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

Leon Biegeleisen
11 maja 2022 roku Narodowy Bank Polski
planuje wprowadzenie do obiegu srebrnej
monety o nominale 10 zł „30. rocznica
powołania Straży Granicznej”.

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

Dbamy o wartość polskiego pieniądza
Monety kolekcjonerskie

Wielcy polscy ekonomiści – Leon Biegeleisen
Nominał 10 zł

5 maja 2022 roku Narodowy Bank Polski
wprowadza do obiegu srebrną monetę
o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy
ekonomiści” – „Leon Biegeleisen”.

Ag 925/1000
stempel: lustrzany
średnica: 32,00 mm
masa: 14,14 g
brzeg (bok): gładki
nakład: do 10 000 szt.
metal:

Leon Biegeleisen (1885–1944) był polskim
ekonomistą i nauczycielem akademickim
oraz oficerem Wojska Polskiego. Studiował w Berlinie, Wiedniu oraz we Lwowie.
W czasie I wojny światowej współpracował z Naczelnym Komitetem Narodowym.
Po zakończeniu wojny wykładał politykę gospodarczą i ekonomię na Wolnej
Wszechnicy Polskiej. Nie przeżył II wojny
światowej, niemniej data i okoliczności jego
śmierci nie są pewne.
Zainteresowania Biegeleisena koncentrowały się głównie wokół zagadnień związanych ze spółdzielczością, administracją
oraz gospodarką komunalną. Publikował
także prace dotyczące kwestii agrarnych.
Jego koncepcja polityki rolnej opierała się
na konieczności utrzymania dużej liczby
małych, rodzinnych gospodarstw, które
byłyby w stanie działać efektywniej niż duże
podmioty. W przypadku produkcji przemysłowej opowiadał się jednak za aktywną
polityką państwa, postulując wprowadzenie regulacji dotyczących zarówno cen,
jak i skali wytwórczej. Jego stanowisko nie
odbiegało zasadniczo od poglądów zwolenników gospodarki planowej i było zbliżone
do koncepcji socjalistycznych.

Projektant:
Urszula Walerzak
Emitent: NBP
Na zlecenie NBP monetę
wyprodukowała Mennica Polska S.A.

Czerpał z dokonań szkoły historycznej, przeciwstawiając się koncepcji homo oeconomicus.
Zjawiska ekonomiczne postrzegał w kontekście
całości życia społecznego. Był zwolennikiem
stopniowych prospołecznych reform. Wysunął przypuszczenie, że zarówno publiczne,
jak i prywatne przedsiębiorstwa mogą działać
równie efektywnie. Jego opus magnum Wstęp
do nauki ekonomii społecznej obejmuje wiedzę z zakresu teorii poznania i metodologii
nauk oraz stanowi próbę stworzenia modeli
ekonomicznych.
Wśród najważniejszych dokonań Biegeleisena
warto wymienić następujące prace: Teoria

małej i wielkiej własności, Polityka gospodarcza Italii, Polityka gospodarczo-aprowizacyjna miast polskich oraz dwutomowy
Wstęp do nauki ekonomii społecznej.
Grzegorz Jeż

Na rewersie monety znajdują się wizerunek Leona Biegeleisena oraz daty jego
urodzin i śmierci.
Na awersie widnieje cytat pochodzący
z I tomu dzieła Wstęp do nauki ekonomii społecznej – Teoria relatywizmu gospodarczego.

