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.

napis: Rzeczpospolita Polska

Wielcy polscy ekonomiści

rok emisji

Adam Heydel
15 kwietnia 2021 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej monety
o nominale 10 zł oraz złotej monety o nominale
200 zł „100. rocznica III Powstania Śląskiego”.

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.

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

Monety kolekcjonerskie

Wielcy polscy ekonomiści – Adam Heydel
Nominał 10 zł

25 marca 2021 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy
ekonomiści” – „Adam Heydel”.
Adam Heydel (1893–1941) był polskim ekonomistą i publicystą politycznym. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a od 1927 r. wykładał na tej uczelni ekonomię. Przez krótki czas służył w dyplomacji.
Sympatyzował z obozem narodowo-demokratycznym, jednak nie angażował się bezpośrednio w aktywność polityczną. Krytykował politykę sanacji, co przyczyniło się do
zwolnienia go z pracy na UJ w 1933 r. Na
uczelnię powrócił cztery lata później jako
profesor zwyczajny. Szefował Instytutowi
Ekonomicznemu przy Polskiej Akademii
Umiejętności, w którym redagował czasopismo „Studia Ekonomiczne”. W 1939 r. Heydel został aresztowany przez niemieckich
okupantów w ramach akcji „Sonderaktion
Krakau”, a następnie wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Sachsenhausen. Zwolniony na początku 1940 r., zaangażował się
aktywnie w życie konspiracyjne, za co zapłacił uwięzieniem. Zesłany w 1941 r. do obozu
Auschwitz-Birkenau, został rozstrzelany
przez Niemców w egzekucji zbiorowej.
Heydel był zadeklarowanym liberałem gospodarczym. Opowiadał się za ideą wolnego
rynku i energicznie przeciwstawiał się polityce
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interwencyjnej państwa. Swój sprzeciw wobec
nadmiernych regulacji argumentował ekonomicznie i politycznie, podkreślając, że gospodarcza działalność państwa na dłuższą metę będzie
nieopłacalna, a ograniczenie praw jednostek
przyniesie uwiąd demokracji parlamentarnej.
Heydel jako sympatyk austriackiej szkoły ekonomii główną przyczynę zaburzeń gospodarczych
upatrywał w nadmiernej podaży pieniądza prowadzącej do przeinwestowania, a w konsekwencji do spadku produkcji i wzrostu bezrobocia.
Jego zainteresowania nie ograniczały się
jedynie do ekonomii. Pasjonowała go szczególnie sztuka, czego wyrazem jest obszerna

monografia poświęcona twórczości Jacka
Malczewskiego.
Wśród głównych prac Adama Heydla warto
wymienić następujące pozycje: Podstawowe
zagadnienia metodologiczne ekonomii, Przyczynowość w ekonomii, Kapitalizm i socjalizm
wobec etyki, Myśli o kulturze.
Grzegorz Jeż
Na rewersie monety znajdują się wizerunek Adama Heydla oraz daty jego urodzin
i śmierci.
Na awersie widnieje cytat pochodzący
z artykułu Kapitalizm i socjalizm wobec etyki.

