
Monety kolekcjonerskie

25 marca 2021 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej 
monety o nominale 10 zł z serii  
„Wielcy polscy ekonomiści” – „Adam Heydel”.

Ferdynand Zweig

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

Wielcy polscy ekonomiści



Wielcy polscy ekonomiści – Ferdynand Zweig

18 marca 2021 roku Narodowy Bank Pol-
ski wprowadza do obiegu srebrną monetę 
o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy 
ekonomiści” – „Ferdynand Zweig”.

Ferdynand Zweig (1896–1988) był polskim 
ekonomistą i socjologiem pochodzenia żydow-
skiego. Studiował prawo i ekonomię w Wiedniu 
i Krakowie, następnie przez szereg lat wykładał 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego aktywnie zajmo-
wał się publicystyką gospodarczą, współpracując 
z wieloma tytułami prasowymi. Prowadził dział 
ekonomiczny w wysokonakładowym dzienniku 
„Ilustrowany Kurier Codzienny”. Był uczniem 
i bliskim współpracownikiem Adama Krzyża-
nowskiego. Po wybuchu II wojny światowej 
wyjechał do Wielkiej Brytanii, zaś w później-
szym okresie wykładał na uczelniach izraelskich. 
Na emigracji porzucił zainteresowania ekono-
miczne, poświęcając się socjologii, w której to 
dziedzinie jego prace zyskały znaczący rozgłos. 
Nie wrócił już do Polski.

Jako ekonomista Zweig opowiadał się za libe-
ralizmem gospodarczym. Kładł nacisk na roz-
wiązania umożliwiające swobodne działanie 
jednostek, ujęte jednak w ścisłe ramy prawne 
i niepozbawione pewnego komponentu socjal-
nego. W pracy O programie gospodarczym Pol-
ski postulował szybką rozbudowę przemysłu 
i wolny handel jako drogę prowadzącą ku roz-
wojowi kraju.

Dzieło Cztery systemy ekonomii. Uniwer-
salizm – nacjonalizm – liberalizm – socja-
lizm stanowiło zaś próbę syntezy myśli 

of Consumers’ Credit, Ekonomia i tech-
nika, Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu, 
The Planning of Free Societies, Poland Between  
Two Wars.

Grzegorz Jeż

Na rewersie monety znajdują się wizeru-
nek Ferdynanda Zweiga oraz daty jego uro-
dzin i śmierci. Obok wizerunku ekonomisty 
została umieszczona parafraza fragmentu 
książki Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu.

Na awersie widnieje fragment dzieła Cztery 
systemy ekonomii. Uniwersalizm – nacjonalizm 
– liberalizm – socjalizm.

społeczno-ekonomicznej, w której krakowski 
myśliciel uwypuklił wagę elementów politycznych 
i ideowych oraz ich nierozerwalny splot z zagad-
nieniami ściśle gospodarczymi.

Dostrzegając uwiąd koncepcji liberalnych i towa-
rzyszący mu wzrost znaczenia ruchów nacjona-
listycznych i socjalistycznych w latach trzydzie-
stych ubiegłego wieku, Zweig wierzył jeszcze 
w odwrócenie tendencji, ale nadciągające widmo 
wojny pozbawiło go złudzeń. Sam zresztą dokonał 
później korekty stanowiska, akceptując istnienie 
gospodarki planowej jako niezbywalny warunek 
zachowania demokracji i wolności.

Wśród innych ważnych prac Zweiga warto 
wymienić następujące pozycje: The Economics 

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 Ferdynanda Zweiga 
wg zdjęcia pochodzącego ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego


