KMP W RADOMIU
https://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/pre/bezpieczenstwo-ekonomi/szkolenie-rozpoznawanie/19845,Szkolenie-Rozpoznawani
e-autentycznosci-pieniedzy.html
2022-08-14, 21:11

SZKOLENIE - ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI PIENIĘDZY
Data publikacji 14.05.2018

Na czym polega druk recto-verso? Co można zobaczyć na 500-złotówce jedynie w świetle
ultraﬁoletowym? Jaki jest odsetek sfałszowanych 5-złotowych monet w obiegu?

Na te i inne pytania można było poznać odpowiedź w trakcie szkoleń poświęconych weryﬁkacji autentyczności
krajowych znaków pieniężnych, które odbyły się w dniu 8 maja 2018 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji zs.
w Radomiu.
Szkolenia poprowadzili pracownicy Narodowego Banku Polskiego, a uczestnikami było sześćdziesięcioro funkcjonariuszy i
pracowników Policji z wydziałów merytorycznych KWP i KMP w Radomiu. Formuła szkoleń umożliwiła nie tylko
przekazanie wiedzy teoretycznej, lecz również nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania sfałszowanych
banknotów i monet.
Podczas panelu warsztatowego uczestnicy mieli możliwość dokładnego poznania wielu rodzajów zabezpieczeń znaków
pieniężnych emitowanych przez NBP, które teoretycznie wydają się powszechnie oczywiste, zaś w szczegółach już wcale
takie oczywiste nie są. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę, że znak wodny jest wielotonowy i nie zawsze jest
zadrukowany, że mikrodruki na banknotach są wykonane techniką druku stalorytniczego oraz oﬀsetowego i tylko
jedną technikę są w stanie podrobić fałszerze, albo że na nitce zabezpieczającej powinny być widoczne napisy…
Istotny jest fakt, iż stosowane na banknotach rodzaje zabezpieczeń ewoluują wraz z postępem technicznym –
przykładem jest chociażby banknot 200-złotowy, którego wersja z 2016 roku posiada zmodernizowane zabezpieczenia
względem poprzedniej emisji, np. dodany został jednotonowy, jasny ﬁligran oraz nitka zabezpieczająca okienkowa.
Dlatego pozyskana na szkoleniu wiedza wymaga nie tylko utrwalenia poprzez stosowanie, lecz również okresowej
aktualizacji.
Oprócz informacji dotyczących rozpoznawania podrobionych i sfałszowanych banknotów, uczestnicy mieli możliwość
zapoznania się z zabezpieczeniami monet o różnych nominałach, a także obejrzenia mniej i bardziej nieudolnych
„fałszywek” aktualnej pięciozłotówki.
Prelegenci informowali też o możliwościach prawnych wymiany zniszczonych znaków pieniężnych we wszystkich
bankach w Polsce. Nie każdy jest świadomy, że istnieje szansa wymiany również tych banknotów, które dla
przeciętnego użytkownika są nie do odczytania – upranych w detergentach, pogryzionych przez domowego pupila,
wyjętych z niszczarki biurowej czy nawet całkowicie spalonych.
Wiedza i doświadczenie uzyskane w trakcie szkolenia będą przydatne zarówno w trakcie wykonywania obowiązków

służbowych, jak też w życiu prywatnym – wszakże każdy z nas, niezależnie od zawodu i miejsca pracy, jest także
konsumentem na rynku, i każdy z nas może paść oﬁarą sfałszowanych banknotów czy monet.
Szkolenie było jednym z działań w projekcie „Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku”, realizowanym przez
Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Realizatorem merytorycznym zadań w projekcie jest Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
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