
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”.

Adam Krzyżanowski

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 – Adam Krzyżanowski

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

Adam Krzyżanowski (1873–1963) był polskim 
ekonomistą, prawnikiem, politykiem oraz 
wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Niemal całe życie związany z Kra-
kowem, udzielał się aktywnie w życiu spo-
łecznym, politycznym i naukowym. W okresie 
II Rzeczypospolitej dwukrotnie sprawował 
mandat posła na sejm z listy Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem, z którego osta-
tecznie wystąpił na znak sprzeciwu wobec 
aresztowania posłów Centrolewu. Po wybuchu 
II wojny światowej Krzyżanowski został aresz-
towany przez Niemców w ramach akcji „Son-
deraktion Krakau”, a następnie wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. 
Zwolniony na początku 1940 r., zaangażował 
się w tajne nauczanie. W 1945 r. został człon-
kiem fasadowej Krajowej Rady Narodowej, 
a następnie posłem na Sejm Ustawodawczy 
z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Na 
kilka lat został usunięty z uczelni, działał jed-
nak w Polskiej Akademii Umiejętności. Zmarł 
w 1963 r.
Krzyżanowski był liderem krakowskiej szkoły 
ekonomicznej, łączył liberalizm gospodarczy 
z konserwatywną postawą polityczną. Zajmo-
wał się szerokim spektrum zagadnień ekono-
micznych, wśród których należy wymienić 
kwestie polityki gospodarczej, historię dok-
tryn ekonomicznych, rolę i znaczenie pie-
niądza, analizy demograficzne czy podstawy 

Wśród głównych prac Krzyżanowskiego 
warto wymienić następujące dzieła: Pieniądz, 
Założenia ekonomiki, Nauka skarbowości, Pau-
peryzacja Polski współczesnej.

Grzegorz Jeż

Na rewersie monety znajdują się wizerunek 
Adama Krzyżanowskiego oraz daty jego uro-
dzin i śmierci.

Na awersie widnieje cytat pochodzący 
z publikacji Źródła i symptomy wzbogacenia się 
nowoczesnych społeczeństw.

skarbowości. Był typem myśliciela o dużym tem-
peramencie, piszącym z zaangażowaniem i pasją. 
Podchodził z dystansem do zawiłych sporów teo-
retycznych, sprowadzając sztukę ekonomii do 
kilku zasadniczych prawd mających charakter 
zdroworozsądkowy.
Bronił wolnego rynku i praw jednostki. Zachęcał 
do wytężonej pracy i oszczędzania, dostrzega-
jąc w nich środek prowadzący ku przysporzeniu 
Polsce kapitału, w którym upatrywał fundament 
rozwoju gospodarczego Polski po odzyskaniu nie-
podległości w 1918 r.

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: Urszula Walerzak

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monetę  
wyprodukowała Mennica Polska S.A. 

Wizerunek Adama Krzyżanowskiego 
wg zdjęcia pochodzącego ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego


