
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

4 listopada 2021 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu  
srebrnej monety o nominale 10 zł  
oraz złotej monety o nominale 100 zł 
z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości” – „Ignacy Daszyński”.

Edward Taylor

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 – Edward Taylor

26 października 2021 roku Narodowy 
Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną 
monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy 
polscy ekonomiści” – „Edward Taylor”.

Edward Taylor (1884–1964) należał do grona 
wybitnych polskich ekonomistów. Wywodził 
się ze szkockiej rodziny osiadłej w Polsce 
w XVII w. Ukończył studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał 
doktorat. 

Początkowo silnie zaangażował się w ruch spół-
dzielczy, o którym napisał cenioną monografię 
O istocie spółdzielczości. Przełomem w jego 
życiu stał się 1919 r., gdy Taylorowi zapropo-
nowano stworzenie i zorganizowanie sekcji 
ekonomicznej na Wydziale Prawno-Ekono-
micznym poznańskiego uniwersytetu. Wykła-
dał tam przez cały okres międzywojnia, kładąc 
podwaliny poznańskiej szkoły ekonomicznej. 
Podczas wojny mieszkał wraz z rodziną we 
wsi niedaleko Jędrzejowa, gdzie mimo trud-
nych warunków starał się kontynuować dzia-
łalność naukową. W 1949 r. został zmuszony 
przez władze komunistyczne do przejścia 
w stan spoczynku. W 1956 r. wrócił na uczel-
nię, gdzie wykładał jeszcze przez cztery lata. 
Wychował kilka pokoleń polskich prawników 
i ekonomistów. 

Był zwolennikiem ekonomii klasycznej, 
w szczególności zaś teorii Alfreda Marshalla. 
Jego zainteresowania naukowe nie ograni-
czały się wszak jedynie do teorii ekonomii, lecz 

Wśród najważniejszych książek polskiego 
ekonomisty warto wymienić następujące 
pozycje: Inflacja polska, Druga inflacja polska, 
Wstęp do ekonomiki, Teoria produkcji, Historia 
rozwoju ekonomiki.

Grzegorz Jeż

Na rewersie monety znajdują się wizerunek 
Edwarda Taylora oraz daty jego urodzin 
i śmierci. 

Na awersie widnieje cytat pochodzący 
z dzieła Wstęp do ekonomiki.

obejmowały także naukę o pieniądzu, zagadnienia 
skarbowości oraz spółdzielczości. Opowiadał się 
za wolnością gospodarczą i własnością prywatną, 
a przeciw nadmiernemu etatyzmowi. Apelował 
jednak o sumienną współpracę wszystkich warstw 
społecznych w duchu solidaryzmu. 

Był myślicielem bardzo płodnym, jego dorobek 
naukowy i publicystyczny liczy około 300 pozycji. 
Dokonał licznych tłumaczeń klasyków ekonomii 
na język polski. Bardzo cenił owoce zainicjowa-
nej przez siebie serii wydawniczej „Poznańskie 
Prace Ekonomiczne”, w której wydawano naj-
lepsze prace doktorskie i habilitacyjne w okresie 
międzywojennym. 

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. 

Wizerunek Edwarda Taylora wg zdjęcia 
pochodzącego ze zbiorów Archiwum 
Rodziny Taylorów, udostępnionego 
przez Muzeum Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu


