE®. Jest to podłoże zbudowane 
z wewnętrznej warstwy polimerowej pokrytej obustronnie warstwami papieru – 
dzięki takiemu rozwiązaniu można umieścić w nim znak wodny, włókna 
ochronne lub nitkę zabezpieczającą, oraz, co nie mniej ważne – jest znajome dla 
użytkowników w dotyku, ponieważ zewnętrzne warstwy to papier. Ma dużą, 
charakterystyczną dla papieru chłonność, ale również dużą wytrzymałość 
i możliwość tworzenia przezroczystych okienek (Ryc. 35). 
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Ryc. 35. Schemat podłoża DURASAFE® 
 

Kolejnym podłożem tego rodzaju jest materiał o nazwie HYBRID®. Ma on 
rdzeń papierowy powleczony z obu stron warstwami polimeru oraz substancji, 
która umożliwia nanoszenie nadruków (tzw. primer) (Ryc. 36). 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 36. Schemat podłoża HYBRID® 
 

* * * 

Jaka jest więc przyszłość banknotów ? Jeśli fizycznych środków 
płatniczych takich jak banknoty i monety całkowicie nie wyprą bezgotówkowe 
systemy płatności, to najprawdopodobniej za kilkanaście-kilkadziesiąt lat papier 
w formie klasycznej, jako podłoże banknotów, zostanie wyparty przez inne – 
lepiej znoszące trudy codziennego użytkowania - podłoża. Nie będzie to 
zapewne niepozbawiony wad polimer. Rolę podłoży banknotowych przejmą 
raczej materiały hybrydowe łączące w sobie zalety papieru i materiałów 
z tworzyw sztucznych. 

Niewątpliwie wprowadzanie nowych zaawansowanych technologicznie 
elementów protekcyjnych przyczynia się do utrudnienia życia fałszerzom. 
Zastanowić się jednak należy, czy wprowadzanie tego rodzaju nowości, ma 
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w niektórych krajach sens w sytuacji, gdy dużo gorzej zabezpieczone banknoty 
starszych emisji pozostają bezterminowo ważnymi środkami płatniczymi, 
równolegle do nowych banknotów. Taka sytuacja ma miejsce w USA. 
Oczywiście, w sposób naturalny, stare banknoty w końcu zostaną wyparte 
z obiegu, jednak nie należy się spodziewać, iż nastąpi to w ciągu kilku lat, skoro 
nadal spotkać można w obiegu banknoty z pierwszej połowy ubiegłego stulecia. 

W niniejszym artykule nie zostały omówione wszystkie nowe elementy 
zabezpieczające banknoty przed fałszowaniem. Co więcej – pominięte zostały 
zupełnie technologie, które pojawiły się dotychczas jedynie w banknotach 
testowych lub dopiero wkraczają do banknotów obiegowych, stanowiąc 
zapowiedź przyszłości w tej dziedzinie. Przedstawienie wszystkich nowości 
znacznie przekroczyłoby objętość jednego numeru GZN. 
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