
Monety kolekcjonerskie

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem 
państwa odpowiadającym za politykę pieniężną 
i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma 
wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny 
nie prowadzi rachunków bankowych obywateli,  
nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. 
Prowadzi nato miast obsługę budżetu państwa, 
a także podmiotów sektora finansów publicznych. 
Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza 
nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki 
do działania systemu bankowego. Jest również jednym 
z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych 
w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.
Więcej o NBP: www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci 
oraz do rozwijania zainteresowań 
polską kulturą, nauką i tradycją.

Zapraszamy do zapoznania się  
z planem emisji na stronie:  
www.nbp.pl/monety

Na Państwa dodatkowe pytania 
odpowiedzą nasi konsultanci 
pod numerami tel. 22 185 91 59
oraz 22 185 13 03.

Sprzedaż wartości kolekcjonerskich  
emitowanych przez NBP  
jest prowadzona 
w oddziałach okręgowych NBP
oraz przez sklep internetowy NBP.

Na każdej polskiej monecie  

kolekcjonerskiej znajdują się: 

 nominał

  wizerunek orła ustalony dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej

 napis: Rzeczpospolita Polska

 rok emisji

Dbamy o wartość polskiego pieniądza

8 listopada 2022 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej 
monety o nominale 10 zł „90. rocznica 
powstania Znaku Rodła”.

Władysław Zawadzki

Emisja wartości kolekcjonerskich
stanowi okazję do upamiętniania
ważnych historycznych rocznic i postaci 
oraz do rozwijania zainteresowań 
polską kulturą, nauką i tradycją.

Wielcy polscy ekonomiści



Wielcy polscy ekonomiści – Władysław Zawadzki

26 października 2022 roku Narodowy 
Bank Polski wprowadza do obiegu 
srebrną monetę o nominale 10 zł z serii 
„Wielcy polscy ekonomiści” – „Władysław 
Zawadzki”.

Władysław Marian Zawadzki (1885–1939) 
był ekonomistą i politykiem. Pobierał nauki 
na kilku uczelniach – zarówno polskich, jak 
i zagranicznych. W młodości sympatyzował 
z ruchem socjalistycznym, by później zwią-
zać się ze środowiskiem wileńskich konser-
watystów. Od 1917 r. wykładał ekonomię na 
warszawskich uczelniach i na Uniwersytecie 
Stefana Batorego w Wilnie. W 1931 r. objął 
stanowisko wiceministra skarbu, zaś rok 
później przyjął tekę ministra tego resortu. 
Funkcję tę piastował do 1935 r. Okres jego 
urzędowania przypadł na czas wielkiego 
kryzysu. Zawadzki prowadził politykę rów-
nowagi budżetowej oraz stabilnej waluty, 
przeciwstawiając się koncepcjom dewalu-
acji złotego. Minister sądził, że w państwie, 
które kilka lat wcześniej doświadczyło  
niszczących skutków hiperinflacji, takie 
działania – głównie ze względów psycholo-
gicznych – są niedopuszczalne. Jego polityka 
nie przyniosła jednak oczekiwanych rezulta-
tów. Od 1936 r. wykładał w Szkole Głównej 
Handlowej.

Zawadzki był jednym z prekursorów wśród 
polskich uczonych zastosowania narzędzi 
matematycznych w ekonomii. Opowiadał się 
za teorią równowagi ogólnej. Miał poglądy 

gospodarczej. Pozostawił także Dziennik, 
interesujące świadectwo codziennej pracy  
działacza państwowego.

Grzegorz Jeż

Na rewersie monety, na tle stylizowanych 
kwadratów, znajdują się wizerunek Wła-
dysława Zawadzkiego, daty jego urodzin 
i śmierci oraz cytat pochodzący z dzieła 
Teoria produkcji. 

Na awersie monety, poza stałymi elemen-
tami, takimi jak wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nomi-
nał oraz oznaczenie roku emisji, w tle 
widać stylizowane kwadraty i wykresy.

liberalne, odrzucał koncepcje etatystyczne. Był 
przeciwny rozbudowanym wydatkom państwa 
i aktywnej polityce społecznej. Obawiał się,  
że nadmierne wydatki socjalne zatrzymają 
szybki rozwój gospodarczy Polski, a także nega-
tywnie wpłyną na postawy społeczne, tworząc 
podglebie sprzyjające aktywizacji postaw rosz-
czeniowych i osłabiając ducha przedsiębiorczo-
ści oraz wolę pracy.

Wśród najważniejszych dzieł Zawadz-
kiego warto wymienić następujące pozy-
cje: Zastosowanie matematyki do ekonomii 
politycznej, Teoria produkcji. Próba zbadania 
społecznych warunków produkcji oraz Mani-
pulowanie pieniądzem jako narzędzie polityki 

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel:  lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki  
nakład: do 10 000 szt.

Projektant:  
Dominika Karpińska-Kopiec

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monetę  
wyprodukowała Mennica Polska S.A. 


