
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

8 listopada 2022 roku Narodowy Bank Polski 
planuje wprowadzenie do obiegu 
srebrnej monety o nominale 10 zł 
„90. rocznica powstania Znaku Rodła”.

Michał Kalecki

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 – Michał Kalecki

26 października 2022 roku Narodowy 
Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną 
monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy 
polscy ekonomiści” – „Michał Kalecki”.

Michał Kalecki (1899–1970) był wybitnym 
polskim ekonomistą. Studiował na kilku 
uczelniach: Politechnice Warszawskiej,  
Uniwersytecie Warszawskim oraz Politech-
nice Gdańskiej, ale nie ukończył żadnej 
z nich – głównie z powodów finansowych. 
Samodzielnie zgłębiał wiedzę ekonomiczną. 
W 1929 r. rozpoczął pracę w Instytucie Badań 
Koniunktur Gospodarczych i Cen. W 1933 r. 
wydał wizjonerskie studium Próba teorii 
koniunktury, w którym przedstawił teorię 
efektywnego popytu. Po otrzymaniu sty-
pendium Fundacji Rockefellera wyjechał 
w 1936 r. do Szwecji. Następnie osiadł w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie współpracował z kilkoma 
ośrodkami akademickimi. Nawiązał także 
znajomość z Johnem Maynardem Keynesem. 
Przełożył swoją teorię na język angielski. 
Praca ukazała się w 1939 r. 

W czasie wojny Kalecki został zatrudniony 
w Oksfordzkim Instytucie Statystycznym. 
Od 1946 r. piastował stanowisko zastępcy 
dyrektora Działu Stabilizacji i Rozwoju 
w Departamencie Gospodarczo-Społecznym 
Sekretariatu ONZ. Wrócił do Polski w 1955 r. 
Poświęcił się wówczas przede wszystkim 
pracy naukowej. Wykładał w Szkole Głów-
nej Planowania i Statystyki. Pełnił funkcję 
doradcy rządów kilku państw. Był kandyda-
tem do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 

Fluctuations, Płace nominalne i realne, Theory 
of Economic Dynamics (pol. Teoria dynamiki 
gospodarczej), Polityczne aspekty pełnego 
zatrudnienia.

Grzegorz Jeż

Na rewersie monety znajdują się wizeru-
nek Michała Kaleckiego, daty jego urodzin 
i śmierci oraz tytuły wybranych prac.

Na awersie, poza stałymi elementami, 
takimi jak wizerunek orła ustalony dla godła 
Rzeczypospolitej Polskiej, nominał oraz 
oznaczenie roku emisji, umieszczony został 
cytat z monografii Kapitalizm. Koniunktura 
i zatrudnienie.

w 1970 r., ale śmierć uczonego zamknęła drogę 
do tego wyróżnienia.

Zainteresowania polskiego ekonomisty obejmo-
wały wiele dziedzin. Kalecki zajmował się teorią 
koniunktury, problemami planowania gospo-
darczego, jak również zagadnieniami dochodu 
narodowego. W swoich badaniach zgłębiał teorię 
rozwoju gospodarczego. Szczególną wagę przy-
kładał do kwestii zapewnienia pełnego zatrud-
nienia. Swoje główne koncepcje sformułował 
trzy lata przed Keynesem. Wszystkie publikacje 
Kaleckiego zostały wydane w języku angielskim.

Wśród ważniejszych prac uczonego należy 
wymienić następujące dzieła: Próba teorii 
koniunktury, Essays in the Theory of Economic 

Nominał 10 zł
metal: Ag 925/1000 
stempel:  lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki  
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