Na każdej polskiej monecie
kolekcjonerskiej znajdują się:
nominał
	wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej

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

Wielcy polscy ekonomiści

napis: Rzeczpospolita Polska
rok emisji
27 października 2020 roku
Narodowy Bank Polski planuje
wprowadzenie do obiegu srebrnej monety
o nominale 20 zł z serii „Wielkie aktorki” –
„Antonina Hoffmann”.

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.

Leopold Caro

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 natom iast 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

Monety kolekcjonerskie

Wielcy polscy ekonomiści – Leopold Caro
Nominał 10 zł

14 października 2020 roku Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
srebrną monetę o nominale 10 zł z serii
„Wielcy polscy ekonomiści” – „Leopold
Caro”.
Leopold Caro (1864–1939) był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego solidaryzmu katolickiego. Studiował na Uniwersytecie
Lwowskim, gdzie uzyskał stopień doktora praw
oraz absolutorium z filozofii. Następnie podjął studia ekonomiczne w Lipsku. Po powrocie do ojczyzny praktykował jako adwokat –
początkowo we Lwowie, później zaś przeniósł
swoją kancelarię do Krakowa. W 1914 r. został
zmobilizowany do armii austriackiej, w której
służył w czasie I wojny światowej. Po jej zakończeniu zaciągnął się na ochotnika do Wojska
Polskiego. Zdemobilizowany w 1920 r., osiadł
na stałe we Lwowie. Objął katedrę ekonomii
społecznej na Politechnice Lwowskiej. Przez
krótki czas wykładał także na Uniwersytecie
Jana Kazimierza. W 1927 r. został prezesem
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
W tym samym roku stał się członkiem Komisji Opiniodawczej przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. W 1934 r. z inicjatywy
kardynała Augusta Hlonda powołano do życia
Radę Społeczną przy Prymasie Polski, w której
Caro piastował stanowisko wiceprezesa. Zmarł
we Lwowie w 1939 r.
Leopold Caro inspirował się ideami francuskich teoretyków spółdzielczości oraz
niemieckiej szkoły historycznej. Ujmował
kwestie ekonomiczne w kontekście zasad
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katolickiej nauki społecznej, głosząc prymat
etyki nad całością życia publicznego. Bliska
mu była wizja społeczeństwa odzwierciedlająca współzależność ludzi i ich braterstwo.
W związku z tym wyznawał światopogląd solidarystyczny, stanowiący przeciwwagę zarówno
dla kapitalizmu, jak i komunizmu – prądów
propagujących przede wszystkim materialistyczną wizję człowieka. Solidaryzm postrzegał
jako wizję porządku społecznego, w którym
inicjatywa prywatna – oprócz interesu osobistego – uwzględnia także dobro publiczne. Głosił ideę sprawiedliwości społecznej rozumianej
jako wyraz wspólnotowej troski o każdego
człowieka. Niebagatelną w tym względzie rolę

przypisywał państwu, które winno udzielać
wsparcia osobom słabszym i bezbronnym.
Do najważniejszych prac Caro należy
zaliczyć następujące dzieła: Zasady nauki
ekonomii społecznej, Solidaryzm. Jego
zasady, dzieje i zastosowania, Zmierzch
kapitalizmu, Problem społeczny w katolickim oświetleniu.
Na awersie monety centralnie umieszczony
został stylizowany napis: SOLIDARYZM.
Na rewersie monety znajduje się wizerunek Leopolda Caro oraz daty jego urodzin
i śmierci.
Grzegorz Jeż

