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Wstęp
W związku powszechnością dostępu do internetu oraz wzrostem zamożności społeczeństwa zwiększyło się zainteresowanie przedmiotami o charakterze zabytkowym. Pojęcie zabytku jako kategoria prawna zostało wskazane
m.in.1 w ustawie o ochronie zabytków2, dalej u.o.z. Zabytek, według u.o.z.
oznacza nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki
bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową3. U.o.z. wskazuje również w
słowniczku, zawartym w art. 3 subkategorię zabytku, zabytek ruchomy. Jest nim
rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 14. Ze
względu na przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, kategoria przedmiotów
uznawanych za zabytki jest niezwykle obszerna. Z tego powodu niejednokrotnie
mogą powstawać wątpliwości dotyczące zakwalifikowania określonego przedmiotu do jej zakresu. W świetle obowiązujących przepisów za zabytki mogą zostać uznane numizmaty. Jako, że monety emituje się od starożytności aż po
dzień dzisiejszy istnieje wielka ich różnorodność. W związku z tym w pracy
przyjęto pewne uproszczenie. Polega ono na arbitralnym uznaniu za zabytki
monet wybitych przed 1939r. Nie wolno jednak zapominać, że de lege lata nie
każda moneta wyemitowany przed podaną cezurą zostałby za taki przedmiot
uznana. W pracy omówiono również obowiązujące przepisy penalizujące fałszowanie zabytków. Dopiero w tym świetle rozważania dotyczące falsyfikacji
numizmatów wydają się być kompletne.
Monety oprócz walorów artystycznych i poznawczych, stanowią również
wyjątkowo dobrą lokatę kapitału. Z tego względu, wraz z rozwojem rynku coraz
częściej można spotkać się z różnego rodzaju nieuczciwymi praktykami polega1

Pojęcie zabytku lub pojęcia w zakresie których mieści się kategoria zabytków np. dobra kultury pojawia
się w wielu regulacjach prawnych. Można je znaleźć zarówno w aktach prawa międzynarodowego, np.
Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r. Dz.U. nr
20 poz. 106 z 1974 r., Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, Dz.U. nr 32 poz. 190 z 1976 r., a
także w aktach prawa krajowego, w tym w ustawie zasadniczej.
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jącymi na produkcji ich falsyfikatów5 lub przerabianiu numizmatów oryginalnych
w celu nadania im cech wpływających na skokowy wzrost wartości w stosunku
do stanu sprzed ingerencji fałszerza.
Monety były falsyfikowane już w starożytności. Pierwotnie fałszowano
pieniądze będące obowiązującym środkiem płatniczym. Tematem poniższej
pracy zostaną jednak fałszerstwa monet postrzeganych nie jako pieniądz, a
jako przedmiot zainteresowania kolekcjonerów. Wartość monet, w tym znaczeniu, bierze się z ich unikalności oraz niedostępności.
W pracy autor wskaże typy falsyfikatów, metody rozpoznawania fałszerstw oraz niektóre sposoby fałszowania numizmatów. W miarę możliwości
poszczególne metody falsyfikacji zostaną zilustrowane odpowiednim materiałem ikonograficznym zawierającym fałszerstwa monet polskich.

Typologia fałszerstw numizmatów
Na potrzeby dalszej pracy została przyjęta zmodyfikowana typologia fałszerstw znaczków pocztowych, wskazana w pierwotnej wersji przez Brunona
Hołysta6. Fałszerstwa monet należy podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich
są fałszerstwa całkowite polegające na wytworzeniu nowego przedmiotu imitującego podrabiany zabytek. Drugą stanowią fałszerstwa częściowe, których
istotą jest odpowiednie przerobienie określonych elementów przedmiotu oryginalnego w celu zwiększenia jego wartości rynkowej. Trzecim rodzajem fałszerstw są falsyfikaty fantazyjne, polegające na produkcji przedmiotów, które
nie mają oryginalnego pierwowzoru, w celu włączenia ich do obrotu jako rzeczy
unikatowych. Za czwarty rodzaj fałszerstw należy uznać daleko idące reperacje
nie ujawniane nabywcy numizmatu. Ostatnim rodzajem fałszerstw, którego wyszczególnienie jest celowe ze względu na ramy pracy są fałszerstwa złożenia,
tego rodzaju fałszerstwo powstaje w wyniku przeniesienia określonych elemen-
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Tworzeniu przedmiotów imitujących oryginalne, bez nadania im odpowiednich oznaczeń wyłączających
jednoznaczną identyfikację.
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tów, np. cyfry daty, lub znaku menniczego7 z jednej oryginalnej monety do drugiej. Można wprawdzie wskazać inne rodzaje fałszerstw, będą one jednak kombinacją kategorii wskazanych powyżej, np. moneta z zalutowanym otworem i
przerobioną datą, lub fałszerstwo całkowite, polegające na falsyfikacji monety
uprzednio sfałszowanej.

Prawno-karne postanowienia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
penalizujące fałszowanie zabytków

Stosowne przepisy regulujące kwestię fałszowania zabytków zostały
wprowadzone do u.o.z. nowelizacją z dnia 24 lutego 2006r.8 Powyższym aktem
dodano art. 109a oraz art. 109b. Poniżej zostanie omówiony pierwszy z nich,
który stanowi kto podrabia lub przerabia zabytek w celu użycia go w obrocie zabytkami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przestępstwo to jest dość trudne do wykrycia, ze względu na konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy w celu odróżnienia zabytku podrobionego lub
przerobionego od przedmiotu autentycznego. W doktrynie podnosi się ponadto
iż problematyczna jest ocena faktycznej skali zjawiska fałszowania zabytków,
ze względu na to że sprawy sądowe, zarówno karne, jak i cywilne, są incydentalne9.
Co za tym idzie w stosunku do powyższego czynu zachodzi niezwykle wysoka
ciemna liczba przestępstw10. Wielu kolekcjonerów obawiając się śmieszności
nie ujawnia wypadków, w których nabyli nieświadomie przedmiot podrobiony.
Czyn ten należy zakwalifikować jako występek11. Podmiotem przestępstwa może być osoba, która ukończyła 17 rok życia, strona przedmiotowa polega na
podrabianiu lub przerabianiu zabytku. Stroną podmiotową jest wina umyślna w
zamiarze bezpośrednim. Wydaje się, że za przedmiot przestępstwa należy
7

Jest to oznaczenie wybijane przez producenta monet, które pozwala ją powiązać z daną mennicą. Na
bilonie będącym prawnym środkiem płatniczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej znak mennicy znajduje się w okolicy lewej nogi orła.
8
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U.
nr 50, poz. 362.
9
M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawnokryminalistyczna, Warszawa 2010., s. 236.
10
Ciemna liczba przestępstw jest pojęciem wyrażającym różnicę pomiędzy liczbą przestępstw popełnionych, a tych o których informacje dotarły do organów ścigania, zob. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa
1994, s. 65 - 69.
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Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm., art. 7§3.
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przyjąć dziedzictwo narodowe, ze względu na ogólny przedmiot ochrony wskazany w u.o.z.12
Za podrobienie zabytku należy uznać zespół działań mających na celu
uzyskanie przedmiotu zbliżonego w jak najwyższym stopniu do oryginalnego,
przy czym do jego uzyskania nie został wykorzystana substancja, materiał pochodzący z autentyku. Przerobienie zabytku oznacza uzyskanie przedmiotu
zmienionego, do którego stworzenia został użyty oryginalny zabytek, nie jest
jednak konieczne, aby oryginalna materia stanowiła 100 % substancji falsyfikatu. W przypadku monet może to mieć miejsce w razie przekształcenia cyfr daty
numizmatu, lub innych elementów przedstawienia w celu uzyskania nienotowanego lub rzadkiego wariantu.
Występek przedstawione powyżej jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawieniem wolności do lat 2. Wysokość zagrożenia
karą należy uznać za optymalną, ze względu na szkodliwość społeczną czynu.

Metody rozpoznawania fałszerstw numizmatów
W celu wykrycia fałszerstwa numizmaty należy na wstępie poddać analizie stylistycznej13. Polega ona na wizualnym zbadaniu wybitego na monecie
przedstawienia, treści ewentualnych inskrypcji, kroju czcionki liter oraz cyfr. Następnie należy sprawdzić, a w miarę możliwości, porównać ze wzorcem właściwości fizyczne przedmiotu: wagę, średnicę, grubość. Ponadto w niektórych wypadkach można skorzystać z zastosowania magnesu aby zbadać czy przedmiot
nie został wykonany z metalu ferromagnetycznego, gdy budzi wątpliwości po
dokonaniu wstępnych oględzin.
Na dalszym etapie należy sprawdzić, w jaki sposób, z wykorzystaniem
jakich technik przedmiot został wykonany. Na zabytkach mogą znajdować się
ślady narzędzi, które były używane w procesie ich wytwarzania. Oceną pocho12

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. nr 162, poz. 1568 z
późn. zm.
13
Monety wybijane w różnych częściach świata oraz różnych epokach historycznych różnią się zasadniczo stylem wyobrażeń, użytą do przedstawienia treści tekstowych czcionką, która pomijając w tym miejscu problematykę stempli ,,rżniętych odręcznie", może znacząco odbiegać od kroju liter używanego w
okresie na który datowany jest przedmiot.
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dzenia śladów pozostawionych przez narzędzia zajmuje się mechanoskopia.
Jest ona działem kryminalistyki którego przedmiotem są badania zmierzające
do identyfikacji narzędzi na podstawie pozostawionych przez nie śladów14.Bardzo
dobrym przykładem zastosowania mechanoskopii jest możliwość wykrycia śladów zastosowania prasy walcowej do wybicia monety. Metoda ta została wynaleziona w XVI w. Prasy tego typu składały się z dwóch równolegle położonych
walców na których grawerowano stemple monet. Pomiędzy obracającymi się
walcami przesuwano pas blachy, na której wytłaczały się przedstawienia awersu i rewersu. Dopiero po wytłoczeniu pasa blachy wycinano z niej monety. Zastosowanie tej techniki bicia pozostawia na monetach charakterystyczne ślady,
o czym nie zawsze wiedzą fałszerze. Monety takie są z reguły centryczne, oraz
często mają lekko łukowato wygięty krążek15. Brak wygięcia krążka nie powinien jednak przesądzać o nieautentyczności numizmatu bitego za pomocą prasy walcowej ponieważ niektórzy nieuczciwi sprzedawcy uważają zgięcie za
wtórne uszkodzenie i prostują takie monety.
Sprawdzeniu należy poddać również fakturę powierzchni oraz jej ewentualne uszkodzenia. Wątpliwości powinny budzić chropowatości odlewów, nierówności, uszkodzenia spowodowane w celu postarzenia przedmiotu oraz widoczne pod lupą znaki ingerencji w elementy, których zaistnienie wpływa znacząco na wartość przedmiotu. Ponadto pewnym wyznacznikiem autentyczności
numizmatu jest patyna. W odniesieniu do przedmiotów metalowych patyna
oznacza warstwę tlenków metali powstałą na przestrzeni lat. Istnieje jednak
wiele sposobów jej fabrykowania za pośrednictwem substancji chemicznych.
Odrębną kwestią jest to, że poprzez stworzenie przedmiotowi odpowiednich
warunków można przyśpieszyć w naturalny sposób patynowanie. Bywa i tak, że
niektórzy kolekcjonerzy uważają wystąpienie patyny za defekt numizmatu i
poddają w związku z tym spatynowane monety procesowi czyszczenia.
Na przestrzeni stuleci zmianie ulegały sposoby uzyskiwania stopów, z
których bito monety. Ponadto bardzo ważne wydaje się stwierdzenie czy numizmat został wybity ze stopu srebra trzymającego odpowiednią próbę. Należy
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E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008,
s. 427.
15
A. Jezioro, Falsyfikat orta gdańskiego z 1623r., Gdańskie zeszyty numizmatyczne, nr 64/2006, s. 8 - 9.
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przy tym jednak pamiętać, iż nawet oryginalne monety bito często z materiału o
zaniżonej zawartości metalu szlachetnego16. W celu sprawdzenia zgodności
materiału, jego składu chemicznego z materiałem używanym w okresie przypisywanej produkcji konieczne jest przeprowadzenie analizy fizykochemicznej.
W celu zbadania materiału w pierwszej kolejności należy zastosować
ciecz probierczą lub kamień probierczy wraz z iglicą probierczą17. Kamień probierczy jest to oszlifowany łupek krzemionkowy, zwany lidytem. Do badań stosuje się także kamienie syntetyczne. Ciecze probiercze to substancje chemiczne, będące odpowiednio dobranymi mieszaninami kwasów mineralnych, kwasów oraz soli. Iglica probiercza jest to końcówka ze stopu metalu szlachetnego
odpowiedniej próby, przylutowana do metalowego trzonka, na którym znajduje
się oznaczenie próby metalu użytego w końcówce.
Są to podstawowe sposoby kontroli stopu. W wypadku gdy przedmiot
został pokryty z zewnątrz grubą warstwą powłoki z metalu szlachetnego, zastosowanie powyższych środków może okazać się niewystarczające. W literaturze18 wskazuje się sposoby przygotowania przedmiotu do badania, polega ono
na usunięciu zabrudzeń, lakieru, pozłoty, tlenków metali. W wypadku istotnych
wątpliwości wskazujących na zastosowanie powłoki galwanicznej można zarysować lub nadpiłować przedmiot w mało widocznym miejscu, jednak w wypadku monet, szczególnie bardzo małych niszczące metody badawcze należy wykluczyć.
Dzięki tego typu działaniom można poddać w wątpliwość proweniencję
przedmiotu w wypadku gdy znana jest próba monet oryginalnych, jednakże zawodzi ona w stosunku do przedmiotów sfalsyfikowanych do których wytworzenia użyto odpowiedniego stopu metali szlachetnych.
Bardziej zaawansowana metoda wykrywania fałszerstw polega na
stwierdzeniu dokładnego składu chemicznego stopów metali i porównaniu go z
odpowiednim wzorcem. W zależności od sposobu wykonania oraz pochodzenia
geograficznego złóż surowców przedmioty wykonywano z substancji o różnym
16

J. Kurpiewski, Fałszerstwa monet i banknotów, Warszawa 1990, s. 28.
W. Ślesiński, Fałszerstwa rzemiosła artystycznego, Wrocław 1994, s. 112.
18
Szerzej na temat jubilerskich metod badania przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych zob. F.
Zastawniak, Złotnictwo i probiernictwo, Kraków 1995, s. 59 - 88.
17

7

składzie chemicznym. Ze względu na rozwój technologii wytopu, na przestrzeni
wieków zmieniała się również ilość zanieczyszczeń i rozmaitych domieszek do
metali, stanowiących tworzywo zabytków. W przypadku przedmiotów srebrnych
o współczesności pochodzenia przedmiotu świadczy m. in. brak w stopie srebra pierwiastków śladowych - złota. ołowiu i bizmutu, natomiast występuje - miedź, chrom i
fosfor19. Różnice składu chemicznego dotyczą również przedmiotów wytworzonych z innych metali niż srebro, np. ze złota.
Analiza składu chemicznego stopów z których zostały wykonane zabytki
jest możliwa dzięki technologiom: fluorescencji rentgenowskiej oraz emisyjnej
analizy spektralnej. Tego rodzaju badania wymagają posiadania drogiego i specjalistycznego sprzętu, z tego względu wykorzystywane są do weryfikacji
szczególnie cennych przedmiotów.
Fluorescencja rentgenowska, polega na naświetleniu badanego przedmiotu promieniami rentgenowskimi o energii wyższej niż promieniowanie charakterystyczne dla badanej próbki materiału. Naświetlone pierwiastki emitują
własne promieniowanie. Promieniowanie przechodzi następnie przez siatkę
dyfrakcyjną, która z kolei pod jego wpływem emituje promieniowanie właściwe
dla poszczególnych pierwiastków chemicznych. Promieniowanie to jest następnie mierzone przez odpowiednią aparaturę techniczną20.Metoda ta jest metodą
nieniszczącą,21 którą można wykorzystać do ustalenia składu chemicznego powierzchni badanego materiału.
Emisyjna analiza spektralna polega na wzbudzeniu promieniowania
pierwiastków chemicznych wchodzących w skład próbki materiału za pośrednictwem skierowanej na nią wiązki promieni laserowych. Pod ich wpływem każdy z
pierwiastków emituje promieniowanie o określonej długości fal. Zapis badania
powstaje na odpowiedniej kliszy. Ustalenie składu następuje na podstawie analizy pozostawionych na niej przez promieniowanie prążków. Śladem na przed-
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W. Ślesiński, Fałszerstwa..., op. cit., s. 112.
R. Krawczyk, Badania wyrobów porcelanowych pod kątem wykrycia ewentualnego fałszerstwa, Problemy kryminalistyki, 1987, nr 177, s. 215.
21
E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka..., op. cit., s. 513.
20
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miocie, powstającym w wyniku badania jest krater o głębokości do 50 mikronów22.
Istotnym ostrzeżeniem dla nabywców powinno być również nagłe masowe pojawienie się na rynku dotychczas rzadkich monet23, producenci fałszerstw
nie poprzestają z reguły na wykonaniu tylko jednego egzemplarza.
Na zakończenie rozważań dotyczących sposobów rozpoznawania fałszerstw należy podkreślić iż najbardziej miarodajne efekty daje zastosowanie
kilku rodzajów badań. Pomimo pewności ustalenia, którą zdawać by się mogło
zapewniają nowoczesne metody fizykochemiczne nie wolno zapominać o tym,
iż do wytwarzania fałszerstw mogą być wykorzystywane oryginalne zabytki. W
literaturze przedmiotu wskazuje się również iż tak skomplikowane badania wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów. W przypadku niektórych z badań konieczne jest również uzyskiwanie odpowiednich próbek, pochodzących zarówno
z przedmiotu badanego jak i z przedmiotów oryginalnych, co może wiązać się z
dodatkowymi trudnościami24.
Z powyższych względów w dalszej części pracy autor skupi się na praktycznym zastosowaniu analizy stylistycznej i metrologicznej. Postara się również wskazać pewne wątpliwości, które mogą występować przy zastosowaniu
tych metod.
Obecnie na terenie Polski fałszuje się głównie monety Getta Łódzkiego
oraz z okresu XX - lecia międzywojennego i Polski królewskiej. Gros fałszerstw
monet greckich i rzymskich pochodzi z terytorium Bałkanów. Z fałszerskiego
warsztatu Petera Sławeja wyszło ok. 300 tys. podrobionych monet antycznych25.
Przy rozpoznawaniu falsyfikatów bardzo pomocną może okazać się znajomość historii technologii produkcji monet. W średniowieczu monety były przeważnie wybijane ręcznie. W uproszczeniu polegało to na tym iż rzemieślnik
22

R. Krawczyk, Badania..., op. cit., s. 216.
J. Miliszkiewicz, Fałszywe sygnatury na oryginałach, Moje pieniądze, s 7, dodatek do gazety Rzeczpospolita nr 39 (9159), wydanie z dnia16/02/2012.
24
Zob. J. Sękowski, Konserwacja broni białej z elementami bronioznawstwa, Warszawa 2008, str. 385.
25
W. Kalicki, Lewe bicie, rozmowa o fałszerzach i fałszowaniu pieniędzy z Lechem Kokocińskim, twórcą i
honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Duży Format, dodatek do Gazety Wyborczej, wydanie z dnia 31/01/2005.
23
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(mincerz) wycinał z blachy metalu szlachetnego krążki, do których przykładał
stempel. Stempel uderzał następnie młotem26. Tego typu produkcja powodowała częste przesunięcia przedstawień na wybijanych monetach, powstawanie
podwójnych wybić, gdy mincerz po uderzeniu stwierdził iż rysunek odbił się zbyt
mało wyraźnie.
Waga monet stanowi jedną z przesłanek ich autentyczności, jednakże
nie można brać jej za dogmat oryginalności. Po pierwsze, w średniowieczu stosowano system bicia monet zwany al marco. Polegał on na tym iż z podanej
wagowo ilości kruszcu należało wybić określoną liczbę monet, przy czym poszczególne egzemplarze mogły nieznacznie dobiegać od siebie wagowo27. Jego przeciwieństwem był system al pezzo, używany wobec monet grubych takich
jak półtalary oraz wobec monet złotych. W systemie al pezzo każdy krążek był
ważony, w razie potrzeby usuwano nadmiar kruszcu używając pilnika. Gdy waga była zbyt mała trafiał do przetopu. Dopiero w przypadku emisji bilonu z drugiej połowy XIX wieku zaczęto dbać, aby każda moneta miała identyczną wagę28. Nie wolno zapominać o tym, iż różnice masy monet mogą wynikać również z ich zużycia obiegiem.
Trzeba mieć na uwadze także to iż nie wszystkie odlewane monety antyczne muszą być fałszywe. Inaczej, aczkolwiek błędnie29 wskazuje W. Ślesiński30. W starożytnym Rzymie emitowano monety lane aes rude, aes signatum
oraz aes grave. Taka technika produkcji była spowodowana masą numizmatów,
podstawowa jednostka, brązowy as ważył ok. 330 g.
Aby ukryć wiek falsyfikatów, ich producenci postarzają je na rozmaite
sposoby. Działania podejmowane w tym celu możemy podzielić na dwa zasadnicze sposoby. Metody chemiczne polegają na zanurzeniu monety w określo-

26

H. Cywiński, Dziesięć wieków pieniądza polskiego, Warszawa 1987, s. 15.
ibidem.
28
Jeszcze monety tych samych nominałów za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego (dalej SAP)
różniły się od siebie wagą. Waga katalogowa wg E. Kopickiego, Katalog podstawowych typów monet i
banknotów polskich oraz ziem historycznie z Polską związanych, 1662 - 1795, tom III, Warszawa 1978, s.
244. 10 groszy koronnych SAP wynosi 2,49g. Waga rzeczywista monet w stanie menniczym wacha się
pomiędzy 2,29g., a 2,50g., a monet tego typu w różnych stanach zachowania, z lat 1787 - 94 wynosi
pomiędzy 2,06 - 2,66g., (dane dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Kutrzeby). Zatem różnica wagi monet
oryginalnych może dochodzić nawet do 25%.
29
J. Kurpiewski, Fałszerstwa..., op. cit., s. 12.
30
W. Ślesiński, Fałszerstwa..., op. cit., s. 94.
27
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nym związku wywołującym reakcję chemiczną powodującą powstanie sztucznej
patyny lub zmianę powierzchni. W tym celu można zwilżyć numizmat octem lub
roztworem kwasu octowego. Ciemnienie powierzchni przedmiotów srebrnych
wywołują również preparaty zawierające siarkę31. W celu postarzenia można
także pokrywać monety gotowymi środkami służącymi do uzyskiwania oksydy32.
Efekt wizualny starości nadaje również kilkumiesięczna ekspozycja przedmiotu
na promieniowanie słoneczne.
Drugą z metod postarzania jest metoda mechaniczna. Polega ona na
wywoływaniu na powierzchni sfałszowanych monet uszkodzeń mających sugerować długotrwałe pozostawanie w obiegu lub w ziemi. W tym celu stosuje się
proste narzędzia takie jak młotek lub pilnik oraz substancje ścierne. Podejrzenie
powinno budzić występowanie regularnych zadrapań lub zarysowań.

Przykłady fałszerstw numizmatów występujące w handlu
Poniżej autor pragnie przedstawić technologię wykonywania fałszerstw
monet na szkodę kolekcjonera. Zostaną one w miarę możliwości zilustrowane
odpowiednim materiałem ikonograficznym. Niektóre z nich sprzedano w ostatnim czasie za pośrednictwem portalu aukcyjnego allegro jako numizmaty oryginalne.
Falsyfikaty monet produkowane są najczęściej metodą odlewu. Ogólnie
rzecz biorąc polega ona na wytworzeniu na podstawie oryginalnej, bądź niekiedy uprzednio sfałszowanej monety odpowiedniej formy odlewniczej, która później zostaje wypełniona metalem. Fałszerstwa tego typu mają szereg wad. Polegają one między innymi na mniejszej średnicy odbitki spowodowanej wykorzystaniem do produkcji odlewu formy wykonanej z materiału kurczącego się w
procesie stygnięcia lub wysychania, oraz zmniejszenie samej monety wynikające ze skurczu metalu z którego została odlana w procesie stygnięcia. Odlewy
charakteryzują także nierówności, chropowatości tła i przedstawień. Wady te

31

ibidem, s. 109.
Do czernienia przedmiotów srebrnych dostępny jest szereg gotowych płynów, np. Oksydy firmy AGAU DUBER. Do oksydowania miedzi i mosiądzu służy płyn Brichwood Casey.
32
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wynikają z niedoskonałości powierzchni form odlewniczych, pozostawieniu w
nich drobinek zanieczyszczeń oraz pęcherzyków powietrza.

33

Fot. 1 Zestawienie monet o nominale 5 zł.

Na fotografii nr 1, w polu monety przedstawionej z prawej strony widać
bardzo

charakterystyczne

dla

odlewu

nierówności

tła.

Próbki

tła

w powiększeniu, odpowiednio monety fałszywej oraz oryginalnej zostały zilustrowane w prawych dolnych narożnikach fotografii. Podany przykład jest
szczególnie charakterystyczny. W handlu występują również znacznie lepsze
odlewy, jednak o ile fałszerze są w stanie dobrze poradzić sobie
z mechanicznym wygładzeniem pola monety wokół przedstawienia, o tyle
z reguły wewnątrz brzuszków liter charakterystyczna chropowatość pozostaje
widoczna. Można ją wykryć stosując szkło powiększające. Silne spolerowanie
powierzchni mające na celu ukrycie niedoskonałości wpływa na pogorszenie
czytelności numizmatu i jego stanu. Oprócz charakterystycznych nierówności
na falsyfikatach odlewanych można zaobserwować niedokładności polegające
33

Fot. 1 przedstawia awersy monet 5 złotowych o oryginalnej średnicy 31,5 mm Oryginał został wybity
w 1831r. w trakcie Powstania Listopadowego w Mennicy Warszawskiej. Fotografia monety z prawej
strony przedstawia kopię sprzedawaną na portalu http://www.allegro.pl, nr aukcji 2228460665, stan na
dzień 24.04.2012r. Sprzedawca trudni się handlem kopiami numizmatów na dość szeroką skalę, niektóre
z produktów ze swej oferty znakuje jako kopie. Ta konkretnie kopia jest sprzedawana w cenie 15 zł i nie
nosi oznaczenia. Fotografia monety z lewej strony przedstawia pozycję sprzedaną na aukcji stacjonarnej
WCN, nr 46, nr kat. 46/504, za kwotę 4400 zł, 11 czerwca 2011r., stan na dzień 26.03.2012r.
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na zaokrągleniu powierzchni liter przy brzegach gdy na oryginałach litery mają
w przekroju kształt przypominający trapez oraz ostrzejsze krawędzie. Efekt ten
jest jednak dość trudny do zilustrowania.
Kolejnym zasadniczym problemem fałszerzy monet stosujących technikę
odlewu jest uzyskanie odpowiedniego rantu monety zwanego moletem. W celu
zabezpieczania przed fałszerstwami oraz spiłowywaniem metalu szlachetnego
z obrzeża praktykowano umieszczanie na rancie napisów, znaków graficznych
lub ząbkowania. W wypadku odlewów najczęściej zdobienia te budzą daleko
idące wątpliwości ze względu na swój kształt, spłycenie oraz nieregularne
obrzeże.
Następną cechą mogącą występować na monetach odlewanych jest powstająca na złączeniu form charakterystyczna zlewka34. W celu jej ukrycia praktykuje się ścieranie oraz polerowanie. Wątpliwości powinny budzić zwłaszcza
regularne ślady narzędzia np. pilnika na rancie.
Co do samej monety będącej fałszerstwem odlanym można również
stwierdzić, że wraz ze zmniejszeniem jej wielkości idzie w parze spadek masy.
Spadek masy powodowany jest również przez mniejszą zwartość struktury odlewu35 w porównaniu do monety bitej.
Kolejną cechą, która może być pomocna przy ustalaniu autentyczności
monety jest wydawany przez nią dźwięk. Monety bite przy uderzeniu o twarde
podłoże, np. marmur wydają brzęczący dźwięk, natomiast falsyfikaty wydają
dźwięk głuchy. Stosowanie tej metody wymaga jednak dużego doświadczenia.
Na zakończenie rozważań na temat monet odlewanych należy wskazać,
że z każdym rokiem technologia tworzenia odlewów staje się coraz lepsza, np.
odlewanie próżniowe zapobiega występowaniu nierówności powierzchni spowodowanych wystąpieniem w odlewie pęcherzyków powietrza.
Bardzo niebezpiecznym typem fałszerstw są monety bite stemplem ciętym od ręki. Tego rodzaju fałszerstwa charakteryzują różnice w kroju liter oraz
przedstawień na monecie. W procesie tworzenia stempla rytownik w mennicy
34
35

W. Ślesiński, Fałszerstwa..., op. cit., s. 98.
ibidem.
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posługiwał się określonym zestawem rylców i punc. Punce służyły do wybijania
na stemplu powtarzających się motywów takich jak litery. W związku z tym, co
do zasady wszystkie znaki będące graficznym przedstawieniem liter wybite na
danym numizmacie powinny mieć jednakowy krój. W przypadku stempli ciętych
od ręki fałszerz nie dysponuje zestawem punc, z tego względu każda z czcionek na stemplu, a co za tym idzie na monecie, obrazująca tą samą literę będzie
nieco inna. Stylistyczne różnice na fałszerstwach bitych dotyczą również jak
wspomniano przedstawień graficznych takich jak herby i postacie. Tło monet
bitych jest dużo dokładniejsze niż w przypadku odlewów, łatwiej jest także zachować wielkość oraz masę właściwą dla monet oryginalnych. Większe trudności sprawia fałszerzom wykonanie moletu. O ile znaki znajdujące się na rancie
są bite mogą znajdować się na różnych wysokościach, ponadto pozornie takie
same znaki będą się od siebie delikatnie różnić ze względu na brak zastosowania do ich wybicia punc36.
Poniżej zostanie opisany przykład fałszerstwa wykonanego techniką bicia stemplem ciętym od ręki. Jest to przedmiot będący fałszerstwem całkowitym/fantazyjnym monety o nominale II denarów z Mennicy Wileńskiej, wybitym
jakoby w 1551r. Moneta II denary z tego roku, na podstawie dzisiejszego stanu
wiedzy nie została nigdy wyemitowana37. Na aukcji internetowej zakończonej 16
lutego 2012r. ów falsyfikat został sprzedany za kwotę 162,50 zł. Sprzedający,
który zdaje się posiada dość rozległą wiedzę na temat monet ostatnich Jagiellonów38, w przypadku sprzedaży omawianego fałszerstwa stwierdził jedynie iż
dwudenar jest anormalny z datą 155139. Na poniższych zdjęciach moneta fałszywa została przedstawiona z prawej strony.

36

Szerzej na temat fałszerstw bitych zob. W. Ślesiński, Fałszerstwa..., op. cit., s. 98.
J. Kurpiewski, Katalog..., op. cit., s. 148 - 149.
38
Sprzedający wysyła monety z Kowna (Litwa), rozpoczął sprzedaż numizmatów na szeroką skalę prawdopodobnie w 2008r. Od lipca 2011r. do marca 2012r. sprzedał monety za kwotę ok. 20 000 zł. Na podstawie lektury opisów zamieszczanych przez niego na aukcjach monet można nabrać przekonania o jego
rozległej wiedzy co do wystawianych przedmiotów.
39
http://www.allegro.pl, nr aukcji 2159995262, stan na dzień 27.03.2012r.
37
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40

Fot. 2 Zestawienie trzech monet dwudenarowych oraz elementów monet o nominale denara.

Pole monety fałszywej generalnie nie zdradza cech fałszerstwa, wątpliwości
może budzić próba metalu użytego do jej wybicia. Falsyfikat został wyprodukowany z dość dobrego srebra, przy czym denary oryginalne były bite z podłego
kruszcu próby 1,5 łutowej (obecnie takie srebro oznaczono by próbą 93)41. W
związku z tak niewielką zawartością srebra powierzchnia większości monet denarowe oferowanych w handlu może nosić delikatne nierówności. Falsyfikat
powyższy został postarzony mechanicznie na fotografii widać pionowe i poziome rysy, brak tu natomiast delikatnych chropowatości. Powyższy egzemplarz
zdradza niewłaściwy krój cyfr, dla porównania przedstawiono czcionkę używaną
na monetach w 2 połowie XVI w. Widać także różnice w grubości nóżki oraz
kroju daszków cyfry 1, ponadto cyfra 5 również odbiega od czcionki oryginalnej.
Monogram SA jest do przyjęcia. Zdradza podobieństwo do występującego na
oryginalnych monetach. Rewers fałszerstwa również zdecydowanie odbiega
stylistycznie od oryginalnych monet z tego okresu. Fałszerstwo w prawym dolnym rogu fotografii pochodzi spod tego samego stempla. Zostało zamieszczone
dla porównania aby pokazać jak można zmienić wygląd monety w celu postarzenia. Otok perłowy widoczny na lewym brzegu fałszerstwa niepostarzonego
40

Fot. 2 przedstawia awersy monet II denary o średnicy ok. 14 mm, oryginał został wybity w 1569r. w
mennicy wileńskiej. Fotografia monety oryginalnej znajdującej się z lewej strony oraz wycinek daty
przedstawiający cyfry 155 pochodzi ze zb. pryw. aut. Fotografia monety z prawej pochodzi ze strony:
http://www.allegro.pl, nr aukcji 2159995262, stan na dzień 29.02.2012r., jest to falsyfikat na szkodę
kolekcjonera. Moneta w prawym dolnym rogu fotografii jest również falsyfikatem na szkodę kolekcjonerów, pochodzącym prawdopodobnie z lat 90-tych XX w. http://monety.vitnet.pl/falsy/13. dwudenar
1551, stan na dzień 27.03.2012r.
41
Na podstawie: H. Cywiński, Dziesięć..., op. cit., s. 83.
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został spiłowany mechanicznie, prawdopodobnie pilnikiem lub papierem ściernym. W celu przyciemnienia monetę poddano działaniu niezidentyfikowanej
substancji chemicznej. Niestety autor pracy nie dysponuje danymi metrologicznymi falsyfikatu.
Następnym, choć obecnie rzadziej stosowanym sposobem produkcji falsyfikatów jest metoda galwaniczna. Polega ona na wprowadzeniu powłoki galwanicznej na powierzchnię wcześniej wykonanej formy (matrycy) z gipsu, wosku, kauczuku sylikonowego itd.42 Tak uzyskuje się dwie formy. Jedna z nich przestawia
obraz awersu monety, druga przedstawia rewers. W celu poprawienia przewodzenia prądu przez formy pokrywa się je warstwą przewodnika, np. grafitu. Proces galwanizacji opiera się na zjawisku osadzania metalu na katodzie podczas
elektrolizy wodnego roztworu soli
tego metalu. W wypadku wykonywania fałszerstw metodą galwaniczną

katodą

uprzednio

będzie

grafitem

pokryta

forma.

Jako

anodę wykorzystuje się płyty metalu
z którego ma powstać pożądana
powłoka. Podczas procesu elektrolizy płytka taka rozpuszcza się w
Fot. 3 Zestawienie moletu 6 monet.

elektrolicie. Do wydzielenia danej

ilości metalu z roztworu soli konieczne jest dostarczenie określonej ilości prądu
elektrycznego. Regulując długość procesu oraz gęstości prądu można wpływać
na grubość uzyskanej powłoki43. Po uzyskaniu dwóch powłok galwanicznych w
celu wytworzenia gotowej monety konieczne jest ich połączenie. Aby uzyskać
zbliżoną do oryginału wagę pomiędzy powłoki wkleja się lub wlutowuje odpowiednią ilość materiału. W celu zakończenia procesu należy zręcznie dopasować oraz zlutować powłoki.

42

W. Ślesiński, Fałszerstwa..., op. cit., s. 94.
Szerzej na temat techniki galwanizacji zob. K. Szopski, J. Korzemski, Poradnik warsztatowca mechanika, Warszawa 1967, s.1251 - 1257.
43
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Fałszerstwa takie charakteryzują się dość wiernym oddaniem rysunku
monety. Może on być jednak płytszy niż oryginał, oraz w wypadku zastosowania jako formy materiału, który w procesie wysychania zmienia swoją objętość
mogą występować różnice średnicy fałszerstw galwanicznych. Znamienne dla
takich fałszerstw oprócz spłycenia i zaokrągleń rysunku jest z reguły dobrze
widoczne lutowanie powierzchni przebiegające na długości moletu. Łączenie
takie jest bardzo trudne do ukrycia i z tego właśnie powodu ten typ fałszerstw
jest rzadziej spotykany. Na fot. 3. wyraźnie widać miejsce zlutowania powłok
galwanicznych44, oddzielone jaśniejszej barwy lutem. Na zakończenie rozważań
dotyczących falsyfikatów galwanicznych należy zauważyć iż niektóre rodzaje monet mogą mieć oryginalnie
wzór na molecie przypominający lutowanie45.
Następnym omówionym rodzajem falsyfikatów będą fałszerstwa złożenia. Umiejętnie wykonane fałszerstwo tego typu może być niezwykle
trudne do wykrycia. Fałszerze przeważnie w celu zwiększenia wartości
monety usuwają, lub zmieniają na
inny element wpływający istotnie na
wartość przedmiotu. W przypadku
numizmatów takimi elementami są co
do zasady cyfry daty oraz detale
przedstawienia np. znaki mennicze.

Fot. 4 Zestawienie 3 monet 5 gr. z 1934r.

Praca fałszerska polega wtedy na starciu lub wycięciu elementu oraz wlutowaniu na jego miejsce innego znaku, bądź pozostawienia gładkiego pola. Sztandarowym przykładem tego typu falsyfikatu są monety 5 groszy z 1934r. Na aukcji
44

Zob. fot. 3. Przykłady moletu monet. Kolejno od góry, na fotografii: rant falsyfikatu wykonanego metodą galwaniczną https://e-numizmatyka.pl/portal/strona-glowna/monety/lista-artykulow/Orzel-reszkai....html,stan na dzień 27.03.2012r., niżej rant falsyfikatu wykonanego metodą odlewu, pozostałe molety
pochodzą z oryginalnych monet (zb. wł. aut.). Ranty oryginalnych monet z fotografii to od góry: rant
ząbkowany, gładki, z przedstawieniem nachodzących na siebie liście oraz rant z ozdobnym rysunkiem.
45
https://e-numizmatyka.pl/portal/strona-glowna/monety/lista-artykulow/Orzel-reszka-i....html, stan na
dzień 27.03.2012r.
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internetowej zakończonej 26 lutego 2012r. tego typu falsyfikat został sprzedany
za kwotę 1010 zł. Jest to cena odpowiadająca wartości monety oryginalnej w
podobnym stanie zachowania. Kupujących prawdopodobnie zmyliło zapakowanie monety w slab46. Autor użył jednak dla celów poglądowych fotografii innej
sfałszowanej monety tego samego typu ze względu na lepiej widoczne cech
indywidualizujące. Fałszerstwo47 to powstało prawdopodobnie z przerobienia
oryginalnych monet 5 gr. z 1938r. poprzez
usunięcie cyfry 8 i wlutowanie cyfry 4. Moneta z rocznika 1938, nadaje się do takiej
przeróbki ponieważ jej wartość rynkowa w I
stanie zachowania wynosi obecnie48 ok 15
- 20 zł. Na ilustracji środkowej znajduje się
egzemplarz fałszywy. Zdradzają go przede
wszystkim inne położenie lewego zakończenia korony orła względem końca nóżki
cyfry 9, oraz odmienna, smuklejsza nóżka
cyfry 4. Ponadto na omawianym egzemplarzu fałszerstwa występuje rozjaśnienie patyny wokół cyfry 4 wskazujące na ingerencję. Na większości falsyfikatów tego rodzaju sprzedawanych później patyna w tym
miejscu nie przejawiała już tak wyraźnych

Fot. 5 Zestawienie 3 monet 5 gr. z 1934r. nowa
odmiana fałszerstw.

różnic.
W pierwszym kwartale 2012r. pojawiło się na rynku nowsze fałszerstwo
monety 5 gr. z 1934r.Zachowuje ono odpowiednie położenie lewego końca korony wobec zakończenia nóżki cyferki 9. Występują w nim jednak charakterystyczne, powtarzalne na wszystkich egzemplarzach fałszerstwa uszkodzenia
powierzchni49. Falsyfikat ów został wykonany metodą odlewu. Trzy monety z
46

Slab jest potoczną nazwą plastikowego opakowania monety opatrzonego hologramem oraz informacją
na temat stanu zachowania monety oraz co do zasady będącego wyznacznikiem jej oryginalności. Monety
w slaby pakuje kilka firm, pochodzących głównie z USA.
47
Zob. http://aukro.sk/phorum/read.php?post_arch=1&f=274&i=23921&t=23921&view=h, stan na dzień
27.03.2012r.
48
Dane na dzień 27 marca 2012r.
49
Zob. http://zbierajmymonety.blogspot.com/2012/03/co-robic-by-nie-kupowac-falsyfikatow-na.html,
stan na dzień 27.03.2012r.
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nowego rodzaju fałszerstwa zostały przedstawione na fot. 5. W czerwonych
kółeczkach zaznaczono charakterystyczne uszkodzenie. Falsyfikat jest sprzedawany przez jednego z użytkowników portalu aukcyjnego jako kopia monety
oryginalnej. Niestety nie zostały one oznaczane przez producenta jako kopie, w
związku z czym nieuczciwi sprzedawcy wprowadzają je na rynek jako oryginały50.

Podsumowanie
Fałszerze w prowadzeniu swojej działalności coraz częściej posługują się
specjalistycznymi urządzeniami technicznymi. W 2011r. pojawiły się w sprzedaży niezwykle groźne fałszerstwa srebrnych monet niemieckich produkowane na
skalę przemysłową, prawdopodobnie w Chińskiej Republice Ludowej51. Powyżej autor starał się przedstawić przekrojowo główne techniki falsyfikacji monet,
ilustrując je w miarę możliwości przykładami. Nie omówiono szerzej specjalistycznych technik wykrywania falsyfikatów. Pozostawiając na dalszym planie
kwestię jego dostępności oraz ceny uzyskania stosownej ekspertyzy, należy
podkreślić iż w przypadku zakupu numizmatów na giełdzie lub od nieznajomych
osób uzyskanie monet na czas niezbędny do przeprowadzenia stosownych badań byłoby bardzo utrudnione. W pracy nie wskazano przykładów fałszerstw
częściowych, oraz fałszerstw reperacji. Pewne przypadki fałszerstw częściowych mogą zostać uznane również za złożenia, w wypadku gdy elementy dodawane pochodzą z innych zabytków. Nie wynika to z braku tego typu falsyfikatów monet, jednak granica pomiędzy wskazanymi rodzajami fałszerstw może
być płynna. Reperacje stają się natomiast fałszerstwami w wypadku gdy sprzedający nie informuje nabywcy o dokonanej ingerencji. Najczęstsze reparacje
numizmatów polegają na usuwaniu zawieszek, opraw oraz zaślepianiu otworów. Fałszerstwa monet stanowią poważny problem dla rynku antykwaryczne50

Fot. 5. Pierwsza moneta od góry przedstawia kopię oferowaną na portalu aukcyjnym allegro.pl w cenie
15 zł. Wycinek poniżej pochodzi z fotografii na aukcji gdzie moneta tego rodzaju została sprzedana za
kwotę 224,50 zł, jako oryginał. Fotografia monety pochodzi ze strony: http://www.allegro.pl, nr aukcji
2179935356. Drugi wycinek pochodzi z fotografii na aukcji gdzie moneta tego rodzaju została sprzedana
za kwotę 137,50 zł, sprzedający wskazał jednak iż nie jest pewien jej oryginalności. Fotografia monety
pochodzi ze strony: http://www.allegro.pl, nr aukcji 2179099695.
51
Zob. http://coins.about.com/od/worldcoins/ig/Chinese-Counterfeiting-Ring/, stan na dzień 23.04.2012r.
Przedstawione na stronie materiały dotyczą wprawdzie fałszerstw numizmatów amerykańskich jednak
można przyjąć iż w podobny sposób przebiega fabrykowanie falsyfikatów monet z innych państw.
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go52, ok. 100 - 200 pozycji na 1000, w trakcie przygotowania aukcji jest odrzucanych
jako fałszywe53. Wydano kilka publikacji specjalistycznych dotyczących fałszerstw numizmatów,54 jednakże z roku na rok pojawiają się w obrocie nowe
falsyfikaty. Uzasadnione wątpliwości musi budzić proceder produkcji i rozprowadzania kopii numizmatów, w wypadku gdy kopie takie nie są jednocześnie
odpowiednio oznaczane. Należy pamiętać iż w ten sposób producenci kopii dostarczają przedmiotów wykonawczych dla przestępstwa oszustwa55 oraz występku z art. 109 b u.o.z. Warto również zauważyć iż pomimo tego, że ustawodawca dostrzegł problem fałszowania i zbywania przerobionych lub podrobionych zabytków, wydaje się, że przepisy z art. 109 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami56, pozostają modelowym przykładem prawa martwego. Na zakończenie rozważań należy podkreślić iż żadna metoda lub zastosowanie najdoskonalszych urządzeń w celu wykrycia falsyfikatu nie może zastąpić doświadczenia.

52

Zob. J. Miliszkiewicz, Monety lepszą inwestycją niż obrazy, Moje pieniądze, dodatek do gazety Rzeczpospolita nr 27 (9417), wydanie z dnia 2/02/2012r. Jest to bardzo ciekawy artykuł dotyczący inwestowania w monety, zawiera również wzmiankę dotyczącą ilości pojawiających się w antykwariacie falsyfikatów.
53
ibidem.
54
J. Kurpiewski, Fałszerstwa...,op. cit.
55
Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm., art. 286.
56
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. nr 162, poz. 1568
z późn. zm.
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