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HISTORIA PEWNEGO �FA�SZERSTWA� 
 

 

Jak wielki wp�yw na ludzkie losy ma 

czasem czysty przypadek, przekona� si! 

latem 2012 roku mieszkaniec jednej 

z miejscowo�ci. Ten starszy ju" cz�owiek 

uda� si! do pobliskiego sklepu na zakupy. 

Gdy chcia� zap�aci#, kasjerka zwróci�a 

uwag! na nietypowy wygl�d wr!czonego 

jej stuz�otowego banknotu. Nie b!d�c pew-

n� jego autentyczno�ci, poprosi�a klienta 

o inny banknot. M!"czyzna nieco zdziwio-

ny wyj�� z portfela jeszcze jedn� stuz�otów-

k!. Gdy okaza�o si!, "e i ten banknot nie wy-

gl�da jak powinien, wezwano Policj!. 

Co jednak wzbudzi�o w kasjerce podej-

rzenia? Przede wszystkim nie zobaczy�a 

nitki zabezpieczaj�cej, któr� posiada ka"dy 

polski banknot (zdj. nr 1).  

 

 
Zdj. nr 1. 

 

Ponadto foliogram, wyst!puj�cy 

w oryginalnych banknotach w formie z�otej 

b�yszcz�cej rozetki, w otrzymanych od star-

szego pana banknotach by� jasno"ó�ty 

i transparentny � doskonale widoczne by�y 

nadruki umiejscowione pod nim (zdj. nr 2).  

Zauwa"y�a wreszcie szary, kwadratowy 

nadruk w lewym górnym naro"niku, ujaw-

niaj�cy si! zazwyczaj dopiero pod wp�y-

wem promieniowania ultrafioletowego (zdj. 

nr 3). 

 

 
Zdj. nr 2. 

 

 
Zdj. nr 3. 

 

 S!k w tym, "e nadruk ten by� widocz-

ny pomimo, i" stanowisko kasjerskie, gdzie 

mia�o miejsce opisywane zdarzenie, nie 

by�o wyposa"one w lamp! emituj�c� pro-

mieniowanie UV. 

W mieszkaniu niefortunnego klienta, 

w ramach wszcz!tego post!powania prze-

prowadzono przeszukanie, w wyniku które-



Historia pewnego �fa�szerstwa� 

 

25 

go znaleziono jeszcze kilkadziesi�t bankno-

tów o takich samych cechach jak te, które 

zakwestionowa�a kasjerka. Nied�ugo potem 

wszystkie zabezpieczone banknoty przes�a-

ne zosta�y do Pracowni Bada! Dokumen-

tów Laboratorium Kryminalistycznego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gda!sku 

w celu przeprowadzenia bada! na ich au-

tentyczno"#. 

Oprócz nieprawid�owo"ci zauwa�o-

nych ju� przez spostrzegawcz% kasjerk�, 

okaza�o si�, i� w przes�anych do bada! 

banknotach, jeszcze kilka detali odbiega od 

standardów stosowanych przez Narodowy 

Bank Polski i Polsk% Wytwórni� Papierów 

Warto"ciowych. Na przyk�ad element, któ-

ry drukowany jest farb% zmienn% optycznie 

(OVI), na badanych banknotach nie zmie-

nia� barw, natomiast obszar, w którym 

znajduje si� efekt k%towy sprawia� wra�enie 

silnie wyeksploatowanego w stopniu nie-

proporcjonalnym do zu�ycia pozosta�ej 

cz�"ci banknotu. Ponadto w promieniowa-

niu UV stwierdzono zwi�kszon% lumine-

scencj� papieru banknotowego a tak�e, w 

mniejszym lub wi�kszym nat��eniu, zapla-

mienia powsta�e na skutek dzia�ania nie-

ustalonej substancji. 

 

 
Zdj. nr 4. 

 

Jednocze"nie jednak, w wyniku bada! 

mikroskopowych, stwierdzono, i� do spo-

rz%dzenia kwestionowanych banknotów 

u�yto oryginalnych technik drukarskich � 

stalorytu (zdj. nr 4), typografii, offsetu. 

Wszystkie badane banknoty posiada�y po-

nadto autentyczne znaki wodne (zdj. nr 5), 

a w promieniowaniu podczerwonym 

stwierdzono wyst�powanie efektu metame-

rycznego (zdj. nr 6). Cechy te jednoznacz-

nie przemawia�y za autentyczno"ci% nade-

s�anych znaków pieni��nych. 

 

 
Zdj. nr 5. 

 

 
Zdj. nr 6. 

 

Sk%d wi�c zaobserwowane nieprawi-

d�owo"ci? Odpowied' tkwi w post�powa-

niu w�a"ciciela zabezpieczonych pieni�dzy. 
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Okaza�o si�, i� kilka tygodni przez opisa-

nymi wydarzeniami, m��czyzna ten, boj�c 

si� w�amania do mieszkania, owin!� 

wszystkie banknoty stanowi!ce oszcz�dno-

"ci jego �ycia w chust� i schowa� zawini!t-

ko pod umywalk! w �azience. Pech chcia�, 

�e instalacja hydrauliczna w jego mieszka-

niu nie nale�a�a do najszczelniejszych, 

a ponadto nie stroni� on od stosowania sub-

stancji do udra�niania rur. I w�a"nie z tak! 

substancj! (cho# rozcie$czon!) mia�y kon-

takt schowane przed z�odziejem banknoty. 

Roztwór wodny substancji do udro�niania 

rur wszed� w reakcj� z metalicznymi sk�ad-

nikami elementów banknotów i w ten w�a-

"nie sposób spowodowa� np. zmian� wy-

gl!du foliogramu, farby zmiennej optycznie 

czy nitki zabezpieczaj!cej, której rdze$ 

nadal znajdowa� si� w masie papierowej 

(zdj. nr 7). 

 

 
Zdj. nr 7. 

 

Jedn! z podstawowych zasad przy we-

ryfikacji autentyczno"ci banknotów, jest 

kompleksowa kontrola wielu elementów. 

W omawianym przypadku zmianie uleg�o 

kilka detali, co w sposób znacz!cy mog�o 

przyczyni# si� do b��dnej wst�pnej oceny 

autentyczno"ci banknotów. Narzuca si� 

w tym miejscu kilka wniosków. Po pierw-

sze, konieczne jest zwi�kszanie poziomu 

wiedzy dotycz!cej zabezpiecze$ w"ród 

osób pracuj!cych na stanowiskach zwi!za-

nych z obrotem gotówkowym. W opisanym 

przypadku kasjerka wykaza�a czujno"#, 

cho# wnioski, jakie wysnu�a okaza�y si� 

nieprawdziwe. Nie ona jedna � policjanci 

prowadz!cy post�powanie przygotowawcze 

w tej sprawie równie� byli przekonani, i� 

zabezpieczyli fa�szywe banknoty. Po dru-

gie, oprócz wiedzy, wa�na jest te� "wiado-

mo"#, i� nigdy nie mo�emy by# pewni, co 

w przesz�o"ci dzia�o si� z otrzymanym zna-

kiem pieni��nym � jakie substancje na nie-

go dzia�a�y, w jakich warunkach by� prze-

chowywany, ani czy nie sta� si� obiektem 

celowego dzia�ania jakich" domoros�ych 

�eksperymentatorów�. Wreszcie po trzecie, 

mo�na zaobserwowa# nieuzasadnione 

oszcz�dzanie na przyrz!dach wspomagaj!-

cych ujawnianie fa�szywych znaków pie-

ni��nych. O ile w sporej cz�"ci stanowisk 

kasjerskich mo�na znale%# proste lampy 

emituj!ce promieniowanie UV, o tyle ze 

"wiec! szuka# zwyk�ych lup, a urz!dzenie 

do weryfikacji w promieniowaniu pod-

czerwonym jest prawdziw! rzadko"ci!. 

 

 

  


