
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

Tadeusz Brzeski
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”.

Wielcy polscy ekonomiści



Wielcy polscy ekonomiści  – Tadeusz Brzeski

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

Tadeusz Brzeski (1884–1958) był polskim eko-
nomistą i nauczycielem akademickim. Stu-
diował prawo na krakowskim Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie, jak również ekonomię na 
wyższych uczelniach w Monachium i Berlinie. 
W 1922 r. został profesorem Uniwersytetu 
Warszawskiego, na którym na przełomie lat 
dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku 
przez jeden rok akademicki pełnił funkcję rek-
tora. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł 
się do Lwowa, skąd władze sowieckie depor-
towały go do Kazachstanu. Został zwolniony  
w 1941 r. Udało mu się wyjść wraz z armią  
generała Władysława Andersa na Bliski 
Wschód. Jeszcze w czasie wojny przeniósł się 
do Londynu, gdzie mieszkał do końca życia. 
Aktywnie uczestniczył w życiu emigracyjnym, 
piastując wiele ważnych stanowisk. Objął urząd 
rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, 
a także stanowisko prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Naukowego na Obczyźnie.
Tadeusz Brzeski w swojej pracy koncentro-
wał się na zagadnieniach teoretycznych. Wło-
żył wiele wysiłku w analizę pojęć związanych  
z metodologią ekonomii. Stworzył złożoną klasy-
fikację zjawisk gospodarczych i faktów polityki 

Wśród innych ważnych prac Brzeskiego należy 
wymienić następujące pozycje: O granicach 
ekonomii społecznej, Ekonomia. Teoria gospo-
darowania, Ustrój pieniężny. Teoria, Polska jako 
jednostka gospodarcza.

Grzegorz Jeż

Na rewersie monety znajdują się wizerunek 
Tadeusza Brzeskiego, daty jego urodzin i śmierci 
oraz cytat pochodzący z dzieła Polska jako  
jednostka gospodarcza.

społecznej, do których zaliczał: wartości, miary  
i formy gospodarcze. 
Uczony kładł ogromny nacisk na psychologiczny 
aspekt życia gospodarczego. Brzeski wysunął 
pogląd, że teoria gospodarowania winna brać pod 
uwagę motywy postępowania jednostek i społecz-
ności, co szczegółowo wyłuszczył w jednej ze swo-
ich najważniejszych prac – Psychologicznej teorii 
gospodarczej w zarysie. Bronił tezy, że życie gospo-
darcze jest splotem faktów przyrodniczych i psycho-
logicznych, próbując tym samym godzić argumenty 
szkoły historycznej z myśleniem dedukcyjnym.

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:  
Grzegorz Pfeifer

Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monetę  
wyprodukowała Mennica Polska S.A. 

Wizerunek Tadeusza Brzeskiego 
wg zdjęcia pochodzącego ze zbiorów  
Narodowego Archiwum Cyfrowego


