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Sala Polska
Pieniądz w okresie Piastów i Jagiellonów  
Wartość pieniądza
Mapa mennic w XVI i XVII w.
Decjusz vs. Kopernik – narodziny polskiego złotego
Moneta podwartościowa
Reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego
Pieniądz Królestwa Polskiego i Bank Polski
Pieniądz w latach 1794–1831
Pieniądz w latach 1832–1923
Pieniądz II Rzeczpospolitej
Wojenne dzieje polskiego złota
Złoty Polski Ludowej
Złoty III Rzeczpospolitej
Zabytkowy sejf 

Sala NBP
Gabinet numizmatyczny
Katalog współczesnych banknotów i monet
Działalność NBP

Sala Krakowska
Pierwsi bankierzy krakowscy
Gmach NBP w Krakowie – wczoraj i dziś
Bank Emisyjny w Polsce
Feliks Młynarski
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Możliwość zwiedzania indywidualnego i z przewodnikiem.
Dla grup zorganizowanych obowiązuje rezerwacja  
pod nr. tel. 22 181 22 72, 22 181 22 73 lub kse@nbp.pl

Uwaga!  
Ze względów bezpieczeństwa liczba osób mogących 
jednocześnie przebywać na terenie Krakowskiego  
Salonu Ekonomicznego NBP jest ograniczona.

Więcej informacji na: www.nbp.pl/kse

Oddział Okręgowy NBP w Krakowie 
Kraków 30-960, ul. Basztowa 20

Godziny zwiedzania
Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP 
 
Poniedziałek–piątek 
godz. 8.00–15.00

Wstęp wolny!

Nowy punkt na edukacyjnej mapie Krakowa!

W sercu Krakowa, w zabytkowych wnętrzach gmachu 
Narodowego Banku Polskiego poznasz historię polskiego 
pieniądza, stając się świadkiem narodzin monety 
i banknotu, pierwszych banków i teorii ekonomicznych.

Przyjdź. Poznaj. 
Podaj dalej.

Sala Polska

Sala Krakowska



Sala Polska
Historia ma wielkie znaczenie!

Spotkanie z historią pieniądza rozpoczynamy u podstaw 
polskiej państwowości, a kończymy we współczesności.

Sala Polska została urządzona w pięknie odrestaurowanych, 
klasycystycznych wnętrzach NBP. Ekspozycja stanowi inte-
gralną część historii miejsca, w którym od 1924 r. do dziś 
nieprzerwanie tętni bankowe życie.

Sala Krakowska
Kraków – kolebka finansjery

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP już w swojej idei jest 
otwartym miejscem spotkań i wymiany myśli, dlatego przy-
gotowana wystawa porusza istotne zagadnienia związane 

z historią pieniądza i ekonomii oraz daje możliwość inter-
pretacji wielu zjawisk, które zachodziły na przestrzeni 
dziejów w polskiej gospodarce.

Sala Narodowego 
Banku Polskiego
Bank centralny: bank państwa,  
bank banków, bank emisyjny

W Sali Narodowego Banku Polskiego poznasz współcze-
sne funkcje oraz zadania banku centralnego. Dowiesz 
się, dlaczego NBP jest ważny dla gospodarki oraz jak dba 
o wartość pieniądza. Ale to nie wszystko! Zobaczysz tutaj 
niezwykłe monety i banknoty kolekcjonerskie emitowane 
przez NBP, którymi zachwycają się kolekcjonerzy na całym 
świecie, a także będziesz mógł wziąć do ręki oryginalną 
bankową sztabę złota. 

Krakowski Salon  
Ekonomiczny NBP

Wiedza
Krakowski Salon Ekonomiczny to idealne miejsce dla chcą-
cych wiedzieć więcej. Ekspozycja została podzielona na trzy 
uzupełniające się moduły tematyczne, które tworzą: Sala 
Polska, Sala Narodowego Banku Polskiego z Gabinetem 
numizmatycznym i Sala Krakowska. Każda w atrakcyjny 
sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia związane 
z historią pieniądza w kontekście historii Polski ze szczegól-
nym uwzględnieniem dziejów Małopolski. Istotną częścią 
ekspozycji jest historia Narodowego Banku Polskiego z od-
niesieniem do przemian systemu bankowego, które nastą-
piły po 1989 r.

Interakcje
Krakowski Salon Ekonomiczny to także miejsce spotkań. 
Naszym celem jest przybliżanie wszystkim zaintereso-
wanym nie tylko zasad funkcjonowania i roli banku cen-
tralnego, ale również przekazywanie szeroko rozumianej 
wiedzy ekonomicznej. Służą temu cykliczne wydarzenia, 
konferencje i sesje naukowe.


