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czasach pogańskich na terenach dzisiej-
szej Polski pieniądze nie stanowiły podsta-
wowego środka płatniczego. W transak-
cjach handlowych wykorzystywano m.in. 
srebrne blaszki, biżuterię, a nawet sztabki 
z żelaza i brązu. Tzw. płacidła miały wów-
czas wartość umowną, a w ramach za-
płaty oferowano także zboże, miód, tka-

niny, skóry zwierzęce (stąd np. „1 kuna” jako określenie jednostki 
płatniczej do dziś obowiązuje w Chorwacji). W Polsce, nim władzę 
objął Mieszko I, za sprawą prężnie rozwijającego się handlu w obiegu 
znajdowało się wiele monet, ale były to pieniądze spoza naszych gra-

nic. Do niedawna historycy przyjmowali, że Mieszko I bił własne 
denary. Tak pisał jeszcze Zygmunt Gloger w „Encyklopedii staro-
polskiej” (Warszawa, 1900–1903): „Pierwsze pieniądze polskie 
zaczął bić ze srebra Mieszko I, po przyjęciu z narodem wiary chrze-
ścijańskiej”. Obecnie naukowcy skłaniają się ku przypuszczeniu, że 
monety z inskrypcją „MISICO” pochodzą z czasów Mieszka II, a za-
tem są o kilkadziesiąt lat późniejsze.

Polityka mennicza Piastów
Nie ma wątpliwości, że własne denary nakazał bić Bolesław 

Chrobry. Wykorzystywał do tego mennice w Gnieźnie, Krako-
wie, Poznaniu, a nawet w czeskiej Pradze (po zdobyciu tego kraju 
w 1002 r.). Wybitny polski historyk i numizmatyk Marian Gumowski 
w „Monetach polskich” (Warszawa, 1924) podkreślał, że w czasach 
„Bolesława Chrobrego zasadniczą w mennicach wagą był funt karo-
liński (libra, talentum) wagi 367,2 grama, który dzielił się na 20 sze-
lągów (solidi) i na 240 denarów”. Niekiedy bito też półdenary, tzw. 
obole, zawsze ze srebra, wtedy bowiem innych metali nie stosowa-
no. Za Chrobrego monety wytwarzano nie tyle „dla zaspokojenia ob-
rotu wewnętrznego i potrzeb handlu, ale dla upamiętnienia jakiegoś 
wydarzenia, choćby dla zaznaczenia swego panowania i suwerenno-
ści” (M. Gumowski, op. cit.). Przykładem tego jest moneta z napi-
sem „REX BOLISLAVS” na pamiątkę koronacji Chrobrego w 1025 r.

Wzorem niemieckich władców pierwsi Piastowie udzielali prawa 
menniczego także biskupom polskim, np. biskup kruszwicki i arcybi-
skup gnieźnieński uzyskali zgodę od Chrobrego, a biskup wrocławski 
– od Kazimierza Odnowiciela (bito np. „krzyżówki” o wysoko wywi-
niętych brzegach, z symbolami kościelnymi – krzyżem, pastorałem 
czy pierścieniem; biskupi prawo to utracili w czasach Władysława 

Mennice książęce 
i królewskie

AGNIESZKA NIEMOJEWSKA

Bicie własnej monety przez 
władcę świadczyło o jego 
potędze i zamożności, nie 
dziwi więc, że już pierwsi 

Piastowie zadbali o posiadanie 
mennic. Ale do „złotego” 

droga była jeszcze daleka
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Hermana na rzecz palatyna małopolskiego Sieciecha, jednego z naj-
bardziej zaufanych ludzi Hermana).

Dopiero Bolesław III Krzywousty (panujący w latach 1102–1138) 
obok monet pamiątkowych nakazał wyrób cienkich, jednostron-
nie bitych denarków nazywanych brakteatami, które do krajowego 
obiegu trafiły jako środek płatniczy. Zmniejszenie wagi denara i za-
wartości w nim srebra służyło zwiększeniu dochodów panującego, 
ale nieuchronnie prowadziło do tzw. psucia pieniądza. Większość 
monet z czasów Krzywoustego powstała w mennicy gnieźnieńskiej.

Polskie mennice niezwykle ciekawie rozwijały swoją działalność 
w okresie rozbicia dzielnicowego. Oto bowiem „każdy Piast, posia-
dający własne księstwo, miał prawo do emitowania własnej mo-
nety. Z prawa tego książęta korzystali nader chętnie. (…) Nowym 
zjawiskiem było pojawienie się na ziemiach polskich przywilejów 
menniczych, czyli udzielenie zgody władcy na produkcję monety 
przez emitentów prywatnych. Taki przywilej otrzymał m.in. biskup 
poznański (w 1314 r.) oraz miasta: Sandomierz (1286 r.) i Nowy 
Sącz (1292 r.)” (Wojciech Kalwat, „Piastowskie pieniądze”, www.
wilanow-palac.pl). Chude lata polskiego mennictwa nastały zwłasz-
cza za panowania Mieszka III Starego, księcia zwierzchniego podzie-
lonego kraju. Odrodzenie zaś nastąpiło wraz z koronacją na króla 
Polski Władysława Łokietka (1320 r.). Władca nakazał podległym 
mu mennicom bicie denarów, ale także nowej monety – florena wy-
twarzanego ze złota, zwanego także dukatem.

Syn Łokietka, Kazimierz Wielki – ostatni z Piastów na tronie 
Polski – przeprowadził reformę systemu monetarnego i wydał 
ustawę obowiązującą wszystkich mincerzy, w której czytamy: „Jak 
jeden jest monarcha i jedno prawo, tak powinna być jedna men-
nica wieczysta i dobra pod względem wartości”. A Zygmunt Glo-
ger w „Encyklopedii staropolskiej” dodawał: „Wszystkie monety 
uregulował Kazimierz do grzywny krakowskiej, czyli polskiej, która 
równą była 48 groszom, 96 półgroszkom, 192 kwartnikom i 864 
denarom”. Kazimierz wprowadził więc do obiegu płatniczego gro-
sze krakowskie, a także kwartniki (by włączyć do systemu Wielko-
polskę) i miedziane denary, tzw. puły, na potrzeby Rusi Halickiej 
prowadzącej ożywiony handel z Grecją, gdzie srebrne monety za-
stąpiono miedzianymi.

Od Jagiellonów po Stanisława Augusta
Koronowany na króla Polski 4 marca 1386 r. Władysław II Ja-

giełło zachował system menniczy swoich poprzedników. W kraju 
Jagiellonów podstawową monetą były półgrosze i denary o zniko-
mej zawartości srebra. Bito je w ogromnych ilościach (np. min-
cerze Władysława Warneńczyka wyprodukowali ok. 40 milionów 
tego „zepsutego pieniądza”), w efekcie zagraniczni kupcy nierzad-
ko nie chcieli przyjmować tych monet, zwłaszcza że nieustannie 
zmieniał się kurs denara. 

Wznowiono więc pro-
dukcję złotych florenów, 
a na sejmach piotrkow-

skich w latach 1493 i 1496 uchwalono, że „po wsze 
czasy” 1 floren = 30 groszom srebrnym – ale ta stała 
wartość pełniła jedynie funkcję obrachunkową, po-
nieważ realną wartość i tak ustalał rynek (np. sejm 
w roku 1505 podniósł ją do 32 groszy). Za panowa-
nia Zygmunta I Starego technikę bicia „czerwonych 
złotych” udoskonalono, wprowadzono datę (jako 
pierwszy widnieje rok 1507) i popiersie władcy. Ich 
wartość rosła – w 1548 r., po śmierci Zygmunta I Sta-

rego, za jednego „czerwonego złotego” płacono aż 51 groszy polskich.
Za panowania ostatniego z Jagiellonów, a następnie królów 

elekcyjnych produkcja mennicza była obfita. W „Encyklopedii 
staropolskiej” Glogera czytamy: „Zygmunt August bił wykwintną 
monetę wyłącznie w mennicach królewskich w Wilnie i Tykoci-
nie. Gdy zaś przyjął Inflanty pod swoje berło, przybyła moneta 
inflancka, kurlandzka i od r. 1581 zastosowana do stopy polskiej 
moneta miasta Rygi, ze znakami królów polskich. Stefan Batory 
urządził mennicę w Olkuszu do wybijania pieniędzy koronnych 
z miejscowej kopalni srebra, a za jego panowania i pierwszych lat 
Zygmunta III wychodziły w Polsce najlepsze co do stopy i wagi 
pieniądze. Napływ atoli srebra do Europy z Ameryki obniżał jego cenę 
i w Polsce. Za korzec żyta w Krakowie płacono 8 groszy, pszenicy 
– 16 groszy, za kurę – 1 ½ grosza, za parę butów – 19 groszy; cieśla 
pobierał dziennie 4 i pół gr.”.    

Z kolei w mennicach Zygmunta III Wazy bito talary podwójne 
oraz pamiątkowe 10-dukatowe portugały i 5-dukatowe portugały. 
W 1621 r. ukazał się nowy gatunek monety produkowanej w Byd-
goszczy – „ort, czyli czwarta część talara, wybijany w ilości 28 sztuk 
z grzywny krakowskiej, o 11 łutach srebra na 5 domieszki. Wła-
dysław IV na sejmie koronacyjnym roku 1633 zrzekł się zarządu 
mennicy, która już od r. 1627 nie wypuszczała wcale monety drob-
nej, tylko dukaty, talary i portugały i to w ilości niedostatecznej, co 
spowodowało ogromny napływ drobnej, lichej monety zagranicz-
nej” (cyt. jak wyżej). By ratować skarbiec, świecący pustkami po 
szwedzkim potopie, król Jan Kazimierz w 1663 r. upoważnił dzier-
żawcę, Andrzeja Tümpe, czyli Tympfa, do wybijania złotówek po 
30 sztuk z grzywny, pół na pół z miedzią. Była to pierwsza moneta 
zwana „złotówką” polską. W mennicach: lwowskiej, krakowskiej 
i bydgoskiej przez 3 lata wybito tych „złotówek”, zwanych tymfami 
– od nazwiska dzierżawcy – aż 6 mln sztuk. Z kolei August II Sas nie 
otwierał mennic w Polsce, ale podskarbi litewski Ludwik Pociej wy-
bił w Grodnie w latach 1706–1707 nieco lichych szóstaków nazwa-
nych przez ówczesnych Polaków „ludzkim płaczem” (od inicjałów 
dzierżawcy: LP). 

Za panowania Augusta III doszło do fałszerstwa na ogromną ska-
lę. Jak czytamy u Glogera, „w czasie wojny siedmiomioletniej, Fryde-
ryk II, król pruski, znalazłszy w Dreźnie mennicę polską, osadził w niej 
Żyda berlińskiego Efraima i kazał mu bić monetę fałszywą polską 
z popiersiem Augusta III. Cała Polska wtedy została zalana powodzią 
dwuzłotówek, które, nazywane »efraimkami« lub bąkami, w wielkiej 
ilości napływały w latach 1757–1763 do Rzplitej. (…) Skuteczną re-
formę wykonał dopiero Stanisław August, gdy otrzymał od sejmu 
1764 r. odjęte królowi przed 137 laty prawo bicia monety na jego 
zysk i rachunek”. Wszystkie „tymfy” i „bąki” wycofano z obiegu, na-
prawiono finanse państwa. Nie uchroniło to jednak I Rzeczypospoli-
tej przed ostateczną klęską – zaborami. n

Widok Mennicy Królewskiej 
w Warszawie, ok. 1827 r.
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kronice polsko-węgierskiej, która została 
napisana prawdopodobnie w 1222 r., po 
raz pierwszy pojawia się legenda o zało-
żeniu państwa polskiego. Według autora 
tej kroniki – który, jak się przypuszcza, był 
pisarzem węgierskiej kancelarii królew-
skiej – trzech braci, być może chorwackich 
książąt, podróżowało z wybrzeża Morza 
Adriatyckiego na północ w kierunku Bałty-
ku. W wyniku różnych zdarzeń Lech, Czech 

i Rus założyli w czasie swojej wędrówki przez Europę Wschodnią trzy 
słowiańskie narody: Czechów,  Polaków (Lechitów) oraz Rusów. Le-
genda jest wspominana także w napisanej po czesku Kronice Dalimi-
la, która potwierdza, że Lech postanowił obrać za siedzibę swojego 
rodu miejsce, gdzie ujrzał białego orła wzlatującego na niebo czer-
wieniejące od światła zachodzącego słońca. „Aby zapewnić schro-
nienie sobie i swoim ludziom rzekł Lech: >Zbudujmy gniazdo!<. Stąd 
i owa miejscowość aż do dzisiaj zwie się Gniezno, to jest >budowanie 
gniazda<” – pisał nieznany z imienia autor Kroniki wielkopolskiej z XIII 
w. Przyjęło się więc uważać białego orła za najstarsze godło Polski 
i herb rodowy polskiej dynastii Piastów. 

Czy to jest orzeł?
Tymczasem żadna, oprócz jednej jedynej, polska moneta z okre-

su przed rozbiciem dzielnicowym nie przedstawia orła na awersie. 
Nawet najstarsza polska moneta – denar „Princes Polonie”, który 
przyjęło się uważać za monetę bitą przez mennicę książęcą Bolesła-
wa Chrobrego – ma na awersie wizerunek ptaka, który budzi kontro-

wersje taksonomiczne. Czy jest to orzeł przedni, zwany 
zysem? Czy może nasz rodzimy orzeł bielik, nazywany 
także birkutem? Oba te gatunki to bardzo duże ptaki, 
o wadze od 4 do 7 kg o charakterystycznych nogawicach, 
brzuchu i kuprze. Ptak na awersie najstarszej polskiej mo-
nety w niczym tych ptaków nie przypomina. 

Prof. Stanisław Suchodolski uważał, że denar „Princes 
Polonie” był prawdopodobnie bity w XI w. za panowa-
nia króla Mieszka II Lamberta. Uczony miał wątpliwości 
co do identyfikacji ptaka herbowego. Pojawiły się więc 
hipotezy, że moneta przedstawia pawia lub gołębia. Wy-
bitny polski numizmatyk mediewista, profesor Ryszard 
Kiersnowski, zasugerował, że może to być nawet kogut. 
Takie wytłumaczenie mogło wskazywać na jakieś silniejsze 
związki pomiędzy ówczesnym państwem pierwszych Pia-

stów i królestwem Franków. Kogut galijski, nazywany „Gallusem”,  
przedstawiany na awersach monet rzymskich do złudzenia przy-
pomina ptaka z „denara Chrobrego”. Także moneta rzymska z II 
w., która była bita w Antiochii, miała na awersie koguta, który był 
przewodnikiem po świecie podziemnym.  

Denary Bolesława II Szczodrego
W drugiej połowie XI w., za panowania króla Bolesława II Szczo-

drego, nazywanego także Śmiałym, wyprodukowano ok. miliona 
(niektóre źródła podają od 0,8 do 1,3 miliona monet) denarów 
w trzech głównych typach. Pierwszym był denar książęcy wybity 
w 1070 r. w Krakowie, na sześć lat przed koronacją Bolesława na kró-
la. Ptaka herbowego z poprzedniej monety zastąpiła głowa księcia 
z napisem „Boleslavus” w otoku. Zarys głowy jest bardzo prymitywny 
pod względem formy artystycznej. Podobnie jak rewers, na którym 
można się jedynie domyślać postaci księcia na koniu, trzymającego 
tarczę i dzidę. Jednak sama głowa zajmuje większą część wizerunku, 
przez co zaburza proporcje rysunku.

Drugim typem monety, która weszła do obiegu już po koronacji 
Bolesława Śmiałego, był produkowany w Krakowie tzw. denar kró-
lewski. Okres jego emisji trwał między 1076 a 1079 rokiem. Na awer-
sie tej monety widzimy głowę króla w koronie, zwróconą w lewo. 
Podobnie jak na wcześniejszej monecie wizerunek nie zachowuje 

Awersy i rewersy  
na monetach  
pierwszych Piastów
PAWEŁ ŁEPKOWSKI

Żadna polska moneta sprzed 
rozbicia dzielnicowego nie ma na 
awersie wizerunku orła jako godła 
państwa polskiego. Nawet denar 
Chrobrego budzi kontrowersje

W Denar PRINCES POLONIE
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prawidłowych proporcji. Głowa jest znacznie większa od trzymane-
go w ręku miecza. Moneta występowała w 68 odmianach, w których 
kropki i inne znaki ułożone są w różnych kombinacjach. Rewers uka-
zywał prawdopodobnie kościół o trzech kopułach.  

Trzecia odmiana denara Bolesława Śmiałego powstała w mennicy 
wrocławskiej. Jej wartość kolekcjonerska jest szczególnie wysoka ze 
względu na fakt, że moneta ta miała tylko 8 odmian. Awers przedsta-
wiał krzyż wokół którego napisane było imię „BOLESLAVS”. Rewers 
ukazywał głowę świętego Jana Chrzciciela z imieniem „SCS IOHA-
NES” w otoku. Żadna z monet bitych za czasów Bolesława Śmiałego 
nie przedstawiała na awersie ptaka herbowego dynastii panującej. Nie 
możemy więc dokonać porównawczej identyfikacji gatunkowej i he-
raldycznej wizerunku awersowego z denara Bolesława Chrobrego.

Prywatna mennica Sieciecha
W 1079 r. król Bolesław II Szczodry musiał uchodzić z Polski na 

Węgry. Na polskim tronie książęcym zasiadł jego brat Władysław 
Herman. Rzeczywistym współwładcą państwa był potężny palatyn 
Sieciech, którego rangę podkreśla fakt, że zaczął bić własne monety. 

Władysław Herman kontynuował mennictwo swojego starsze-
go brata, ale dokonał też licznych zmian. Jego monety były lżejsze 
(0,8 g) i były zrobione ze srebra o próbie 750. Denar Władysława 
Hermana miał tylko jeden wzór. Pod każdym względem był niemal 
kopią drugiego denara Bolesława II Szczodrego. Na awersie widocz-

na była spoglądająca na lewo twarz księcia Władysława, otoczona 
napisem „VLADISLAVS”. Znacznie ciekawszy jest rewers ukazujący 
kościół z trzema wieżami nieproporcjonalnie zwieńczonymi krzy-
żami z napisem „CRACOV” w otoku. Jest to zatem jeden z najstar-
szych wizerunków Krakowa, a może nawet rezydencji książęcej na 
Wawelu.

W czasie, kiedy do obiegu weszło – jak uważał prof. Suchodol-
ski – około 3 mln monet książęcych, także palatyn Sieciech urucho-
mił prywatną mennicę. Nie ma pewności, czy emisja tych monet była 
legalna. Przypuszcza się jednak, że Władysław Herman uległ swoje-
mu potężnemu zarządcy tak dalece, że pozwolił mu przejąć część 
atrybutów władzy monarszej. Monety Sieciecha stanowiły element 
polityki propagandowej palatyna. Małopolski możnowładca kazał bić 
dwa typy denara. Oba miały ten sam awers ze znakiem podobnym 
do późniejszego herbu Odrowąż, mimo że ród Strażów-Toporczy-
ków, z którego wywodził się Sieciech, miał w herbie topór. W otoku 
awersu monety bitej przez Sieciecha umieszczono napis „ZETEK” 
lub „ZETKEH”. Prof. Suchodolski uważał, że monety te powstawały 

w grodach należących do Sieciecha z okolic Płocka i Krakowa, a na-
pis na awersie był fonetyczną przeróbką imienia Sieciech na łacinę. 

Oba typy denarów palatyna miały identyczny awers. Ciekawy jest 
jednak rewers młodszej monety. Jest na nim plątanina linii tworzą-
cych jakiś tajemniczy znak. W 1965 r. uznano, że tworzy on splątany 
napis „Sieciech PALATI”. Jest to jedna z najrzadszych monet z okresu  
pierwszych Piastów. Zachowało się zaledwie kilkadziesiąt sztuk.

Brakteaty Bolesława Krzywoustego
Przez dwa pierwsze wieki istnienia państwa polskiego na ryn-

ku dominował pieniądz zagraniczny. Dopiero w czasach Bolesława 
Chrobrego przeważać zaczęły monety bite na rynku krajowym. Mia-
ły one znacznie większą wartość artystyczną niż poprzednie denary. 
Mennice Bolesława Krzywoustego wypuszczały głównie brakteaty 
– cienkoblaszkowe monety jednostronne ze stemplem odciśniętym 
tylko na awersie. Co ciekawe, były one tak cienkie, że czasami awers 
przebijał na gładki rewers, tworząc na nim wklęsły negatyw.  

Pierwsze monety bite za panowania Bolesława Krzywoustego 
cechują się znacznie wyższym poziomem artystycznym i bogatszą 
tematyką niż poprzednie. Na awersie widzimy rycerza w kolczudze. 
Być może to sam Bolesław Krzywousty, który dzierży w dłoni propo-
rzec książęcy. Podobnie jak na poprzednich denarach na rewersie tej 
monety jest ukazana świątynia. 

Druga, najliczniejsza emisja monet Bolesława Krzywoustego, 
miała na awersie proporcjonalnie przedstawionego władcę w glorii 
majestatu, otoczonego napisem „BOLEZLAVS”. Na rewersie po raz 
pierwszy w historii jest umieszczona nazwa monety: „DENARIUS”.

Każda kolejna emisja monet Bolesława Krzywoustego jest coraz 
ciekawsza pod względem artystycznym. Trzeci denar Krzywouste-
go ukazuje księcia trzymającego włócznię i tarczę i stojącego obok 
patrona państwa – świętego Wojciecha. Centralną część rewersu 
zajmuje krzyż otoczony napisem „ADALBIBVS”, który jest błędnie 
zapisaną formą imienia „Adalbertus”.  

Ostatnią, najciekawszą monetą pod względem wizerunkowym 
i stanowiącą największe osiągnięcie artystyczne mennictwa pia-
stowskiego przed rozbiciem dzielnicowym, jest jeden z najstarszych 
w Europie brakteatów – przedstawia świętego Wojciecha w stroju 
pontyfikalnym i z pastorałem. W otoku widnieje unikatowa inskryp-
cja: „SCS ADELBIRIAS EPS GNVH” (Sanctus Adalbertus Episcopus 
Gneznensis). To odwoływanie się na monetach do postaci świętego 
męczennika, patrona państwa i stolicy, wskazuje na wzrost znaczenia 
politycznego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.    n

Denar królewski Bolesława Śmiałego Denar książęcy Bolesława Śmiałego

Brakteat, tzw. protekcyjny, 
wybity ok. 1135 r. za 
panowania Bolesława III  
Krzywoustego
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redniowieczna mennica zazwyczaj składała 
się z zespołu budynków, zwykle wzniesio-
nych w granicach dużego grodu czy miasta 
i w miejscu dobrze chronionym – ze względu 
na zgromadzony w warsztatach cenny kru-
szec przeznaczony na monety. W poszcze-
gólnych budynkach przechowywano także 
narzędzia służące do przetopu kruszcu, 
formowania krążków (ewentualnie innego 
kształtu) i obrabiania ich. Warto przy tym 
zaznaczyć, że w zależności od swej wielkości 

i znaczenia mennica mogła posiadać jeden lub więcej tzw. 
warsztatów menniczych, z których każdy był samowystar-
czalny w trakcie procesu bicia monet. Obok zwykłych pie-
niędzy wytwarzano w takich miejscach monety okoliczno-
ściowe, pamiątkowe medale i żelazne stemple mennicze.

Podział obowiązków  
w mennicy

Zarówno w średniowiecznej Polsce, jak i w dobie 
Jagiellonów, a następnie w czasach królów elekcyjnych 
pracą mennicy kierował mincmistrz, który był także czę-
sto jej dzierżawcą wybranym przez księcia lub króla. Od-
powiadał za rzeczywistą zawartość kruszcu w monecie, 
a także za jej ostateczny wygląd – pełnił więc rolę nadzor-
cy. Do pomocy miał nawet do kilkudziesięciu mincerzy, 
którzy zajmowali się poszczególnymi etapami wyrobu 
monet, takimi jak: oczyszczanie metalu, odlewanie blach, 
wybijanie bądź wycinanie krążków (czasem też oklepy-
wanie ich krawędzi młotkiem), wreszcie wybijanie wy-
obrażeń za pomocą stempli, uprzednio rytowanych przez 
wyspecjalizowanych w tym rzemieślników. Nad jakością 
merytoryczną przekazów umieszczanych na stemplach 
czuwał tzw. pisarz (w Polsce na stałe w mennicy od cza-
sów Bolesława Kędzierzawego).

Mincmistrz, w zależności od umowy z władcą, mógł 
być także zobligowany do zdobywania kruszcu na po-
trzeby mennicy, przede wszystkim zaś do osobistego 
kierowania operacją renovatio monetae (łac. „odnowie-
nie monety”), co w średniowieczu oznaczało wymianę 
wszystkich monet znajdujących się w obiegu w państwie 
na nowe, z potrąceniem podatku – nie powinno więc 
nikogo dziwić, że często mincmistrzowie nie byli zbyt-
nio lubiani, zwłaszcza gdy wymieniali pieniądz lepszy na 
gorszy, o znacznie mniejszej zawartości kruszcu. 

W dawnej Polsce, gdy do bicia monet używano głów-
nie srebra, podstawową jednostką wagi, której używano 
przy ustalaniu stopy menniczej, była grzywna lub jej odpowiednik 
–  marka. Na podstawie ordynacji menniczej z jednej grzywny sre-
bra o określonej próbie bito ustaloną liczbę monet. Grzywna dzieliła 
się na 16 łutów, dlatego czyste srebro nazywano 16-łutowym. Łut, 
który podobnie jak karat dla stopów złota był miarą próby srebra, 
zaczął tracić swoje znaczenie, kiedy to waluty krajowe przestały 
opierać się na srebrze, przechodząc na złoto. Odtąd zawartość sre-
bra w stopie podawana jest w promilach, choć nawet dziś używane 
w jubilerstwie stopy srebra mają podaną próbę łutową. 

Zanim jednak w dawnej mennicy ze zgromadzonego kruszcu 
mincerze rozpoczęli bicie nowych monet, musieli się do tego od-
powiednio przygotować i przysposobić niezbędny materiał.

Przygotowanie masowej produkcji
Najważniejszym zadaniem było oczyszczenie srebra z różnych 

domieszek, ponieważ zarówno srebro w postaci wycofanych 
monet, srebrnych przedmiotów, jak i srebro pochodzące prosto 

Ś Jak dawniej  
bito monety

AGNIESZKA NIEMOJEWSKA

Pracownicy mennicy musieli 
wykazać się nie tylko poczuciem 
odpowiedzialności i uczciwością, 
ale też nie lada umiejętnościami 

Średniowieczny warsztat menniczy
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z kopalni nigdy nie było w czystej 
postaci. Pokruszone na kawałki sre-
bro z dodatkiem ołowiu prażono 
w glinianych naczyniach wyłożonych 
popiołem bukowym zmieszanym 
z przepalonymi kośćmi i przykry-
tych warstwą węgla drzewnego. Po 
każdym prażeniu pobierano pró-
by aż do chwili uzyskania czystego 
kruszcu w postaci drobnych kulek. 
Z czystego srebra i miedzi śrutowa-
nej sporządzano stop zgodny z or-
dynacją, a czuwał nad tym generalny 
nadzorca mennicy, tzw. wardajn. 
Płynny stop formowano w sztabki, 
które następnie rozklepywano, aby 
uzyskać blachy odpowiedniej grubo-
ści. Z blachy z kolei wycinano noży-
cami małe prostokąciki, klepane na-
stępnie młotkiem, aż się zaokrągliły, 
bądź też wycinano regularne krążki 
za pomocą przebijaka.

Krążki oczyszczano z brudu, 
a następnie bielono, grzejąc je 
w ogniu, oraz poddawano działa-
niu soli i kwasu winnego. Chodziło 
o maksymalne usunięcie miedzi z powierzchni krążka, co podno-
siło walory zewnętrzne monety. Tak przygotowane krążki spraw-
dzano pod względem ciężaru, a jeśli się on zgadzał z wymogami, 
przystępowano do bicia monet. 

Stemple mennicze
Do ręcznej produkcji pieniądza wykorzystywano stemple 

mennicze. Zwykle wykonywano je z żelaza, którego powierzchnię 
rozhartowywano, dzięki czemu łatwiej było nanieść wzór. W staro-
żytności stemple grawerowano, uzyskując głęboki relief. W okre-
sie średniowiecza stosowano, zwłaszcza dla denarów, szybszą 
technikę puncowania, czyli wybijania puncami na powierzchni 

stempla kresek, kółek i trójkątów 
układających się w rysunki i litery. 
Jeden stempel można było w ten 
sposób sporządzić nawet w 15 mi-
nut (zwykle dwukrotnie dłużej po-
wstawał bardziej złożony stempel 
awersu). 

Do wytłaczania na krążkach 
stempli używano nieruchomego, 
osadzonego w pniu drzewa stem-
pla dolnego (awersu) i ruchome-
go, trzymanego w ręku stempla 
górnego (rewersu), w który ude-
rzano z góry młotem. Stempel 
górny, narażony na bezpośrednie 
ciosy młota, szybciej się niszczył, 
dlatego średnio do jednego stem-
pla dolnego dorabiano 3–4 górne. 
Średniowieczne cienkie monety 
o płaskim reliefie mogła bić jedna 
osoba trzymająca w jednej dłoni 
stempel górny, a w drugiej młot. 
Głębszy relief wymagał kilku ude-
rzeń młotem. Parą stempli można 
było wybić do 10 tys. monet. Jed-
nostronne brakteaty bito jednym 

górnym stemplem, a zamiast stempla dolnego podkładano pod 
cienkie blaszki kawałek skóry.

Nie tylko siłą rąk
Dopiero w XVI i XVII stuleciu do mennic europejskich za-

częła wkraczać mechanizacja. Na przykład w latach 40. XVII w. 
Szwedzi zainstalowali w mennicy inflanckiej dwie prasy walcowe, 
które wytłaczały na paskach metalu, przeciskających się przez 
parę walców, stemple wyryte ośmiokrotnie na obwodzie wal-
ców. Produkcja walcowa znacznie przyspieszyła pracę mennic: 
w ciągu 1 minuty ośmiostemplowe walce obracały się 10 razy, 
wybijając 80 monet.

Prasy do tłoczenia monet wykorzystywała także np. menni-
ca w Bydgoszczy (to tu w 1621 r. wybito największą i najwar-
tościowszą monetę doby staropolskiej – złote 100-dukatówki 
Zygmunta III Wazy z okazji zwycięstwa nad Turkami pod Cho-
cimiem; średnica monety wynosi 69,2 mm, masa: 348,2 g złota. 
W styczniu 2018 r. na aukcji CNG za jeden egzemplarz zapłaco-
no rekordową kwotę 2,16 mln dolarów!). Do napędu urządzeń 
bydgoskiej mennicy szeroko wykorzystywano siłę wodną rzeki 
Brdy (kanału Międzywodzie), co na równi z dogodnym położe-
niem Bydgoszczy przy wodnym szlaku komunikacyjnym (Brda, 
Wisła), przyczyniło się do rozwoju zakładu. Kompleks budowli 
menniczych liczył dwanaście obiektów, wśród których znalazło 
się miejsca na m.in.: piekarnię, kuźnię, koła młyńskie, kierat kon-
ny, strzygalnię, piece do topienia srebra. W zakładzie przerabia-
no dziennie ok. 700 kg kruszcu, a pracowało tam jednocześnie 
minimum 50 wykwalifikowanych rzemieślników, nie licząc do-
stawców surowca (m.in. miedź, srebro) i pośredników. 

Choć dzierżawca mennicy, jako ten wymieniający lepszy pie-
niądz na gorszy, bywał nielubiany, to mincerze zawsze cieszyli się 
szacunkiem społecznym.   n

Dzień Mincerza
Mało kto wie, że 10 lutego obchodzimy w Polsce Dzień Mincerza. 
Dlaczego akurat tego dnia? Oficjalnie 10 lutego 1766 r. przyjęto 
jako datę założenia Mennicy Warszawskiej (której bezpośrednią 
spadkobierczynią jest Mennica Polska) i wprowadzono nowy system 
monetarny w Polsce, a na pamiątkę tego wydarzenia dzień 10 lutego 
ustanowiono świętem menniczym (od 1966 r.). We wrześniu  
1764 r., Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla (ko-
ronacja odbyła się 5 listopada) przez sejm elekcyjny, który zażądał 
reformy monetarnej, a tym samym uruchomienia nowej mennicy. 
W „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera czytamy: „Król ten 
ofiarował własną posesję na mennicę w Warszawie przy ulicy Bielań-
skiej, gdzie odtąd przez cały wiek była czynną. Nie oglądając się na 
zyski, sprowadził z zagranicy najbieglejszych medaljerów i mincarzy, 
aby zakład jego nie ustępował najlepszym w Europie”.

Jedną parą stempli wybijano do 10 tys. monet
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szystko zaczęło się od potężnego 
wybuchu umierającej gwiazdy, któ-
ra wyrzuciła w przestrzeń kosmicz-
ną złoto i srebro stworzone w jej 
termojądrowym piecu. Miliardy 
lat później rzemieślnik roz-
palił piec i roztopił 
metale. Zaczęły 
świecić intensyw-
nym światłem. 

Wlał wszystko do formy, poczekał aż ostygnie 
i uderzył stemplem. Stworzył pierwszą mo-
netę. Wypolerował ją i obejrzał. Błyszczała 
jak gwiazda. 

Pierwsze monety powstały w VII wieku 
p.n.e. w Lidii (dzisiejsza Turcja). Przez setki 
lat nikt nie traktował ich jak dzieła sztuki. 
Miały znaczenie praktyczne. Liczyła się siła 
nabywcza i pewność, że nie są fałszywe. 
Poza tym rzemieślnicy dysponowali zbyt pry-
mitywną techniką, aby realizować finezyjne czy 
oryginalne pomysły. Minęło wiele lat, zanim dzięki 
wyobraźni i mrówczej pracy udało się tchnąć duszę 
w awers i rewers.

Moneta jako dzieło sztuki
Twórcy zaczęli od formy. Natura uwielbia symetrię, a ludzie lu-

bią naśladować naturę. A zatem koło. Eleganckie i wygodne. Więk-
szość monet ma właśnie taki kształt. Jednak artyścii zawsze szuka-
ją nowych rozwiązań. Koło zamienili na owal, trójkąt lub wielokąt, 

drążyli środek, łączyli różne kształty, łamali symetrię. Dodali trzeci 
wymiar. Pojawiła się piramida i stożek. 

Na świecie znajdziemy monety o jeszcze bardziej niezwykłych 
kształtach. Cylindryczne i sześcienne somalijskie dolary, monety 

z Palau w kształcie motyli, misia i anioła. Wy-
brzeże Kości Słoniowej może pochwalić 

się monetą-kompasem, która wypo-
sażona jest w igłę wskazującą kie-

runek na północ. Na monecie 
z Tokelau znajdziemy przykle-

jonego kolorowego metalo-
wego motyla. Na polskiej 
monecie z 2001 r. zoba-
czymy bryłkę bursztynu, 
a liberyjska mennica doda-
ła do swojej dziesięciodo-
larówki dwa maleńkie bry-
lanty. A przecież są jeszcze 

monety z fiolką wody świę-
conej z Lourdes, fragmentem 

bolidu F1, z minerałami, kamie-
niami ozdobnymi, ceramiką czy 

drobinami meteorytów. 
Pierwsza na świecie moneta 

w kształcie kuli powstała w Polsce. 
Z kolei srebrna, bogato grawerowana 
i ozdobiona kryształami wyproduko-

wana została na zlecenie Niue, czyli terytorium stowarzyszonego 
Nowej Zelandii. Otrzymała zaszczytny tytuł najbardziej zaawan-
sowanej technologicznie monety na świecie. 

Mennica Polska może też pochwalić się dziesięciokilogramową 

Wybit(n)a sztuka 
ARTUR SADKOWSKI

Monety o zaskakującej formie 
raczej nie nadają się do 

codziennego użytku. To małe 
dzieła sztuki, które zachwycają 

kunsztem wykonania i mają 
wartość kolekcjonerską

W
1 dolar australijski
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srebrną monetą „Pro Memoria”. Ta imponująca pamiątka, wybi-
ta w nakładzie zaledwie dziesięciu sztuk, upamiętnia 10. rocznicę 
śmierci świętego Jana Pawła II. „Pro Memoria” jest największą na 
świecie monetą z wizerunkiem papieża Polaka. 

Warto podkreślić, że technologicznie jesteśmy w czołówce 
światowej. Wykorzystujemy druk cyfrowy, kolorowe elementy 
graficzne, odwzorowane w najdrobniejszych szczegółach. Czę-
sto stosowanym elementem są wstawki z kamieni szlachetnych, 
bursztynu, diamentów oraz kamieni syntetycznych. Kolejną nowo-
ścią jest dekorowanie szkłem. Monetę pamiątkową „400. rocznica 
polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej”, wyprodukowaną 
przez Mennicę Polską w 2008 r., zdobi ręcznie mocowana szklana 
wstawka. 

Powstały także monety 3D, jak choćby wyemito-
wana w 2013 r. cylindryczna „Fortuna Redux”, 
która jest rarytasem dla kolekcjonerów. 
Sukces odniosły też inne monety 
przestrzenne – „Wielkie pira-
midy” w kształcie ostrosłupa 
i kulista moneta „Siedem 
Nowych Cudów Świata”, 
wybita w 2015 r. oraz 
moneta w kształcie 
rozkładanej kostki 
poświęcona kano-
nizacji Jana Pawła 
II. Mennica Polska 
w y p r o d u k o w a ł a 
też monety puzzle, 
monetę świąteczną 
w kształcie dzwo-
neczka i choinki, jak 
również monety pro-
stokątne i w kształcie 
serca. Jak widać, pol-
scy artyści i rzemieślnicy 
nie tylko uważnie śledzą 
światowe trendy, ale czasem 
je wyprzedzają.

W sztuce ważna jest nie tylko 
forma, ale i treść, czyli to, co znajdzie 
się na monecie. To olbrzymie pole do po-
pisu dla twórcy. Z jednej strony ograniczony 
obszar działania, a z drugiej – wyzwanie, aby pre-
cyzyjnie i czytelnie zamknąć w małej przestrzeni 
emocje i historię. Każda moneta jest znakiem 
swoich czasów, zapisem dziejów, poczucia estetyki i technicznych 
możliwości. 

Życie i śmierć
Monety, jak żadne inne dzieło sztuki, mają znaczenie symbo-

liczne, kulturowe, czasem magiczne. Używane były jako talizmany 
i święte medaliki. Wkopane pod fundament domów zapewniały 
pomyślność i chroniły mieszkańców. Rozsypane przed młodą parą 
gwarantowały szczęśliwy związek. Symbolizują zdradę, dobroczyn-
ność albo gwarantują spokojne przejście w zaświaty. Znamy tysiące 
opowieści, gdzie pojawił się obol, srebrnik, dukat lub grosz. 

Czasem moneta, w zupełnie zaskakujący sposób, wiąże się 
z tragicznymi wydarzeniami. Po katastrofie prezydenckiego Tupo-
lewa odzyskano kolekcjonerskie monety, które prezes NBP Sławo-
mir Skrzypek chciał zawieźć do Katynia. Miały trafić do uczestni-
ków uroczystości. Prokuratorzy, którzy badali miejsce wypadku, 
odnaleźli je zniszczone lub poważnie uszkodzone. Po oczyszczeniu 
trafiły do specjalnej gabloty w Centrum Pieniądza NBP. Trudno 
znaleźć coś bardziej wymownego niż poskręcaną potworną siłą 
polską monetę wbitą głęboko w smoleńską ziemię. 

Pojedyncze egzemplarze
Większość twórców monet pozostaje anonimowa. Ich na-

zwiska zna garstka specjalistów. W zaciszu swoich 
pracowni studiują, analizują, poznają tajniki 

technologii, która pozwala im realizo-
wać dowolną wizję artystyczną. 

Komponują ze sobą różne mate-
riały: metale, szkło, tworzywa 

sztuczne, a nawet drew-
no. Korzystają z technik 

holograficznych, mają 
nieograniczony wybór 
kolorów i kształtów. 
Wynikiem ich ar-
tystycznej wizji są 
m.in.: przeźroczy-
sta moneta z Togo, 
polska moneta 
zmieniającą wygląd 
w zależności od 
kąta, pod jakim na 
nią patrzymy, libery-

ska pięciodolarówka 
odtwarzająca głos pre-

zydenta Kennedy'ego 
czy owalna pięciodola-

rówka z Wysp Cooka, na 
której po dotknięciu kciukiem 

pojawia się wizerunek kurczaka. 
Jakby tego było mało, twórcy 

postanowili wspiąć się na jeszcze wyż-
szy poziom: stworzyli monety imponujących 
rozmiarów. Rekordzistami są Australijczycy, 
którzy postanowili pobić, czy raczej wybić 
trzy rekordy. Efektem jest największa, naj-

cięższa i najdroższa moneta świata. Waży tonę, jest złota i ma 
ponad 80 centymetrów średnicy. Na rewersie widnieje oczywiście 
kangur. Jej wartość oszacowano na ponad 50 mln dolarów. 

Kolekcje numizmatyczne
Najstarsze kolekcje numizmatyczne w Polsce pojawiły się w koń-

cu XV wieku. Biskup chełmiński Stefan von Heideburd gromadził 
rzadkie monety na swym zamku w Lubawie, kolekcję polskich i ob-
cych monet zebrał Maciej Karpiga z Miechowa, zwany Miechowitą. 
Numizmatyką zajmowali się władcy i możnowładcy polscy, m.in. 
Jan Olbracht, Zygmunt Stary, Jan III Sobieski, książę pomorski Fi-

SH
UT

TE
RS

TO
CK

 (3
)

Kolekcjonerski srebrny numizmat 
z kompasem



10 ORwww.historia.uwazamrze.pl

lip II, Władysław IV. Imponującą kolekcję 
posiadał także Stanisław August Ponia-
towski. Poddani, znając zamiłowania 
króla, przynosili mu monety i me-
dale w darze. W konsekwencji 
zbiory szybko się powiększały, 
ale po śmierci króla kolekcja 
została sprzedana i tak roz-
padł się największy zbiór 
numizmatyczny w Polsce 
przedrozbiorowej. Warto 
wspomnieć też o XVIII-
-wiecznych kolekcjach: 
marszałka koronnego 
Stanisława Lubomirskie-
go, Stanisława Szczęsne-
go-Potockiego, historyka 
Tadeusza Czackiego i Mi-
chała Sołtyka, dziekana kate-
dry krakowskiej oraz cennych 
numizmatach zgromadzonych na 
Uniwersytecie we Lwowie. W XIX 
wieku budziły podziw kolekcje prywat-
ne, np. hrabiego Franciszka Potockiego 
(część z niej do dziś znajduje się w Muzeum 
Narodowym w Warszawie). 

Kolekcje zmieniały właścicieli, a część ze 
zbiorów uległa rozproszeniu, ale największym 
ciosem dla polskiej numizmatyki był czas okupacji. Niemcy ograbi-
li kolekcję monet w Muzeum Narodowym w Warszawie, zniknęły 
eksponaty z Biblioteki Krasińskich i Biblioteki Ordynacji Zamoj-
skiej, rozgrabiono zbiory Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej 
Akademii Umiejętności oraz poznańskiego Muzeum Narodowe-
go. Smutny los spotkał również muzealne zbiory w Płocku, Łodzi, 
Sandomierzu, Gdańsku i wiele kolekcji prywatnych.

Dziś największe zbiory znajdują się w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Toruniu. Perełki numizmatyki 
znajdziemy na wystawach w Mennicy Polskiej i Centrum Pieniądza 
NBP im. Sławomira Skrzypka, a we Wrocławiu swoje zasoby pre-
zentuje specjalistyczne Muzeum Sztuki Medalierskiej.

Zbiór zasad
Numizmatycy wyraźnie oddzielają dwa pojęcia: monety i numi-

zmaty. Moneta posiada nominał, znak emitenta i jest legalnym 
środkiem płatniczym na określonym terytorium. Natomiast numi-
zmat (nazywany czasem medalem) jako produkt o charakterze 
czysto kolekcjonerskim nie posiada tych atrybutów.

Z kolei monety możemy podzielić na kolekcjonerskie i inwe-
stycyjne. Te ostatnie noszą nazwę monet bulionowych. O cenie 
monety kolekcjonerskiej decydują: rodzaj stopu, próba, nakład 
oraz wiek. Moneta bulionowa warta jest dokładnie tyle, ile szla-
chetny metal, z którego jest wykonana. Pamiętajmy też, że nie 
każdy zbiór monet jest kolekcją. Kolekcjoner, w odróżnieniu od 
zbieracza, stosuje klucz, myśl przewodnią, ideę. Nic w jego zbio-
rach nie jest przypadkowe.

Pretekstem do rozpoczęcia przygody z numizmatyką może być 
np. setna rocznica powstania polskiej złotówki. Poza tym warto 

zwrócić uwagę na rodzimą walutę, bo 
jej historia i technologia tworzenia 

są bardzo pouczającym przykła-
dem zmieniających się losów 

naszego państwa. Rzadkie 
monety mogą kosztować 

fortunę, ale nie znaczy to, 
że bez odpowiednio gru-
bego portfela nie mamy 
szans na ich posiadanie. 
Czasem w zapomnianej 
szufladzie lub pudełku 
możemy znaleźć praw-
dziwą perełkę. Poszuki-
wania mogą być nie tyl-
ko przygodą, ale przede 

wszystkim zmuszają nas 
do nieustannego pogłę-

biania wiedzy. Olbrzymią 
większość monet znaleźli 

amatorzy i to najczęściej przez 
przypadek. 

Dobre, bo polskie
Polskie monety cieszą się olbrzymią po-

pularnością nie tylko na rodzimym rynku, 
ale także na świecie. Rok temu 100-duka-

towa moneta Zygmunta III Wazy sprzedana została w Stanach 
Zjednoczonych za ponad dwa miliony dolarów. To doskonały 
przykład udanej inwestycji w bilon, bo jeszcze dwa lata temu 
oferowano za nią nieco ponad milion dolarów. Ale ceny wyjąt-
kowych numizmatów szybko rosną, a w tym przypadku mamy 
do czynienia z absolutnym fenomenem. Sprzedany egzemplarz 
jest najlepiej zachowanym spośród sześciu z serii złotych mo-
net – waży 348,2 grama, ma 69,2 mm średnicy i jest wykonany 
ze złota o wysokiej próbie. Został wybity w 1621 r., a pochodzi 
z mennicy, która znajduje się w Bydgoszczy. Na jej awersie wid-
nieje popiersie króla Zygmunta III Wazy, na rewersie zaś herb 
Korony Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod dynastią Wa-
zów. Warto też wspomnieć o pochodzącym z Torunia, 50-duka-
towym medalu Jana Kazimierza z 1658 r. Szacowana wartość to 
ponad milion złotych. 

Również monety pochodzące z czasów PRL cieszą się du-
żym powodzeniem wśród kolekcjonerów. Być może dlatego, że 
ich ceny są zdecydowanie niższe. Mówimy tu o sumach rzędu 
kilku tysięcy złotych. Przykładem niech będzie rzadka mone-
ta stuzłotowa z wizerunkiem papieża Jana Pawła II z 1986 r., 
ceniona jest też moneta o nominale 200 zł, także z podobizną 
Jana Pawła II. Kilkaset złotych trzeba zapłacić za legendarną 
pięciozłotówkę z wizerunkiem rybaka, pochodzącą z 1974 r. 
Z kolei jedną z najdroższych monet z PRL jest dwudziestozło-
tówka z 1984 r.: szacowana wartość to ponad 5 tys. złotych. 
Mniej zasobni w gotówkę chętnie powiększą swoją kolekcję 
o dwuzłotowe monety okolicznościowe, emitowane przez Na-
rodowy Bank Polski od 1996 r. Najpopularniejsze serie to „Po-
czet królów i książąt polskich” oraz „Zwierzęta świata”.

Artur Sadkowski

Numizmat „Lapis lazuli” z Pakistanu
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tym roku Narodowy Bank Polski  
obchodzi 100-lecie naszej waluty.  
Sejm odrodzonej Polski w 1919 r.  
zdecydował, że złoty będzie naszym 
narodowym pieniądzem. Emitentem miał 
być tworzony Bank Polski SA. Tradycje 
przedwojennego Banku Polskiego SA 
kontynuuje dziś Narodowy Bank Polski. 

Podstawowy cel banku to dbanie o stabilny poziom cen. Bank 
centralny wspiera również politykę gospodarczą rządu, o ile nie 
ogranicza to podstawowego celu NBP. 
NBP konsekwentnie przestrzega zasady niezależności 
w prowadzeniu polityki pieniężnej oraz ustalania przez polski 
bank centralny poziomu stóp procentowych dostosowanych do 
krajowej sytuacji makroekonomicznej. To jedno z podstawowych 
narzędzi stabilizowania koniunktury gospodarczej w Polsce 
i utrzymywania inflacji na niskim poziomie. Możliwość 
niezależnego kształtowania poziomu stóp procentowych wynika 
wprost z posiadania własnej waluty – złotego.
Bezpieczeństwo Polski oraz jej pozycja na arenie międzynarodowej 
zależy między innymi od tego, jak silna jest polska gospodarka. 
Posiadanie własnej waluty pozwala Polsce szybko reagować 
na zewnętrzne wstrząsy makroekonomiczne, które mogą 
destabilizować gospodarkę. 
Polski złoty pozwala prowadzić suwerenną politykę monetarną, 
która chroni naszą gospodarkę przed negatywnymi skutkami 
zawirowań na świecie.
Złoty jest stabilną walutą, która budzi zaufanie nie tylko wśród 
Polaków, ale także międzynarodowych inwestorów.

Narodowy Bank Polski pełni w gospodarce trzy podstawowe funkcje:
• jest centralnym bankiem państwa. Prowadzi rachunki bankowe 

oraz realizuje zlecenia płatnicze m.in. ministerstw, urzędów i innych 
instytucji administracji państwowej, sądów, policji czy wojska.

• jest bankiem banków. NBP działa na rzecz stabilności 
krajowego systemu finansowego i tworzy warunki do 
rozwoju systemu bankowego. NBP prowadzi rachunki 
bankowe banków komercyjnych, wspiera rozliczenia 
pomiędzy nimi, a także umożliwia im pozyskiwanie środków 
bądź ich lokowanie w NBP.  

• jest bankiem emisyjnym. Tylko NBP ma prawo emitować 
polskie banknoty i monety, które są powszechnie akceptowane 
jako środek płatniczy. Najnowsze technologicznie 
zabezpieczenia zastosowane w polskich banknotach wpływają 
na zaufanie do naszej waluty.

Narodowy Bank Polski dba także o sprawne funkcjonowanie 
i bezpieczeństwo systemu płatniczego. To dzięki wsparciu NBP 
przelewy trafiają bezpiecznie na właściwe konta.
Jednym z istotnych zadań NBP jest prowadzenie edukacji ekonomicznej. 
NBP udziela wsparcia projektom o charakterze edukacji ekonomicznej, 
organizuje także wiele działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Od 
kilku lat rosnącym zainteresowaniem cieszy się Centrum Pieniądza NBP 
im. Sławomira Skrzypka, które jest nowoczesną placówką edukacyjną 
działającą przy centrali NBP w Warszawie.
Zadania Narodowego Banku Polskiego realizowane są także  
przez 16 oddziałów okręgowych w miastach wojewódzkich.
Narodowy Bank Polski z dumą nawiązuje do tradycji  
Banku Polskiego SA.
Polski złoty to silna polska gospodarka.

100-lecie polskiego złotego
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100 lat złotego

#PolskiZlotywww.nbp.pl/monety


