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
5 maja 2022 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnych
monet o nominale 10 zł z serii „Wielcy
polscy ekonomiści” – „Leon Biegeleisen”
oraz „Jan Stanisław Lewiński”.

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.

Władysław Grabski

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

Dbamy o wartość polskiego pieniądza
Monety kolekcjonerskie

Wielcy polscy ekonomiści – Władysław Grabski
Nominał 10 zł

21 kwietnia 2022 roku Narodowy Bank
Polski wprowadza do obiegu srebrną
monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy
polscy ekonomiści” – „Władysław Grabski”.
Władysław Grabski (1874–1938) był politykiem, działaczem społecznym i ekonomistą. Pochodził ze starej szlacheckiej rodziny.
Kształcił się w Polsce, Francji oraz Niemczech.
W młodości sympatyzował z ideami socjalistycznymi, ale szybko zbliżył się do nurtu
narodowego. W 1905 r. został aresztowany
przez władze carskie i na krótko osadzony na
Pawiaku za udział w kampanii na rzecz samorządu i polonizacji instytucji publicznych
w Królestwie Polskim. Trzykrotnie posłował
do rosyjskiej Dumy w latach 1905–1912. Po
wybuchu I wojny światowej został członkiem
Centralnego Komitetu Obywatelskiego oraz
Komitetu Narodowego Polskiego. W 1918 r.
przez krótki czas był więziony przez Niemców
jako reprezentant orientacji antyniemieckiej.
W 1919 r. zdobył mandat posła na Sejm Ustawodawczy z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, po czym objął tekę ministra skarbu
w rządzie Leopolda Skulskiego. Po raz pierwszy został premierem w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Reprezentował Polskę
na międzynarodowej konferencji w Spa, jednak niepowodzenie rokowań spowodowało
dymisję Grabskiego. W latach 1923–1925
ponownie stanął na czele rządu, w którym pełnił także obowiązki ministra skarbu. Pod jego
kierownictwem dokonano reformy walutowej
i skarbowej, czego efektem były wprowadzenie nowej waluty – złotego, sanacja budżetu
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państwa i zdławienie hiperinflacji. Ustąpił ze stanowiska w 1925 r., po czym wycofał się z życia
politycznego, poświęcając się pracy naukowej
i publicystycznej.
Grabski opublikował wiele prac z zakresu ekonomii agrarnej, upatrując w warstwie chłopskiej
fundament siły narodu. Stworzył podwaliny
nowej dziedziny nauki – socjologii wsi. W 1935 r.
opublikował dzieło Idea Polski, w którym dokonał
analizy sytuacji wewnętrznej Polski, przestrzegając przed licznymi niebezpieczeństwami grożącymi odrodzonej Rzeczypospolitej.
Z innych najważniejszych prac Władysława Grabskiego należy wymienić: Historię Towarzystwa
Rolniczego, Materiały w sprawie włościańskiej,

Dwa lata pracy u podstaw państwowości
naszej (1924-1925), O własnych siłach.
Grzegorz Jeż

Na rewersie monety znajdują się wizerunek
Władysława Grabskiego oraz daty jego urodzin i śmierci.
Na awersie widnieje cytat pochodzący
z artykułu Wychowanie publiczne jako czynnik sanacji gospodarczej z dzieła O własnych
siłach. Zbiór artykułów na czasie.

