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Przez cały rok świętujemy wspólnie 100 lat niepodległej 
Polski. Narodowy Bank Polski uświetnił tę wyjątkową 

rocznicę emisją banknotu „Niepodległość” oraz monet kolek-
cjonerskich. Wśród nich znajdą Państwo dwie niezwykłe złote 
monety: pierwsza o nominale 2018 zł w unikatowym kształcie 
kuli, druga – odwzorowanie � złotego powszechnego obiegu 
z 2017 r., ale o prawie dwukrotnie większej średnicy.

2018 is the year of joint celebration of 
the 100th anniversary of independent Poland. 
Narodowy Bank Polski has honoured this special 
anniversary by issuing the “Independence” 
banknote and collector coins. These include two 
extraordinary golden coins: the first one, with the 
face value of 2018 złoty, has a unique spherical 
shape, whereas the second one is modelled on 
the 1 złoty circulation coin from 2017, but its 
diameter is almost double.

Szanowni Państwo!
Dear Readers 

W 2018 roku świętowaliśmy wspólnie 100 lat niepodległej 
Polski. Narodowy Bank Polski uświetnił tę wyjątkową 

rocznicę emisją banknotu „Niepodległość” oraz monet kolekcjo
nerskich. Wśród nich znalazły się dwie niezwykłe złote monety: 
pierwsza o nominale 2018 zł w unikatowym kształcie kuli, druga 
– odwzorowanie 1 złotego powszechnego obiegu z 2017 r., ale  
o prawie dwukrotnie większej średnicy.

2018 was the year of joint celebration of 
the 100th anniversary of independent Poland. 
Narodowy Bank Polski has honoured this special 
anniversary by issuing the “Independence” 
banknote and collector coins. These include two 
extraordinary golden coins: the first one, with the 
face value of 2018 złoty, has a unique spherical 
shape, whereas the second one is modelled on 
the 1 złoty circulation coin from 2017, but its 
diameter is almost double the original. 
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Źródłem wzruszeń i refleksji okazało się przygotowane z naszej inicjatywy widowisko patriotyczne 
„Wolność we krwi”, które w sierpniu 2018 roku mogli obejrzeć na żywo warszawiacy i telewidzowie 
w całej Polsce.

Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne wydarzenie wpisane w obchody Stulecia 
– wystawę „Dzieje złotego”. Pod koniec września 2018 roku, na Placu J. Piłsudskiego w Warszawie 
stanęła ekspozycja będąca zapowiedzią Polskiej Wystawy Gospodarczej organizowanej 
przez Kancelarię Prezydenta RP, przewidziana w setną rocznicę wydarzenia. Inspiracją 
dla przedsięwzięcia stała się poznańska
Powszechna Wystawa Krajowa 
z 1929 r. Tak jak wtedy młoda 
niepodległa Polska chwaliła się 
swoimi pierwszymi osiągnięciami, tak 
założeniem współczesnej ekspozycji 
jest podsumowanie i uczczenie 100 lat 
dokonań polskiej gospodarki. Integralną 
częścią tego wydarzenia stała się wystawa 
przygotowana przez Narodowy Bank 
Polski poświęcona historii polskiej 
jednostki pieniężnej, której geneza  
sięga XVI w.

Zachęcam Państwa do prześledzenia 
losów naszej narodowej waluty. Złoty 
na przestrzeni swojej historii stał się 
bowiem jednym z atrybutów polskiej 
suwerenności i symbolem determinacji 
Polaków w walce o wolność.

Produced on the initiative of Narodowy Bank Polski, the patriotic show 
“Freedom Runs in Our Blood”, which was watched live by Varsovians 
and broadcast for TV viewers across the country in August 2018, stirred 
emotions and inspired the public to reflect.

Now I have the pleasure of inviting you to the next event dedicated to 
the centenary celebrations – the “History of the Złoty” exhibition. It was 
opened in Piłsudski Square in Warsaw at the end of September 2018, 
as a forerunner of the Polish Economic Exhibition organized by the 
Chancellery of the President of the Republic of Poland to mark the 100th 
anniversary of the original event. The undertaking was inspired by  
the Universal Polish Exhibition held in Poznań in 1929. While young  
and independent Poland boasted of its first achievements at that time, 
the idea of the contemporary exhibition is to sum up and celebrate  
the achievements of Poland’s economy in the last 100 years. 
An integral part of the event is the exhibition by Narodowy Bank  
Polski devoted to the history of the Polish monetary unit, whose origins 
reach back to the 16th century. 

I encourage you to track the history of the Polish currency. Over time the 
złoty has evolved to become one of the attributes of Polish sovereignty 
as well as a symbol of the determination of Poles in their struggle for 
freedom. 
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Mam nadzieję, że nowatorska koncepcja przestrzenna wystawy i pomysł nadania jej 
kształ-tu dwunastometrowej monety, przyciągnie rzeszę zwiedzających. Przygotowano 
także mobilną wersję ekspozycji, dzięki czemu „Dzieje złotego” będzie można oglądać 
w wielu miastach w Polsce.

Na wystawie warto zwrócić uwagę na wizualizację monet i wzorów banknotów z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego, które znajdują się w zbiorach numizmatycznych  
Narodowego Banku Polskiego. Naszym staraniem ta właśnie kolekcja ilustrująca złotego 
jako jednostkę monetarną została wpisana na Polską Listę Krajową Programu UNESCO – 
Pamięć Świata. Bardzo nas cieszy to prestiżowe wyróżnienie.

Wiele ciekawych szczegółów dotyczą-
cych dziejów złotego znajdą Państwo 
w tym specjalnym wydaniu 
„Bankoteki” w całości poświęconej 
wystawie. 

Zapraszam do lektury!

Prof. Adam Glapiński 
Prezes Narodowego Banku Polskiego

concerning the history of the złoty. 

Enjoy your reading!

Professor Adam Glapiński 
President of Narodowy Bank Polski

Nowatorska koncepcja przestrzenna wystawy i pomysł nadania jej kształtu
dwunastometrowej monety, przyciągnęła rzeszę zwiedzających. Przygotowano także
mobilną wersję ekspozycji, dzięki czemu „Dzieje złotego” można oglądać w wielu
miastach w Polsce.

Na wystawie warto zwrócić uwagę na wizualizację monet i wzorów banknotów z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, które znajdują się w zbiorach numizmatycznych
Narodowego Banku Polskiego. Naszym staraniem ta właśnie kolekcja ilustrująca złotego
jako jednostkę monetarną została wpisana na Polską Listę Krajową Programu UNESCO  
– Pamięć Świata. Bardzo nas cieszy to prestiżowe wyróżnienie.

Wiele ciekawych szczegółów dotyczą
cych dziejów złotego znajdą Państwo 
w tym specjalnym wydaniu „Bankoteki”
w całości poświęconej wystawie.

Zapraszam do lektury!

The innovative spatial concept of the exhibition and the idea  
of giving it the form of a 12-metre coin attracted crowds of visitors.  
We have also prepared a mobile version of the exhibition, which allows  
the “History of the Złoty” to travel to numerous cities across Poland. 

Of particular note in the exhibition is a virtual showcasing of coins 
and banknote specimens from the interwar period which are part 
of the numismatic collection of Narodowy Bank Polski. It was due 
to the Bank’s efforts that this particular collection, illustrating the 
złoty as a monetary unit, was entered in the Polish National Register 
of the UNESCO Memory of the World Programme. This distinction 
for the NBP collection makes us truly proud.

In the special issue of “Bankoteka”, which is fully devoted to  
this exhibition, you will find plenty of interesting details  
concerning the history of the złoty.

Enjoy your reading!

Professor Adam Glapiński 
President of Narodowy Bank Polski
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Złoty polski w postaci monet i banknotów pojawił się w obiegu dopiero u schył-
ku panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w czasie insurekcji kościuszkowskiej 
(1794 r.). Jego historia zaczęła się jednak znacznie wcześniej, na przełomie średniowiecza 
i czasów nowożytnych, i wiąże się z początkami polskiego parlamentaryzmu. Pod koniec 
XV w. zaczęła funkcjonować w Pol-
sce jednostka obrachunkowa, zwana 
złotym. Służyła ona do wyrażania cen 
towarów, usług oraz wartości innych 
monet. Sejm w Piotrkowie w 1496 r. 
ustalił, że 1 złoty będzie równy 30 
groszom. Dlaczego nie oparto systemu 
monetarnego na pieniądzu mającym 
postać materialną, np. na dukacie? Ma 
to związek ze zmianami cen kruszców, 
zwłaszcza z cenami złota potrzebnego 
do bicia dukatów. Przyjęcie stałej warto-
ści bez wątpienia porządkowało system 
rozliczeń. Już w czasie reformy pienią-
dza w pierwszej połowie XVI w., pod-
jętej przez Zygmunta Starego, wartość 
dukata wzrosła do 45 gr, a za panowania 
Jana Kazimierza (1648−1668) aż do 
180 gr, czyli do 6 zł.

Określenie „złoty” miało w dawnej 
Polsce różne znaczenia. Nazywano 
tak złote monety, które napływały za 
sprawą kontaktów handlowych z zagra-

The Polish złoty in the form of coins and banknotes only appeared in 
circulation at the end of the reign of Stanisław August Poniatowski, 
during the Kościuszko Uprising (1794). However, its history began 
long before that, at the turn of the Middle Ages and the modern era, 
and was associated with the beginnings of Polish parliamentarism. An 
accounting unit known as the złoty started functioning in Poland at 
the end of the 15th century. It was used in order to express the prices 
of goods, services and the value of other coins. In 1496 the Sejm in 
Piotrków determined that 1 złoty would be equivalent to 30 grosz. Why 
wasn’t the monetary system based on money with a material form, 
such as the ducat? This was due to the changing prices of bullion, and 
especially the price of gold needed to mint the ducats. The adoption of 
a fixed value undoubtedly introduced order in the settlement system. 
Already during the money reform undertaken by Sigismund the Elder in 
the first half of the 16th century, the value of the ducat increased to 45 
grosz, and during the reign of John Casimir Vasa (1648-1668) it went up 
to 180 grosz, that is, 6 złoty.

The term “złoty” (golden) had various meanings in Poland across the 
ages. This was the name used in reference to the gold coins which 
flowed into the country as a result of trade relations with foreign lands. 
The złoty was used to express the value of amounts paid, among 
others, with the grosz coins, thalers and ducats. The second half of the 
17th century saw the emergence of coins with a face value of 30 grosz, 
i.e. equal to one złoty, although they were minted from silver.

Dzieje złotego
The history  
of the Polish złoty
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nicą. W złotych wyrażano wartość należności płaconych m.in. groszami, talarami, dukata-
mi. W drugiej połowie XVII w. pojawiły się monety o nominale 30 groszy, czyli równym 
jednemu złotemu, chociaż były bite ze 
srebra.

Wraz z rozwojem systemu parlamen-
tarnego zmieniał się system pieniężny 
Rzeczypospolitej. Jednym z ważniej-
szych wydarzeń w historii polskiej 
skarbowości było oddzielenie na po-
czątku XVI w. skarbu publicznego od 
królewskiego. Dzięki temu możemy 
m.in. dowiedzieć się, jak wyglądały 
dochody i wydatki dworu. Na przykład 
w 1583 r., za panowania Stefana Batore-
go, wydatki wyniosły 153 215 zł. Składały 
się na nie m.in. wydatki na utrzymanie 
kuchni − 8049 zł, zakup wina − 1869 
zł, zakup sukna − 9893 zł, opiekę nad 
królewskimi stajniami − 11 284 zł oraz 
tzw. wydatki drobne − 17 128 zł. Z bie-
giem lat wpływy do skarbu królewskie-
go rosły, ale z powodu malejącej warto-
ści pieniądza nie był to wzrost realny. 
Co więcej, królowie pozostawiali po 
sobie długi. Władysław IV był na przy-
kład winien 380 tys. zł podskarbiemu 
koronnemu. Zadłużył się też na dworze 
hiszpańskim (na budowę okrętów) oraz 
zaciągnął pożyczki na modernizację 
armii oraz przygotowania do wojny 
z Turcją. 

Z podatków uchwalanych przez sejm 
pokrywano głównie wydatki na cele 
wojskowe. Ich wartość wyrażano 
w złotych. Z czasem pojawiało się 

The money system of the Polish-Lithuanian Commonwealth changed 
along with the development of the parliamentary system. One of the 
most important events in the history of the Polish fiscal system was 
the separation of the public Treasury from the royal Treasury at the 
beginning of the 16th century. As a result, we can learn about the royal 
court’s income and expenses. For example, in 1583, during the reign of 
King Stephen Bathory, the expenses amounted to 153,215 zł. This amount 
included, among others, expenditure on the maintenance of the royal 
kitchen – 8,049 zł, the purchase of wine – 1,869 zł, the purchase of 
cloth – 9,893 zł, the care over the royal stables – 11,284 zł and so-called 
minor expenses – 17,128 zł. Over the years, the proceeds of the royal 
Treasury increased, but due to the declining value of money, this did not 
represent real growth. Moreover, the kings were leaving behind debts 
after their reign. For example, King Ladislas Vasa owed 380,000 zł to the 
Treasurer of the Polish Crown. He also incurred a loan from the Spanish 
crown court (for the construction of ships) and borrowed money for the 
modernization of the army and preparations for the war with Turkey. 

The taxes introduced by the Sejm were mainly used to cover military 
expenditure. Their value was expressed in the złoty. Over time, more and 
more various taxes were introduced, which were supposed to provide 
revenue to the Treasury. These included, among others, the “podymne” 
hearth tax (tax on each inhabited house), the “kwarta” property tax 
(paid by the lessees of royal estates), the “hiberna” tax (tax intended 
to support the army during the winter, known as the “winter’s bread”), 
the “pogłówne” poll tax (personal tax levied on each individual), the 
“czopowe” alcohol excise tax (tax on the production and sale of alcohol), 
the “szelężne” alcohol tax (paid by city dwellers for the sale of alcohol, 
also known as “szynkowe”). 

During the reign of King Sigismund Vasa (1587-1632) the participants of 
the Sejm sessions were very interested in issues related to the economy, 
tax collection and the value of money. In 1620, the Sejm adopted a law 
on the coin, in which it established the value of the ducat (4 złoty) and 
the thaler as expressed in złoty. In 1632, the Sejm took over the right to 
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coraz więcej różnych podatków zasila-
jących skarb. Były to m.in.: podymne 
(podatek od zamieszkałego domu), 
kwarta (płacona przez dzierżawców 
dóbr królewskich), hiberna (podatek 
na utrzymanie wojsk zimą, tzw. chleb 
zimowy), pogłówne (podatek osobisty), 
czopowe (podatek od produkcji i sprze-
daży alkoholi), szelężne (płacone przez 
mieszczan z tytułu sprzedaży alkoholi, 
tzw. szynkowe). 

Sejmy za panowania Zygmunta III 
Wazy (1587−1632) bardzo interesowały 
się kwestiami gospodarczymi, poborem 
podatków oraz wartością pieniądza. 
W 1620 r.sejm uchwalił ustawę o mone-
cie, w której określił w złotych wartość 
dukatów (4 złote) i talarów. W 1632 r.
prawo do emisji monet, które dotych-
czas przysługiwało królom, przeszło 
na sejm, a wynikający z tego dochód 
menniczy stał się własnością Rzeczy-
pospolitej. Za panowania Władysława 
IV (1632−1648), tak jak za poprzednich 
władców, najwięcej środków przezna-
czano na obronę. Największą część 
wydatków stanowiły zaległe wypłaty dla 
wojska oraz na obronę granic przed Turcją i Chanatem Krymskim. Od początku panowa-
nia Stefana Batorego (1576 r.) do końca rządów Władysława IV Wazy (1648), łącznie na 
ochronę granicy północnej, wschodniej i południowej wydano 53 300 000 zł! Wydatki te 
stanowiły ogromne obciążenie dla budżetu.

Prawdziwy sprawdzian dla skarbowości nadszedł za panowania Jana Kazimierza 
(1648−1668). Władca ten musiał się zmierzyć z powstaniami kozackimi, najazdem  
Szwedów i rokoszem Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Po wojnach, które spustoszyły 

issue coins, which had up to that point been exercised by the kings. 
The resulting seigniorage revenue from the minting of coins became 
the property of the Polish-Lithuanian Commonwealth. During the reign 
of King Ladislas Vasa (1632-1648), just like during the reign of previous 
rulers, the largest amounts were allocated for national defence. The 
largest item on the list of expenditure was the overdue payments to 
the army and the cost of the defence of the borders against Turkey and 
the Crimean Khanate. From the beginning of the reign of King Stephen 
Bathory (1576) until the end of the reign of Ladislas Vasa (1648), a total 
amount of 53,300,000 zł was spent on the protection of the northern, 
eastern and southern borders! These expenses were a huge burden on 
the budget.

The state Treasury faced a real challenge during the reign of king John 
Casimir Vasa (1648-1668). This ruler had to face Cossack uprisings, 
the Swedish invasion of Poland, and the rebellion of Jerzy Sebastian 
Lubomirski. After the wars, which had a devastating effect on the 
Polish-Lithuanian Commonwealth, the state had to repay various 
debts as well as salaries due to the soldiers. It was necessary to quickly 
improve the condition of the budget – the authorities attempted to 
solve this problem by increasing the income derived from the minting 
of the coins. The negative effects of these policies were felt for the 
next 100 years. The Sejm ordered the new operators of the mints to 
produce copper coins and reduced-value silver coins, in which the 
ore content was lower than indicated by the face value. In the years 
1659-1666, the market was flooded with copper schilling coins − the 
so-called borattines, which owed their name to Tito Livio Burattini, the 
leaseholder of the royal mint. The value of these coins introduced into 
circulation is estimated at 10-20 million złoty. The ratio between the 



12

Rzeczpospolitą, pozostały do spłacenia 
długi i należny wojsku żołd. Konieczna 
była szybka naprawa budżetu – ratun-
ku szukano w zwiększeniu dochodów 
czerpanych z bicia monety. Skutki tych 
działań odczuwano przez kolejne 100 
lat. Sejm zlecił nowym dzierżawcom 
mennic bicie monet miedzianych 
i podwartościowych monet srebrnych, 
tj. takich, w których zawartość kruszcu 
była mniejsza, niż wskazywał nomi-
nał. W latach 1659−1666 rynek zalały 
miedziane szelągi − tzw. boratynki, 
które swoją nazwę zawdzięczają Tytu-
sowi Liwiuszowi Boratiniemu, dzier-
żawcy królewskiej mennicy. Wartość 
tych monet w obiegu szacuje się na 
10−20 mln zł. Relacja między wartością 
monety miedzianej a wartością mone-
ty srebrnej gwałtownie spadła. Kryzys 
monetarny pogłębiło emitowanie w la-
tach 1663−1666 monety o nominalnej 
wartości 30 groszy – tymfa, nazwanego 
tak od nazwiska innego dzierżawcy 
mennic, Andrzeja Tymfa. Zawierała 
o połowę mniej srebra, niż wskazywał 
nominał. Andrzej Tymf w stosunkowo 
krótkim czasie wyprodukował monety 
o wartości około 7 mln zł. Skarb pań-
stwa i dzierżawcy mennic uzyskali spore dochody, jednak gospodarka wyczerpanego woj-
nami kraju pogrążyła się w długotrwałym kryzysie. Ostatecznie tymfy i boratynki zostały 
wycofane z rynku w związku z reformami przeprowadzonymi przez Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.

Polski złoty słabł także w czasach panowania Jana III Sobieskiego (1674−1696). Pomimo 
wielu zwycięstw tego wybitnego wodza kraj wszedł w nowe stulecie osłabiony. Pierwsze 
dekady XVIII w. przyniosły dalsze perturbacje polityczne i gospodarcze, odczuwane przez 
całe społeczeństwo.  Wprawdzie Rzeczpospolita nie uczestniczyła w wojnie północnej 

value of the copper coin and the value of the silver coin dropped sharply. 
The monetary crisis was further deepened by the issuance of a coin with 
a nominal value of 30 grosz in the years 1663-1666. It was known as the 
tymf, and was named after another lessee of the royal mints, Andrzej 
Tymf. The coin only contained half the amount of the silver indicated by 
the face value. In a relatively short time Andrzej Tymf produced coins with 
a total value of about 7 million złoty. The state Treasury and the lessees 
of the mints obtained considerable incomes, but the economy of the 
war-torn country was plunged into a prolonged crisis. Eventually, the tymf 
coins and the borattines were withdrawn from the market in connection 
with the reforms carried out by King Stanisław August Poniatowski.

The Polish złoty also lost value during the reign of King John III Sobieski 
(1674-1696). Despite the many military victories of this exceptional 
commander, the country entered the new century in a weakened 
condition. The first decades of the 18th century brought further political 
and economic disruptions which affected the whole of society.  Although 
the Polish-Lithuanian Commonwealth did not participate in the Great 
Northern War (1700-1721), the country was affected by the passages of the 
armies and by the associated requisitions. The situation was additionally 
destabilized by the competition for the Polish throne between Russia, 
Prussia, Austria, Sweden and France. The history of the fiscal reforms 
in Poland is linked to the history of the internal reforms of the state. 
During the reign of the Saxons, the Sejm still had undisputed authority 
in these matters. The customs duties were regulated in 1703, and one of 
the acts adopted by the Sejm concerned the regulation of prices, which 
were expressed in złoty. The first serious attempt to improve the internal 
condition of the state was made at the Silent Sejm in 1717. The name of 
that Sejm session came from the fact that the deputies were not allowed 
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(1700−1721), jednak kraj dotknęły przemarsze wojsk i rekwizycje. Sytuację dodatkowo de-
stabilizowała rywalizacja o polski tron między Rosją, Prusami, Austrią, Szwecją i Francją. 
Historia reform skarbowych w Polsce wiąże się z dziejami wewnętrznych reform państwa. 
Kompetencje sejmu w tych sprawach w czasach panowania Sasów były nadal niepodwa-
żalne. W 1703 r.doprowadzono do uregulowania ceł, a jedna z ustaw sejmowych dotyczyła 
regulacji cen, które podano w złotych. Pierwszą poważną próbę naprawienia sytuacji we-
wnętrznej podjęto na Sejmie Niemym 
w 1717 r.Nazwa sejmu wzięła się stąd, 
że z obawy przed zerwaniem obrad nie 
dopuszczono posłów do głosu. To wła-
śnie wtedy wprowadzono nowe podatki, 
które miały być przeznaczone na utrzy-
manie, nielicznej niestety, stałej armii. 
Dalsze reformy skarbowości zostały 
jednak zablokowane przez zrywanie 
sejmów. Skarb świecił pustkami, w bu-
dżecie brakowało środków na pokrycie 
zobowiązań wynikających z funkcjo-
nowania państwa. Ogromnym proble-
mem było znalezienie pieniędzy na 
służbę dyplomatyczną, sejm ograniczył 
liczebność wojska. Niewiele lepsza była 
sytuacja skarbu Augusta II i Augusta 
III. Dochody szacowano na około 2 mln 
zł, jednak w rzeczywistości wpływy nie 
przekraczały 60% tej sumy.  

Ogromną rolę w pogorszeniu krajo-
wych finansów miał pruski monarcha 
Fryderyk II. W latach pięćdziesiątych 
XVIII w. wywołał on kryzys monetar-
ny w Polsce. Dzięki zajęciu Saksonii 
w 1749 r. władca Prus zdobył stemple słu-
żące do bicia polskich monet. Podrobioną 
walutę, o obniżonej zawartości kruszcu, 
potajemnie przewożono do naszego kraju 
i wymieniano na dobry pieniądz. 

to speak in order to prevent them from disrupting the proceedings. 
New taxes were then introduced, which were supposed to support 
a permanent – but very small – army. However, further reforms of 
the state Treasury were blocked by successful attempts to break up 
the Sejm sessions. The state Treasury was empty and there were not 
enough funds in the budget to cover the liabilities arising from the 
functioning of the state. It was very difficult to find sources of financing 
for the diplomatic services, and the Sejm limited the size of the army. 
The situation of the Treasury during the reign of Augustus II the Strong 
and Augustus III was not much better. The revenues were estimated at 
about 2 million złoty, but in reality the proceeds did not exceed 60% of 
that amount.  

The Prussian monarch Frederick II played a huge role in the 
deterioration of the Polish national finances. In the 1750s, he caused a 
monetary crisis in Poland. Thanks to the occupation of Saxony in 1749, 
Prussia’s ruler acquired the dies used for the minting of Polish coins. 
As a result, counterfeit currency with a reduced content of metallic ore 
was secretly transported to Poland and exchanged for good money. 

The reign of the last king of Poland – Stanisław August Poniatowski 
– was also extremely important for the fate of the Polish złoty. After 
he took the throne (1764), the country was still being flooded with 
debased coins, and the better coins were flowing abroad. The monarch 
was perfectly aware of the need to carry out a monetary reform. A new 
monetary system was introduced in 1766. The reforms provided for 
the withdrawal of foreign and fake coins from circulation. They were 
bought out by the currency exchange offices operating in Warsaw, 
Kraków, Zamość, Dubno, Brody and Puławy. A ducat worth 16 ¾ 
złoty was introduced into circulation, and the value of one thaler was 
established at 8 złoty, that is, 32 silver grosz or 240 copper grosz. The 
reform turned out to be short-lived, because in 1787 the exchange rate 
was changed again due to the inflow of inferior foreign coins, and the 
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Niezwykle istotne dla losów polskiego złotego było panowanie ostatniego króla Polski – 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po objęciu przez niego tronu (1764 r.) kraj nadal 
zalewała gorsza moneta, a lepsza była z niego wywożona. Monarcha doskonale zdawał so-
bie sprawę z konieczności przeprowadzenia reformy monetarnej. W 1766 r.zaczął obowią-
zywać nowy system monetarny. Zmiany przewidywały wycofanie z obiegu monet obcych 
i fałszywych za pośrednictwem ich wy-
kupu, który prowadziły kantory w War-
szawie, Krakowie, Zamościu, Dubnie, 
Brodach i Puławach. Do obiegu wszedł 
dukat o wartości 16 ¾ zł, a wartość 
jednego talara określono na 8 zł lub 32 
gr srebrne albo 240 gr miedzianych. 
Reforma okazała się krótkotrwała, gdyż 
w 1787 r.ponownie zmieniono kurs 
z powodu napływu obcej i zarazem 
gorszej monety oraz zmniejszono ilość 
srebra w monetach. Ciekawie przed-
stawiają się dochody skarbu publicz-
nego za panowania ostatniego króla. 
W pierwszych latach po objęciu tronu 
przez Stanisława Augusta Poniatow-
skiego wpływy wynosiły niewiele ponad 
10 mln zł, natomiast wydatki na wojsko 
około 9 mln zł. Do tego należy jednak 
doliczyć sumy przeznaczane na dyplo-
mację i administrację, czyli około 5 mln 
zł. Również na Litwie wpływy z poboru 
podatków w 1768 r.były mniejsze od 
wydatków.  

Rzeczpospolita była pierwszym eu-
ropejskim krajem, który wprowadził 
preliminarz dochodów i wydatków 
państwowych, a więc budżet określający zasady finansowania potrzeb publicznych. Takie 
zestawienia finansowe zaczęto stosować od 1776 r.Jak na owe czasy był to bardzo nowo-
czesny system. Za jego pomocą można było łatwiej planować wpływy i wydatki skarbowe. 
Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 93% środków przeznaczano na wojsko, 
a 6,54% na pozostałe cele. Zapoczątkowano wtedy prace nad wprowadzeniem jednego  

amount of silver in the coins was reduced. The revenues of the public 
Treasury during the reign of the last king paint an interesting story. In 
the first years after Stanisław August Poniatowski took the throne, the 
proceeds amounted to just over 10 million złoty, while the expenditures 
for the army amounted to around 9 million złoty. However, we should 
also add the amounts spent on diplomacy and administration, that is, 
about 5 million złoty. In the Grand Duchy of Lithuania the revenues from tax 
collection in 1768 were also lower than the expenditure.  

The Polish-Lithuanian Commonwealth was the first European country 
to introduce a preliminary estimate of state revenues and expenditure, 
that is, a budget defining the principles of financing the public needs. 
Such financial statements were used starting from 1776. This was a very 
modern system at that time. It made it easier to plan the fiscal revenues 
and expenses. During the reign of King Stanisław August Poniatowski, 
93% of the funds were allocated to the army, and 6.54% went to other 
objectives. Work was then initiated on the introduction of a single state 
budget, which would be transparent and publicly controlled. This was 
never fully implemented, because the funds of the Commission  
of National Education and the royal incomes were excluded from  
the general budget.

In the years 1773–1775, when the Sejm presented the expenses of both 
treasuries – that of the Polish Crown and that of the Grand Duchy of 
Lithuania – the Crown’s expenses amounted to 18,341,471 złoty (of 
which over 18 million złoty went to the army), and Lithuania’s expenses 
reached 11 million złoty. Of course, during the reign of Stanisław August 



15

Dzieje Złotego  |   History of the Złoty

budżetu państwa, jego jawności oraz kontroli. Nie zostało to w pełni zrealizowane, ponieważ 
z ogólnego budżetu wyłączono fundusz Komisji Edukacji Narodowej oraz dochody królewskie.

W latach 1773−1775, kiedy sejm przedstawił wydatki dla obu skarbów: koronnego i litew-
skiego, wydatki Korony wynosiły 18 
341 471 zł (z tego ponad 18 mln zł na 
wojsko), a Litwy 11 mln zł. Oczywiście 
za panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, tak jak w poprzednich 
okresach, źródłem dochodów były po-
datki. W latach 1776−1778 skarb koron-
ny uzyskał ponad 23 mln zł. Najwięcej 
wpływów, prawie 10 mln zł, zapewniało 
podymne (podatek od domów). Ważną 
rolę odgrywały też cła, ponieważ dzięki 
nim zyskano ponad 2 mln zł. Mniejsze 
dochody miał skarb litewski. Po drugim 
rozbiorze kraju (1793 r.) zarówno przy-
chody, jak i wydatki zmalały i ponownie 
wzrósł deficyt budżetowy. Kolejną pró-
bą zapobieżenia katastrofie finansowej 
było powołanie przez Sejm Czteroletni 
Komisji Skarbowej Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Powstała w wyniku 
połączenia komisji skarbowych Korony 
i Litwy i miała dość szerokie uprawnie-
nia. Jej zadaniem było ściąganie podat-
ku od dochodów szlacheckich (w wyso-
kości 10%). Na dwa lata przed drugim 
rozbiorem średnio udawało się zebrać 
zaledwie 6%, ale zyski skarbowe i tak 
znacznie wzrosły.

O kryzysie świadczył również pogarszający się stan skarbu królewskiego. Przed pierwszym 
rozbiorem (1772 r.) Stanisław August miał do dyspozycji 6 mln zł. Po drugim rozbiorze 
kwota wprawdzie wzrosła do 7 mln zł, ale stało się to jedynie dzięki dotacji sejmowej, która 
wyniosła 5 mln zł. Ostatni król Polski brnął w długi, które po jego śmierci oszacowano na 
40 mln zł. Część z nich (3/5) uregulowały państwa zaborcze w 1797 r.

Poniatowski, as in previous periods, the revenues were obtained 
through taxation. In the years 1776-1778, the crown Treasury obtained 
over 23 million złoty in revenues. Most of the proceeds, for an amount 
of almost 10 million złoty, were provided by the hearth tax (tax on 
houses). Customs duties also played an important role and provided 
proceeds for an amount of over 2 million złoty. The Lithuanian Treasury 
had lower revenues. After the second partition of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth (1793), both the revenues and the expenses fell, and 
the budget deficit rose again. In another attempt to prevent a financial 
disaster, the Four-Year Sejm appointed the Treasury Commission of the 
Polish-Lithuanian Commonwealth. It was established by merging the 
treasury commissions of the Polish Crown and of the Grand Duchy of 
Lithuania and had fairly extensive powers. It was tasked with collecting 
taxes levied on the incomes of the nobility (at a rate of 10%). Two years 
before the second partition, the Treasury authorities were only able to 
collect 6% on average, but this still meant a considerable increase in 
proceeds.

The deteriorating condition of the royal Treasury was yet another 
manifestation of the crisis. Before the first partition (1772), King 
Stanisław August had a budget amounting to 6 million złoty. After the 
second partition it increased to 7 million złoty, but this was only due to 
a subsidy from the Sejm, which amounted to 5 million złoty. The last 
king of Poland was forced to borrow money. After his death his debts 
were estimated at 40 million złoty. Some of that debt (3/5) was settled 
by the partitioning powers in 1797.
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Jeszcze przed rozbiorami, gdy sytuacja pieniężna była względnie ustabilizowana, reformator 
Stanisław Konarski zgłosił pomysł powołania banku narodowego. Inicjatywa Konarskiego 
była przedmiotem dyskusji, a w trakcie obrad Sejmu Wielkiego przybrała postać projektu 
opracowanego przez bankiera Jędrzeja Kapostasa. W przedstawionym Sejmowi projekcie, 
który został opublikowany w broszurze pt. „Planta ułożenia Banku Narodowego”, propo-
nował, by kapitał banku pochodził ze 
sprzedaży państwowych majątków 
ziemskich (starostw). Bank narodowy 
miał być w połowie własnością pań-
stwa, a w połowie prywatną. Do jego 
zadań należałaby emisja banknotów 
oraz udzielanie pożyczek. Zyski byłyby 
przeznaczane na budowę dróg, kana-
łów, fortyfikacji. 

Istotne zmiany w historii złotego przy-
padają na okres insurekcji kościuszkow-
skiej. W wyniku drugiego rozbioru kraj 
utracił około 200 tys. km2 oraz około 4 
mln obywateli; życie gospodarcze w do-
tychczasowym kształcie załamało się. 
Rząd powstańczy, czyli Rada Najwyższa 
Narodowa, wobec braku funduszy na 
sfinansowanie działań zbrojnych podjął 
nadzwyczajne środki – sięgnął m.in. 
do skarbców kościelnych i wyemitował 
pierwsze w historii Polski pieniądze 
papierowe. Miały one charakter za-
stępczy w stosunku do monet, których 
nie można było wybić w odpowiedniej 
ilości. W obiegu pojawiły się bilety skar-
bowe oraz bilety zdawkowe (o bardzo 
małych nominałach). Pierwsze z nich to asygnaty − dokumenty, w których państwo zobowią-
zywało się do wypłacenia pieniądza kruszcowego. Można je uznać za przymusową pożyczkę. 
Miały nominały 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000 zł. Za ich fałszowanie groziła konfiskata mająt-
ku, a nawet kara śmierci. Bilety zdawkowe miały nominały 5 gr, 10 gr i 1 zł. W późniejszym 
okresie wprowadzono jeszcze jeden nominał − 4 zł. Pieniądz papierowy spotkał się z chłod-

Even before the partitions, when the monetary situation was relatively 
stable, the reformer Stanisław Konarski submitted the idea of establishing 
a national bank. Konarski’s initiative was broadly debated and was 
presented during the sessions of the Great Sejm in the form of a project 
developed by the banker Jędrzej Kapostas. In the project submitted to 
the Sejm, which was published in a pamphlet entitled “Planta ułożenia 
projektu banku narodowego” (Plans for the establishment of a National 
Bank), he proposed that the bank’s capital should come from the sale of 
state-owned land estates. The national bank was supposed to be owned 
in part by the state and in part by private entities. Its tasks would include 
the issue of banknotes and provision of loans. The bank’s profits would 
be allocated to the construction of roads, canals and fortifications. 

Significant changes in the history of the Polish złoty occurred in the 
period of the Kościuszko Uprising. As a result of the second partition, 
the Polish-Lithuanian Commonwealth had lost about 200,000 square 
kilometres of its territory and about 4 million citizens. The country’s 
economic life had collapsed. In the absence of funds for the financing of 
military operations, the insurrectionary government, that is, the Supreme 
National Council, took extraordinary measures – it seized, among others, 
the treasuries of churches, and issued the first paper money in the history 
of Poland. It served as a substitute for coins, which could not be minted 
in the required quantity. So-called Treasury notes and fractional notes 
(with very low face values) were introduced into circulation. The former 
were cash notes − documents in which the state undertook to pay out 
the value of the note in money made from a precious metal. They could 
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nym przyjęciem i na większą skalę wszedł do obiegu jedynie w Warszawie i okolicach. Łączna 
wartość emisji wyniosła 10,9 mln zł, w tym biletów skarbowych 6,6 mln zł, z planowanych 
60 mln zł. Wartość wydrukowanych biletów zdawkowych wyniosła 4,2 mln zł (planowano 14 
mln zł). W chwili wycofania z obiegu, czyli 6 listopada 1794 r., w kasach skarbu państwa było 
łącznie 3,1 mln zł, co oznacza, że w rękach obywateli pozostało blisko 7,8 mln zł. Tych zobo-
wiązań nikt już nigdy nie spłacił.

Złoty nie stał się pieniądzem obiegowym w trudnych i skomplikowanych czasach Księstwa 
Warszawskiego. Dopiero wraz z powstaniem kadłubowego, ale obdarzonego szeroką autono-
mią Królestwa Polskiego w miejsce talarów i dukatów mennica w Warszawie zaczęła produ-
kować srebrne monety o nominałach 1, 2, 5 i 10 zł oraz złote monety o wartości 25 zł i 50 zł. 
Na monetach po raz pierwszy widniały 
wyłącznie napisy w języku polskim, 
w tym tytuły ówczesnego króla Polski – 
cara Aleksandra. Złoty zachował trady-
cyjnie wartość 30 groszy, choć w tym 
czasie jednego rubla przeliczano już na 
100 kopiejek.  Wartość złotego została 
określona na 15 kopiejek. 

Kongres Wiedeński (1815 r.) ustabilizo-
wał sytuację polityczną na kontynencie 
europejskim. Okres pokoju umożliwiał 
odbudowę gospodarek wyniszczonych 
przez wojny z przełomu XVIII i XIX 
w. Szybko rosła liczba ludności, więc 
zwiększał się popyt na żywność i arty-
kuły przemysłowe. Eksport produktów 
rolnych i drewna z Królestwa Polskiego 
nie odgrywał już tak dużej roli (m.in. ze 
względu na konflikt celny z Prusami), 
jednak wraz ze wzrostem liczby miesz-
kańców miast zwiększało się znaczenie 
rynku wewnętrznego. Przede wszyst-
kim coraz ważniejszy stawał się eksport 
do Rosji, głównie artykułów włókienni-
czych. Polityka rządu sprzyjała rozwo-
jowi przemysłu, wspierano rzemieślni-

be considered as an example of a compulsory loan. They had the face 
values of 5, 10, 25, 50, 100, 500 and 1000 zł. The counterfeiting of these 
documents was punishable with the confiscation of property or even 
the death penalty. Meanwhile, the fractional notes had denominations 
of 5 gr, 10 gr and 1 zł. Another denomination was introduced at a later 
period – 4 zł. The public response to the paper money was not very 
enthusiastic and it only entered into circulation on a larger scale in the 
city of Warsaw and in the surrounding areas. Ultimately the total value 
of the issue amounted to 10.9 million złoty, including 6.6 million złoty 
in Treasury notes, while the planned value of the issue was 60 million 
złoty. The value of the printed fractional notes amounted to 4.2 million 
złoty (while the planned issue was 14 million złoty). At the time when 
this money was withdrawn from circulation, that is on 6 November 
1794, there was a total of 3.1 million złoty held in the vaults of the state 
Treasury, which means that paper money worth nearly 7.8 million złoty 
remained in the hands of the citizens. These liabilities were never paid off.

The złoty did not become the circulation money in the difficult and 
complicated times of the Duchy of Warsaw. Only after the creation of the 
rump state known as the Congress Kingdom of Poland, which enjoyed 
broad autonomy, did the mint in Warsaw begin to produce silver coins 
with the face values of 1, 2, 5 and 10 zł and gold coins with the face 
values of 25 zł and 50 zł in order to replace the thalers and ducats. For 
the first time, these coins only carried inscriptions in Polish, including 
the titles of Tsar Alexander, who was King of Poland at that time. The 
złoty retained its traditional value of 30 grosz, although at that time one 
ruble was already converted into 100 kopecks.  The value of the złoty 
was set at 15 kopecks. 
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ków i wynalazców, sprowadzano górników, hutników i tkaczy. Rząd przeznaczył znaczne 
środki na tworzenie pierwszych fabryk oraz na pożyczki dla przedsiębiorców. Aktywna 
polityka gospodarcza była możliwa dzięki energicznym krokom podjętym przez ministra 
skarbu – księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. W krótkim czasie doprowadził on 
do zrównoważenia budżetu, ściągnął zaległe podatki, podniósł podatki pośrednie i opła-
ty z tytułu dzierżaw od skarbu państwa. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, utworzone 
w 1825 r.z jego inicjatywy, było pierwszą polską instytucją bankową, która powstała w celu 
oddłużenia i modernizacji majątków 
ziemskich. W 1828 r.powstał pierwszy 
polski bank emisyjny – Bank Polski. 
Była to nie tylko instytucja emisyjna, 
ale również kredytowa. Z biegiem lat 
emisja pieniądza rosła. Ważną częścią 
finansów Banku Polskiego od początku 
były kapitały obce. By lepiej zrozumieć 
funkcjonowanie tego ważnego organu 
państwowego, warto prześledzić obieg 
pieniądza. Środki finansowe napły-
wały do Banku Polskiego w wyniku 
sprawnie zorganizowanego systemu 
podatków pośrednich i bezpośrednich. 
Dochody skarbu z tego tytułu w 1830 r.
osiągnęły prawie 90 mln zł, z czego 
23,3% stanowiły podatki bezpośrednie, 
a 56% podatki pośrednie. Uzyskiwano 
je z monopolu solnego, tabacznego 
oraz spirytusowego. Znaczne fundusze 
bank pozyskiwał dzięki sprzedaży dóbr 
narodowych i pożyczkom zaciągniętym 
od osób prywatnych. Poprawę stanu 
finansów zawdzięczał również własnym 
dochodom, m.in. z przedsiębiorstw 
(hut, fabryk). Bank Polski wspierał 
kredytami rozwój krajowego górnictwa, 
hutnictwa i włókiennictwa, a także 
budowę dróg. Do 1830 r.w Królestwie 
Polskim zbudowano ponad 1000 km 

The Congress of Vienna (1815) stabilized the political situation on the 
European continent. The period of peace allowed for the reconstruction 
of economies devastated by the wars fought at the turn of the 18th and 
19th centuries. The population grew rapidly, which led to an increase 
in demand for food and industrial goods. The export of agricultural 
products and wood from the Kingdom of Poland no longer played such 
an important role (among other things, due to the customs conflict with 
Prussia); however, the importance of the internal market increased along 
with the growing numbers of city dwellers. Above all, exports to Russia, 
mainly textile products, became increasingly important. The policy of the 
government was conducive to the development of industry. Craftsmen 
and inventors were also supported, while miners, metallurgists and 
weavers were brought into the country. The government was allocating 
considerable resources for the creation of the first factories and loans for 
entrepreneurs. The active economic policy was made possible thanks to 
the vigorous efforts of the Minister of Treasury – Prince Ksawery Drucki-
Lubecki. In a short period of time, he balanced the budget, collected 
the overdue taxes, increased indirect taxation and fees for the leases of 
state treasury property. The Land Credit Society (Towarzystwo Kredytowe 
Ziemskie), established in 1825 at his initiative, was the first Polish banking 
institution that was established for the purpose of reducing the debts 
and modernizing land estates. The first Polish issuing bank – Bank Polski 
(Bank of Poland) – was established in 1828. It was not only a bank of 
issue, but also served as a lending institution. Over the years, the volume 
of money issue increased. Foreign capital played an important role in the 
finances of Bank Polski from the very beginning. Following the circulation 
of money enables us to better understand the functioning of this 
important state body. The financial resources flowed into Bank Polski as a 
result of a well-organized system of indirect and direct taxes. In 1830 the 
income of the Treasury from these tax inflows reached almost 90 million 
złoty, with direct taxes accounting for 23.3% and indirect taxes accounting 
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nowoczesnych dróg i modernizowano 
istniejące, uruchomiono nowe kopal-
nie, w Zagłębiu Staropolskim zbudowa-
no zakłady metalurgiczne. 

Czasem próby dla złotego było powsta-
nie listopadowe (1830−1831). Koszty 
wojny z Rosją ponosiło solidarnie całe 
społeczeństwo. Pomimo ofiar material-
nych i dostaw żywności dla walczących 
środki były niewystarczające. Na pokry-
cie kosztów działań zbrojnych przezna-
czono większość dochodów i rezerw 
skarbowych Królestwa. W preliminarzu 
wydatków na 1831 r., wynoszących nieco 
ponad 122 mln zł, na potrzeby wojska 
zaplanowano ponad 102 mln zł. Już 
wiosną okazało się, że brakuje funduszy 
na dalszą walkę. Po wyczerpaniu zaso-
bów i rezerw skarbu państwowego wła-
dze podniosły podatki, a nawet zaczęły 
je egzekwować „z wyprzedzeniem”; 
zarządziły też rekwizycję żywności. 
Niektórzy biskupi przeznaczyli swoje 
uposażenie (wynoszące rocznie do 120 
tys. zł) na cele powstania. W kwietniu 
1831 r.uchwalono podatek od ducho-
wieństwa. Zbierano też naczynia 
liturgiczne oraz inne srebrne i złote przedmioty, by utrzymać pełną wymienialność biletów 
bankowych na monety kruszcowe i zapobiec załamaniu się obiegu pieniężnego. 

Po upadku powstania listopadowego Królestwo Polskie utraciło autonomię oraz odrębność 
monetarną. Od 1841 r.obowiązującą walutą stał się rubel.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.największym wyzwaniem dla państwa polskiego 
było scalenie trzech różnych dzielnic zaborczych. Ziemie odrodzonej Rzeczypospolitej 
należały do trzech odmiennych systemów walutowych, były stosunkowo słabo powiązane 
ekonomicznie, a w dodatku istniały duże dysproporcje pod względem rozwoju gospodarczego 

for 56% of the revenues. These proceeds were obtained from salt, 
tobacco and spirit monopolies. The bank obtained significant amounts 
from the sale of state property and loans from private individuals. Its 
improved financial condition was also the result of its own income, 
among others, from its enterprises (mills, factories). Bank Polski 
supported the development of domestic mining, metallurgy, and the 
textile industry as well as the construction of roads. By 1830 over 1,000 
km of modern roads were built in the Kingdom of Poland while existing 
roads were modernized. New mines were opened and metallurgical 
plants were built in the Old-Polish Basin (Zagłębie Staropolskie). 

The November Uprising (1830–1831) was a challenging period for the 
Polish złoty. The costs of the war with Russia were borne by the whole 
of society. Despite the material sacrifices and the supplies of food for 
the freedom fighters, the available funds were insufficient. Most of the 
revenues and  reserves of the Kingdom’s Treasury were spent on the 
military operations. In the preliminary estimates of expenditure for 1831, 
which amounted to slightly more than 122 million złoty, more than 102 
million złoty was allocated for the needs of the army. Already in the 
spring of 1831, it turned out that there were no funds left for continued 
military activities. After all the resources and reserves of the state 
Treasury were exhausted, the authorities raised taxes and even started 
collecting taxes “in advance”. They also ordered the requisitioning of 
food. Some bishops gave up their wages (reaching up to 120,000 zł per 
year) for the needs of the uprising. In April 1831 a tax on the clergy was 
adopted. Liturgical vessels and other silver and gold items were also 
collected in order to maintain the full convertibility of the banknotes 
into gold coins and to prevent the collapse of the monetary circulation. 
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we wschodnich i zachodnich dzielnicach. Ziemie dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego 
uległy znacznym zniszczeniom w czasie I wojny światowej, a kolejne straty polska gospodarka 
poniosła w rezultacie wojny z Rosją (1919−1921). 

W czasie I wojny światowej na terenach 
okupowanego Królestwa Polskiego 
władze niemieckie utworzyły w 1916 r. 
Polską Krajową Kasę Pożyczkową 
(PKKP). Została ona upoważniona do 
emisji nowej waluty – marki polskiej. 
Wygląd banknotów wskazywał, że są 
to polskie środki płatnicze: napisy były 
wyłącznie po polsku, a dominującym 
elementem graficznym był piękny 
renesansowy orzeł. Wbrew nazwie 
PKKP była niemiecką instytucją okupa-
cyjną – agendą Banku Rzeszy, a w jej 
zarządzie zasiadał tylko jeden Polak. 
11 listopada 1918 r.Polska Krajowa Kasa 
Pożyczkowa została przejęta przez wła-
dze odrodzonego państwa polskiego. 
Na mocy dekretu Naczelnika Państwa 
z 7 grudnia 1918 r.zyskała status jedynej 
instytucji emisyjnej i kasy centralnych 
urzędów państwowych. Emisja marek 
polskich została przejęta przez rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej i poddana 
kontroli sejmu. Pierwszą seryjną emisję 
polskiego pieniądza wyróżniały wize-
runki Tadeusza Kościuszki i Bartosza 
Głowackiego. 

After the fall of the November Uprising, the Kingdom of Poland lost its 
autonomy and its separate monetary system. In 1841, the ruble became 
the official currency.

After Poland regained independence in 1918, the biggest challenge for 
the Polish state was to integrate the territories of the three partitions. 
The lands of the newly reborn Polish Republic belonged to three 
different currency systems and were relatively poorly connected 
economically. Additionally, there were large disparities between the 
level of economic development of the eastern and western parts of 
the country. The lands of the former Russian and Austrian partitions 
suffered substantial damage during the First World War, and the Polish 
economy suffered further losses as a result of the war with Russia 
(1919-1921). 

Still during the war, at the end of 1916, the German authorities created 
the Polish Loan Bank (Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa – PKKP) in 
the occupied territories of the Kingdom of Poland. It was authorized 
to issue a new currency – the Polish mark. The appearance of the 
banknotes indicated that these were Polish means of payment: they 
only carried inscriptions in Polish, and the dominant element of the 
graphic design was a beautiful Renaissance-era Polish eagle. Contrary 
to the name, the Polish Loan Bank was a German occupation-era 
institution – a branch of the German Reichsbank, and its management 
board included only one Polish person. On 11 November 1918, the 
Polish Loan Bank was taken over by the authorities of the resurrected 
Polish state. Pursuant to the decree of the Chief of State of 7 December 
1918 it was granted the status of the sole issuing institution and the 
bank servicing the central government bodies. The issue of the Polish 
marks was taken over by the government of the Republic of Poland 
and subjected to the control of the Polish Sejm. The first serial issue 
of Polish banknotes was distinguished by the images of Tadeusz 
Kościuszko and Bartosz Głowacki. 
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Pod koniec I wojny światowej sytuacja walutowa na ziemiach polskich stała się niezwykle 
skomplikowana. Na obszarach znajdujących się dotychczas pod kontrolą Niemiec, Austro-
-Węgier i Rosji w obiegu były marki niemieckie, korony austriackie i ruble rosyjskie, a tak-
że zastępcze środki płatnicze i waluty 
okupacyjne. Najpilniejszym zadaniem 
władz odrodzonej Rzeczypospolitej było 
zatem szybkie uporządkowanie sytuacji 
na rynku pieniężnym, umożliwiające 
sprawne ściąganie podatków. Działa-
nia te były niezbędne do zapewnienie 
właściwego funkcjonowania instytucji 
państwowych i sfinansowania kosztów 
obrony państwa. Już w 1919 r.polskie 
władze planowały uruchomienie Banku 
Polskiego. Sejm przyjął 28 lutego 
1919 r.ustawę przesądzającą o tym, 
że przyszła polska waluta będzie się 
nazywać złoty i dzielić na 100 groszy. 
Nazwa pieniądza nawiązywała do walu-
ty z czasów przedrozbiorowych i Króle-
stwa Polskiego. Jednak instytucją, która 
wprowadzała ten pieniądz do obiegu, 
nie była PKKP, ale powołany pięć lat 
później – w 1924 r.– Bank Polski SA.

At the end of World War I the currency situation in the Polish lands was 
extremely complicated. The currencies that remained in circulation 
in the areas previously controlled by Germany, Austria-Hungary, and 
Russia, included the German marks, the Austrian crowns, and Russian 
rubles, as well as various substitute money and occupation-era 
currencies. The most urgent task of the authorities of the newly-reborn 
Polish Republic was to quickly sort out the situation on the money 
market in order to enable the efficient collection of taxes. This was 
necessary in order to ensure the proper functioning of state institutions 
and to finance the costs of national defence. The authorities were 
planning the launch of Bank Polski as early as 1919. On 28 February 
1919 the Polish Sejm adopted a law determining that the future Polish 
currency would be called the złoty (golden) and would be divided into 
100 grosz. The name of the currency referred to the money from the 
pre-partition era and the times of the Congress Kingdom of Poland. 
However, the institution that introduced this currency into circulation 
was not the Polish Loan Bank, but Bank Polski SA, which was officially 
established five years later, in 1924.
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 Mapa Rzeczypospolitej z XVI w.  /  Zbiory Biblioteki Narodowej 

 Map of the Polish-Lithuanian Commonwealth from the 16th century.  Collection of 
The National Library 
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Narodziny złotego XVI wIek
Wiek XVI nazywany jest złotym wiekiem w historii Polski. W tym stuleciu państwo, będą-
ce federacją Polski i Litwy, umocniło swoją pozycję polityczną w Europie. Stabilizacji, którą 
Polska osiągnęła za rządów ostatnich królów z dynastii Jagiellonów, towarzyszyło ożywie-
nie gospodarcze i wzrost liczby ludności. Kończyła się epoka średniowiecza, a zaczynały 
czasy nowożytne. Odkrycia geograficzne zapoczątkowały napływ znacznych ilości srebra 
i złota z zamorskich kolonii. Doprowadziło to do tzw. rewolucji cen w Europie. Wraz ze 
wzrostem znaczenia handlu transoceanicznego oraz powstawaniem nowych ośrodków wy-
miany handlowej i produkcji przemy-
słowej rósł w Europie Zachodniej popyt 
na płody rolne i surowce. Drewno z pol-
skich lasów wykorzystywano do budowy 
statków, a zboże zaspokajało potrzeby 
coraz liczniejszych mieszkańców miast.  
Korzystały na tym zarówno bałtyckie 
porty w Gdańsku i Elblągu, jak i szlach-
ta, która zwiększała produkcję rolną 
przeznaczoną na eksport. Utrwalała 
się charakterystyczna dla okresu nowo-
żytnego forma gospodarowania na wsi 
− folwark pańszczyźniany. Przez cały 
wiek XVI utrzymywała się pomyślna 
koniunktura, co prowadziło do wzrostu 
zamożności właścicieli ziemskich oraz 
dochodów skarbu. W gospodarce wyraź-
nie rosło zapotrzebowanie na monetę 
o wysokiej jakości, prezentującą dużą 
wartość. Znalazło to odzwierciedlenie 
w numizmatach pochodzących z tamte-
go okresu. 

Birth of the złoty –  
the 16th century
The 16th century is referred to as the golden age in Poland’s history. 
During that century, the state, which was a federation of Poland and 
the Grand Duchy of Lithuania, strengthened its political position in 
Europe. The stabilization which Poland achieved during the reign of the 
last kings of the Jagiellonian dynasty was accompanied by economic 
progress and population growth. The Middle Ages were ending and the 
modern era was beginning. The great geographical discoveries initiated 
the influx of significant quantities of silver and gold from overseas 
colonies. This led to the so-called price revolution in Europe. Due to the 
growing importance of transoceanic trade and the emergence of new 
centres of trade and industrial production, the demand for agricultural 
produce and raw materials in Western Europe was increasing. The 
wood from Polish forests was used for shipbuilding and the grain 
served the needs of the growing numbers of city dwellers. This was 
beneficial both to the Baltic ports in Gdańsk and Elbląg, as well as the 
Polish landowning nobility, which increased the agricultural production 
intended for export. This led to the strengthening of the system of 
feudal agriculture based on serfdom, which was characteristic of the 
modern era. The good economic conditions persisted throughout 
the 16th century, which resulted in an increase in the wealth of the 
landowners and the treasury revenues. In the economy there was a 
clear increase in demand for a high quality coin of a high value. This 
was reflected in the numismatic items from that period.
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Panorama Gdańska / Wikimedia Commons 

Gdańsk to symbol sukcesu gospodarczego  Rzeczypospolitej w XVI w. Rozkwit  ekonomiczny miasta 
rozpoczął się w wieku  XIV. Do 1456 r.Gdańsk był pod panowaniem  Krzyżaków. Przez następne stulecia, 
aż  do drugiego rozbioru Polski w 1793 r.,  należał do Rzeczypospolitej. Gdańsk  utrzymywał rozległe 
kontakty handlowe  z najważniejszymi miastami Zachodniej  Europy. Głównymi towarami eksportowymi  
Rzeczypospolitej były zboże i drewno.  Importowano natomiast m.in. przyprawy,  wino oraz tkaniny.  
W mieście prężnie  rozwijał się przemysł stoczniowy, rzemiosło  oraz bankierstwo.  

Panoramic view of Gdańsk / Wikimedia Commons

Gdańsk is a symbol of the economic success of  the Polish-Lithuanian Commonwealth in the  16th century. The economic 
growth of the city  began in the 14th century. Until the year 1456  it remained under the control of the Teutonic  Order. 
During the subsequent centuries, until the  second partition of Poland in 1793, it belonged  to the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. Gdańsk  maintained extensive trade relations with the most  important cities of Western Europe. The 
Polish- Lithuanian Commonwealth’s main exports included  grains and wood. Meanwhile, the imports included  goods such 
as spices, wine and textiles. Sectors  such as shipbuilding industry, crafts and banking  were rapidly developing in the city.  

Dziedziniec zamku na Wawelu / Wikimedia Commons 

Pierwsze fortyfikacje na wzgórzu wawelskim zostały wzniesione w XI w.,  następnie zamek był wielokrotnie 
rozbudowywany. Na początku XVI w.,  w okresie panowania Zygmunta I Starego, Wawel jako siedziba króla 
stanowił  centrum życia politycznego Rzeczypospolitej. Przebudowano go wówczas  w stylu renesansowym, 
czego efektem są arkadowe krużganki na dziedzińcu.

Courtyard of Wawel castle / Wikimedia Commons 

The first fortifications on Wawel hill were erected in the 11th century. After that  the castle was repeatedly remodelled and 
expanded. At the beginning of the 16th century,  during the reign of King Sigismund the Elder, as the seat of the Polish king 
Wawel Castle  was the centre of political life of the Polish-Lithuanian Commonwealth. During that time  it was remodelled 
in the Renaissance style. One of the results are the arcaded cloisters  in the courtyard. 
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 30 groszy, zwane półkopkiem, 1564 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego

Szczególnie ważną datą w historii naszej waluty jest 16 lutego 1528 r.Wtedy w ordynacji menniczej 
zdefiniowany został złoty polski. Próżno go jeszcze szukać w formie monety lub banknotu. Początkowo 
był jednostką obrachunkową, czyli w pewnym sensie walutą wirtualną. Jego wartość wynosiła 30 srebrnych 
groszy, co wówczas stanowiło niemałą kwotę. Aby uprościć obliczenia związane z prowadzeniem ksiąg 
rachunkowych, poborem podatków czy wypłatą żołdu dla wojska, posługiwano się właśnie złotym polskim. 
Jednostkę tę przeliczano więc na srebrne monety, jednak czerwonym złotym nazywano wyłącznie monety 
wykonane ze złota. Z czasem różnice między cenami obu kruszców coraz bardziej się zwiększały.

Popyt na monety o dużej wartości rósł przez cały XVI w. Tron po Zygmuncie I Starym objął jego syn Zygmunt 
II August, ostatni z dynastii Jagiellonów. Z jego inicjatywy w obiegu pojawiały się pieniądze o coraz wyższej 
wartości. Jednym z przykładów jest tzw. półkopek. Była to duża, gruba srebrna moneta, ważąca około 27 g, o 
nominale 30 groszy (inaczej pół kopy).   

30 grosz coin, known as the półkopek (half-threescore), 1564 / Collection of Narodowy Bank Polski

One particularly important date in the history of our currency is 16 February 1528. This is when the Polish złoty was defined 
in the minting ordinance. It didn't take the form of a coin or a banknote, however. Initially, it was a unit of account, that 
is, in a certain sense, a virtual currency. Its value was 30 silver grosz, which was a considerable amount of money at that 
time. The Polish złoty was used in order to simplify the calculations associated with bookkeeping, tax collection and 
the payment of army remuneration. This unit was therefore converted to silver coins, but only coins made of gold were 
referred to as the “red złoty”. Over time, the difference between the prices of both precious metals increased more and more.

The demand for high-value coins grew throughout the 16th century. After Sigismund the Elder, the Polish throne was 
assumed by his son Sigismund-Augustus, the last king from the Jagiellonian dynasty. At his initiative, subsequent coins with 
a higher value were introduced into circulation. One example is the so-called “półkopek” coin (half-threescore). This was 
a large, thick silver coin weighing about 27 grams, with a face value of 30 grosz (i.e. half threescore). It had a face value 
equal to the Polish złoty used as the unit of account. The issue of this coin could be considered a milestone in the history 
of the Polish currency.

 Grosz, 1533 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego

Paradoksalnie, grosz początkowo był stosunkowo grubą srebrną monetą o znacznej wartości (łac. 
denarius grossus – gruby denar). Na ziemiach polskich upowszechnił się w XIV w. i szybko zyskał na 
popularności. Za czasów panowania Zygmunta I Starego stanowił już podstawę systemu monetarnego. 
Właśnie na grosze był przeliczany złoty polski. Jego wartość przez kilka wieków wynosiła 30 groszy. 
W późniejszych okresach pojawiały się liczne monety o tym właśnie nominale.

Grosz coin, 1533 / Collection of Narodowy Bank Polski

Paradoxically, the grosz was initially a relatively thick silver coin of considerable value (the Latin name denarius grossus 
means thick denarius). It became widespread in the Polish territories in the 14th century and quickly gained popularity. 
During the reign of King Sigismund the Elder it was already the foundation of the monetary system. It was the grosz that 
the Polish złoty was divided into. For several centuries the value of the złoty amounted to 30 grosz. In later periods coins 
of that particular denomination emerged.
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Orzeł Zygmunta Starego z kaplicy   
Zygmuntowskiej na Wawelu / Wikimedia  
Commons 

The eagle of King Sigismund the Elder from   
Sigismund’s Chapel of Wawel Cathedral   
Wikimedia Commons  

Wizerunek orła Zygmunta I Starego z kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu został  
wykorzystany na banknocie obiegowym 200 zł. 

The image of the eagle of King Sigismund the Elder from Sigismund’s Chapel of Wawel Cathedralt was  
used on the 200 złoty circulation banknote 

 Beczka pIwa (ok. 160 l.) barrel of beer (approx. 160 litres) 12 – 20 gr 
 Buty pospolIte normal shoes 10 – 17 gr 
 dom murowany brick house 65 000 – 90 000 gr 
 żnIwIarz za jeden dzIeń  pracy reaper for one day of work  1 gr 

Siła nabywcza złotego w czaSach
zygmunta starego Purchasing power of
 the złoty in the reign of Sigismund the Elder

 ćwIartka wołu quarter of beef 22 – 55 gr 
 krowa mleczna dairy cow 120 – 160 gr 
 łóżko bed 100 – 145 gr 
 mały statek rzeczny small river ship 264 – 760 gr 

Siła nabywcza złotego w czaSach
zygmunta augusta Purchasing power of 
 the złoty in the reign of Sigismund Augustus
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Mikołaj Kopernik (1473–1543) / Wikimedia Commons 

Ten wielki uczony bez wątpienia zasługuje na miano człowieka renesansu.  
Oprócz astronomii zajmował się matematyką, prawem, strategią wojskową, a także  
ekonomią. Doradzał królowi Zygmuntowi I Staremu w kwestii reformy monetarnej.  
Postulował, aby przed wprowadzeniem nowych monet wycofać z obiegu te stare,  
często kiepskiej jakości i niepełnowartościowe. Przekonywał, że nowe, „lepsze”  
monety posłużą ludziom głównie do gromadzenia bogactwa, natomiast na co  
dzień będą się posługiwać starymi, „gorszymi”, aby jak najszybciej się ich pozbyć.  
Zjawisko to określa się prawem Kopernika-Greshama. Oznacza to, że lepszy pieniądz  
jest wypierany przez gorszy. 

Nicolaus Copernicus (1473–1543) / Wikimedia Commons 

This great scholar undoubtedly deserves to be called a Renaissance man. Besides astronomy,  
he was also active in the fields of mathematics, law, military strategy, and economics. He  
provided advice to king Sigismund the Elder regarding monetary reform. He proposed that  
prior to the introduction of new coins, the old coins, which were often of poor quality and  
had a reduced value, should be withdrawn from circulation. He argued that people would use  
the new, “better” coins mainly in order to accumulate wealth, and in everyday life they would  
use the old, “worse” coins, in order to get rid of them as soon as possible. This phenomenon is  
referred to as the Copernicus-Gresham Law. It means that bad money drives good money  
out of circulation.  

Dukat, 1529 r./ Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie 

Skąd w języku polskim wzięła się nazwa złoty? W średniowieczu 
określano tak monety wykonane właśnie ze złota, najczęściej 
dukaty i floreny, pozyskiwane  dzięki kontaktom handlowym 
z innymi państwami. W XV w. popularną monetą zagraniczną 
wykorzystywaną w Polsce był węgierski dukat o wadze około 
3,5 g,  zwany czerwonym złotym (z powodu charakterystycznej 
barwy nadawanej przez domieszkę miedzi). O jego istotnej roli 
w gospodarce świadczyło między innymi to, że za panowania 
Jana Olbrachta podczas sejmu piotrkowskiego w 1496 r.nadano 
mu przymusowy urzędowy kurs wynoszący 30 groszy. Tradycyjny 
podział złotego na 30 groszy stosowany był aż do XIX w. 

W 1528 r., podczas rządów Zygmunta I Starego, zdecydowano o emisji dukata na terenie Rzeczypospolitej. Oznacza to, 
że czerwony złoty, pojawiający się dotychczas jako moneta zagraniczna (nie licząc wcześniejszych, symbolicznych 
emisji Władysława Łokietka oraz Aleksandra Jagiellończyka), zaczął być wybijany na większą skalę również na terenie 
Rzeczypospolitej. 

Ducat, 1529  / Collection of the National Museum in Kraków 

How did the name “złoty” enter the Polish language? In the Middle Ages it was used to refer to coins made of gold, most frequently 
ducats and florins, acquired through the trade relations with other countries. In the 15th century a popular foreign coin used 
in Poland was the Hungarian ducat weighing about 3.5 grams, known as the “red złoty” or “red golden coin” (because of the 
characteristic colour resulting from the admixture of copper). Its important role in the economy is confirmed by the fact that during 
the reign of King John I Albert, an official mandatory exchange rate of 30 grosz was established for that coin at the Piotrków Sejm in 
1496. The traditional division of the złoty into 30 grosz was used until the 19th century.

In 1528, during the reign of Sigismund the Elder, a decision was made to issue ducats in the territory of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. This meant that large scale mintage of the “red złoty” coin also began in Poland. Before that it only appeared as 
a foreign coin (excluding the earlier symbolic issues by Ladislas the Elbow-high and Alexander Jagiellon). 



28

Złoty w burzliwych czasach XVII wIek
Wiek XVII to burzliwy okres w naszej historii. W jego pierwszej połowie Rzeczpospolita 
zachowała status mocarstwa, czego dowodem są między innymi emisje pełnowartościo-
wych złotych monet. Jednak w drugiej połowie XVII w. krajem wstrząsnęło powstanie 
Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie i liczne wojny: ze Szwecją, Rosją, Turcją i Sied-
miogrodem. Ich rezultatem były zniszczenia, dotkliwe straty terytorialne i spadek liczby 
mieszkańców z 11 do 8 milionów. Kosztem pozycji króla, a także drobnej szlachty wzrastała 
potęga wielkich rodów magnackich. 
W 1652 r.zastosowanie prawa liberum 
veto po raz pierwszy doprowadziło do 
zerwania obrad sejmu i odrzucenia 
wszystkich decyzji, które podczas niego 
zapadły.

Wydajność gospodarki opartej na pracy 
pańszczyźnianej systematycznie mala-
ła. Po 1618 r.zmniejszały się dochody 
z eksportu zboża, ponieważ w Europie 
zachodniej spadało zapotrzebowanie 
na polskie zboże oraz obniżała się jego 
cena. Jednocześnie rosły koszty sprowa-
dzania do kraju towarów luksusowych. 
Niekorzystny bilans handlowy sprawiał, 
że z Rzeczypospolitej były wywożone 
pełnowartościowe monety srebrne. 
Z kolei obniżanie zawartości kruszcu 
w drobnych monetach powodowało 
znaczny spadek ich siły nabywczej. 
Dodatkowo działanie instytucji kredy-
towych zostało zahamowane na skutek 
najazdu wojsk szwedzkich (potopu 
szwedzkiego). W jego wyniku prze-
stała działać większość tzw. banków 
pobożnych. Funkcjonowały one przy 

The Polish złoty in a turbulent 
era – the 17th century
The 17th century was a turbulent period in our history. In its first half, 
the Polish-Lithuanian Commonwealth retained the status of a great 
power, as evidenced, among others, by the minting of full-value gold 
coins. However, in the second half of the 17th century, the country was 
rocked by the Khmelnytsky Uprising in Ukraine and by numerous wars 
against Sweden, Russia, Turkey and Transylvania. They resulted in the 
destruction of the economy, severe territorial losses and a decline in 
the number of inhabitants from 11 to 8 million people. The power of the 
great magnate families grew at the expense of the king as well as the 
petty nobility. In 1652 the liberum veto right was used for the first time 
in order to break up a Sejm session and resulted in the rejection of all 
the legislation adopted in the course of the session.

The efficiency of the economy based on serfdom was steadily 
decreasing. After 1618, the revenues from the export of grain declined, 
as the demand for Polish grain in Western Europe fell and its price 
decreased. At the same time, the cost of importing luxury goods to 
Poland increased. Due to the unfavourable trade balance, full-value 
silver coins were flowing out of the country. In turn, the reduction in 
the content of the precious ore in small coins resulted in a significant 
drop in their purchasing power. Additionally, the operation of credit 
institutions was inhibited by the invasion of the Swedish army (the 
Swedish Deluge), which resulted in the closure of the majority of the 
so-called pious banks (these were institutions providing interest-free 
loans as the Church had been fighting usury since the Middle Ages.  
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klasztorach i zakonach i udzielały nieoprocentowanych pożyczek. W ten sposób Kościół od 
średniowiecza walczył z lichwą. Do upadku instytucji finansowych przyczyniły się także 
pogromy ludności żydowskiej towarzy-
szące powstaniu Chmielnickiego oraz 
wygnanie arian, gdyż te dwie grupy były 
szczególnie zaangażowane w działal-
ność kredytową.

The pious banks were functioning within Church institutions: 
monasteries and convents). Lending was also limited as a result of 
the pogroms of the Jewish population accompanying the Khmelnytsky 
Uprising and the expulsion of the Arian religious community, as these 
two groups were particularly involved in money lending.

Mapa Polski, Erik Dahlberg, XVII w. / Zbiory Biblioteki Narodowej

Mapa przedstawia Polskę w okresie tzw. potopu szwedzkiego – najazdu Szwecji w latach 1655–1660.  
Oznaczono na niej szlak, który przebyły wojska szwedzkie, a także umieszczono herby województw  
oraz ziem Korony i Litwy. Jej twórcą jest marszałek polny Erik Dahlberg, szwedzki inżynier i kartograf. 

Map of Poland, Erik Dahlberg, 17th century / Collection of The National Library 

The map presents Poland during the so-called Swedish Deluge – Sweden’s invasion of Poland in the years 1655-1660.  
The map depicts the path taken by the Swedish army, as well as the coats-of-arms of the voivodeships and the lands of Poland  
and Lithuania. The author of the map was the field marshal Erik Dahlberg, a Swedish engineer and cartographer. 



30

Bitwa pod Kirchholmem, T. Wieszczycki / Zbiory Biblioteki Narodowej 

Bitwę pod Kirchholmem stoczono we wrześniu 1605 r.podczas wojny ze Szwecją o Inflanty  
– krainę nad Zatoką Ryską i Zatoką Fińską, w XVI i XVII w. przedmiot rywalizacji między  
Danią, Szwecją, Rosją i Rzeczpospolitą. Wojska polsko-litewskie pokonały ponad trzykrotnie  
liczniejszą armię szwedzką, głównie dzięki wykorzystaniu husarii, której oddziały  
przełamały szyki szwedzkie. Bitwa rozstrzygnęła na korzyść Rzeczypospolitej kampanię 1605 r., 
chociaż w kolejnych latach Szwedzi opanowali Inflanty i kontynuowali ataki na Polskę. 

Battle of Kircholm, T. Wieszczycki / Collection of The National Library 

The battle of Kirchholm was fought in September 1605 during the war against Sweden over Livonia. In the 16th 
and 17th century, that land, situated on the Gulf of Riga and the Gulf of Finland, was the object of rivalry 
between Denmark, Sweden, Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth. Polish and Lithuanian forces 
defeated the Swedish army, which was more than three times larger, mainly through the use of the heavy 
cavalry (the Hussars), which broke through  the Swedish pike formations. The battle settled the military 
campaign of 1605 in favour of the Polish-Lithuanian Commonwealth, although in subsequent years, the  Swedes 
took control of Livonia and continued their attacks on Poland. 
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„Zboże płaci” i „zboże nie płaci”, dwustronny obraz nieznanego autora  Zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu 

Obraz „zboże płaci” oraz „zboże nie płaci” pokazuje, jak zmieniły się relacje między kupcami z Zachodniej 
Europy a przedstawicielami polskiej szlachty po spadku cen oraz zapotrzebowania na zboże, główny towar 
eksportowy Rzeczypospolitej.  

“Grain pays” and “Grain doesn’t pay”, double-sided painting of an unknown author /  collections of the District Museum in Toruń 

The illustrations entitled “Grain pays” and “Grain doesn’t pay” reflect the change in the attitude of merchants from 
Western Europe towards the representatives of the Polish nobility after a decrease in the prices and a decline in the 
demand for grains, the main export item of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 

Plan bitwy pod Kłuszynem / Zbiory  
Biblioteki Narodowej 

Bitwa pod Kłuszynem odbyła się w 1610 r. 
podczas wojny  prowadzonej przez 
Rzeczpospolitą z Rosją. Wojska polskie  
dowodzone przez hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego pokonały znacznie 
liczniejsze siły rosyjskie. Kampania  
doprowadziła do zajęcia przez wojska 
polskie Moskwy oraz podpisania układu, 
według którego Władysław, syn  
Zygmunta III Wazy, przyszły król Polski 
Władysław IV, został obwołany carem 
rosyjskim. 

Plan of the Battle of Klushino / Collection of 
The National Library 

The Battle of Klushino took place in 1610, 
during the war between the Polish-Lithuanian 
Commonwealth and Russia. The Polish army 
led by Hetman Stanisław Żółkiewski defeated 
the much more numerous  Russian forces. As 
a result of the campaign, the Polish forces 
seized Moscow. An agreement was signed under 
which Ladislas, the son of Sigismund Vasa, who 
later became Poland’s king as Ladislas Vasa, 
would be proclaimed as the Tsar of Russia. 
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Portret króla Zygmunta III  
Wazy, Peter Paul Rubens,  ok. 1620  
Kolekcja prywatna,  Szwajcaria

Zygmunt III Waza był synem króla  
szwedzkiego  i królewny polskiej,  
Katarzyny  Jagiellonki. Za jego panowania  
Rzeczpospolita pozostała mocarstwem i zdobyła  
największy zasięg terytorialny.  

P.P. Rubens, Sigismund Vasa, King of Poland in the years  
1587 – 1632, ca. 1620 / private collection, Switzerland 

Sigismund Vasa was the son of the Swedish king  
and the Polish princess Catherine Jagiellon.  
During his reign the Polish-Lithuanian Commonwealth  
remained a great power and reached its greatest territorial extent. 

☝ Kopiejka Władysława IV, Rosja / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Zygmunt III Waza podjął próbę zdobycia tronu carskiego w Rosji i nadania  
tytułu cara swojemu synowi, Władysławowi. Po obwołaniu Władysława carem mennice w Moskwie  
i Nowogrodzie biły monety z imieniem nowego władcy. Zachowały jednak tradycyjną technikę bicia monet  
z rozklepanych fragmentów srebrnego drutu, stąd specyficzny kształt monety.  

The kopeck of Ladislas Vasa from the Moscow campaign / Collection of Narodowy Bank Polski   

King Sigismund Vasa attempted to capture the Russian throne and to proclaim  
his son Ladislas as the Tsar. After Ladislas was elected as the Tsar, the mints in Moscow and Novgorod issued coins with  
the name of the new ruler. Because they still used the traditional method of minting coins out of pieces of cut silver wire,  
the coins had a specific elongated shape. 
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 Tymf Jana II Kazimierza / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Tymf Jana II Kazimierza wybity w 1664 r.w mennicy w Bydgoszczy. Jednym z symboli kryzysu ekonomicznego  
Rzeczypospolitej w XVII w. stały się tymfy. Monety te były bite od 1663 r.przez dzierżawcę mennic koronnych,  
Andrzeja Tymfa – stąd ich popularna nazwa. Miały nominalną wartość 30 groszy polskich, czyli jednego  
złotego, ale w rzeczywistości zawierały srebra tylko za kilkanaście groszy. Umieszczony na tymfach monogram  
króla Jana Kazimierza ICR (Ioannes Casimirus Rex) odczytywano jako Initium Calamitatis Regni – początek  
nieszczęść królestwa. Na rewersie monety widniał napis: Dat Pretium Servata Salus: Potirque Metallo Est  
(wartość daje ocalenie ojczyzny cenniejsze od kruszcu), co nie budziło zaufania społeczeństwa, ściśle  
wiążącego wartość monety z zawartym w niej kruszcem. Tymfy i oraz inne niepełnowartościowe monety zgodnie  
z prawem Kopernika wyparły z obiegu lepsze monety, o wyższej zawartości kruszcu, co wywołało znaczny wzrost  
cen. Pod koniec XVII stulecia w poważniejszych transakcjach odwoływano się do wartości „dobrych” monet 
z wcześniejszej emisji, przeliczając na nie aktualne pieniądze.  

The tymf coin of King John Casimir / Collection of Narodowy Bank Polski  

Tymf coin of John Casimir minted in 1664 at the mint in Bydgoszcz. The tymf coins became one of the symbols of the economic  
crisis of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th century. These coins were minted starting from 1663 by Andrzej Tymf  
who was leasing the crown mints – hence their popular name. They had the face value of 30 grosz, that is, they were equivalent  
to 1 złoty, but in reality their silver content was only equivalent to a dozen or so grosz. The monogram of King John Casimir  
placed on the tymfs – ICR (Ioannes Casimirus Rex) was decoded as Initium Calamitatis Regni – the beginning of the calamities  
upon the kingdom. On the reverse the coins carried the inscription: Dat Pretium Servata Salus: Potirque Metallo Est (The value  
of this money brings salvation to the Fatherland, which is more precious than the metal). This did not inspire trust among  
the public, which saw the value of coins as strictly associated with the ore content. In accordance with Copernicus’ law,  
the tymf coins and other debased coins drove the better coins (with a higher ore content) out of circulation, which caused a  
significant increase in prices. At the end of the 17th century in major transactions the parties converted the existing money into  
the value of the “good” coins from the previous issues. 

 Portugał Zygmunta III Wazy / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Portugał Zygmunta III Wazy, czyli moneta o wartości 10 dukatów. Portugały to największe  
monety obiegowe bite w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w. Ich nazwa pochodzi od Portugalii, która  
jako pierwsza biła tak duże złote monety dzięki kruszcowi pozyskanemu podczas kolonizacji  
Ameryki Południowej. Fakt, że portugały bito za panowania Zygmunta III, świadczył o dobrej  
kondycji gospodarczej kraju. 

The portugal coin of king Sigismund Vasa / Collection of Narodowy Bank Polski   

The portugal of King Sigismund Vasa was a coin worth 10 ducats. The portugals were the largest circulation  
coins minted in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th and 17th centuries. Their name comes from  
Portugal, which was the first country to mint such large gold coins thanks to the ore resources obtained  
during the colonization of South America. The fact that the portugals were minted during the reign of king  
Sigismund Vasa was confirmation of the good economic condition of the country. 
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Lament ludzi różnego stanu nad 
umarłym kredytem, XVII w.  
Zbiory Polskiej Akademii 
Umiejętności 

Motyw ikonograficzny 
przedstawiający symboliczną 
śmierć „kredytu” zaczął 
zdobywać popularność w wielu 
krajach Europy w XVII w.  
Stanowił ostrzeżenie dla 
nieuczciwych dłużników 
i przestrogę dla osób 
udzielających kredytu, ale 
pokazywał też negatywny  
wpływ złego stanu gospodarki 
na wszystkie grupy społeczne. 

Lamentation of people from various 
social groups over the dead credit, 
17th century / collections of the 
Polish Academy of Arts and Sciences 

The iconographic theme depicting the 
symbolic death of “credit” started to 
gain popularity in many countries in 
Europe in the 17th century. It served 
as a warning to dishonest debtors 
and an admonishment for the people 
providing loans, but  also showed the 
negative impact of the poor condition 
of the economy on  
all social groups. 
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 Szeląg (boratynka) / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

W 1659 r.Włoch Tytus Boratini, dzierżawca mennic koronnych, uzyskał prawo emitowania małych  
miedzianych szelągów, zwanych boratynkami. Do obiegu wprowadzono niezwykle dużo tych monet,  
łącznie niemal miliard. Ich siła nabywcza była bardzo niska, od 15% do nawet 70% mniejsza niż wartość  
nominalna wynosząca 1/3 grosza. Płacący boratynkami często posługiwali się woreczkami  
po 900 czy 9000 sztuk – czyli o wartości, odpowiednio, 10 i 100 złotych. Dodatkowo jakość wykonania monet  
była zła, co ułatwiało ich fałszowanie na masową skalę. Gwałtowny spadek wartości pieniądza wywołał  
wahania cen i płac oraz długotrwały kryzys finansowy w państwie. Boratynki, obok tymfów,  
stały się synonimami złego pieniądza. 

Schilling / Collection of Narodowy Bank Polski   

In the year 1659 the Italian Titus Boratini, who was leasing the crown mints, obtained the right to issue small copper  
shillings known as boratynki (borattines). Great numbers of these coins were introduced into circulation. The total  
mintage reached almost a billion pieces. Their purchasing power was very low, between 15 and 70 percent lower than their  
face value of 1/3 of a grosz. People paying with borattines often used sacks of 900 or 9,000 pieces – that is, respectively,  
10 and 100 złoty. The  quality of the coins was also very bad, which enabled their mass counterfeiting.  
The sharp decline in  the value of  money resulted in price and wage fluctuations and a prolonged  
financial crisis in the country. The borattines became  synonymous with bad money alongside the tymf coins.  

 garnIec gorzałkI (ok. 2,5 l) gallon of vodka (approx. 2.5 litres) 6-9 gr 
 garnIec masła (ok. 2,5 l) gallon of butter  90-160 gr 
 para zwykłych Butów  pair of normal shoes  15-80 gr 
 roBotnIk / dzIennIe labourer / per day 3-5 gr 
 strażnIk nocny / kwartalnIe night guard / per quarter ok. 550 gr 

Siła nabywcza złotego w czaSach
zygmu nta III WazyPurchasing power  

of the złoty in the reign of Sigismund Vasa 

 60 sztuk jaj 60 eggs 15-25 gr 
 pIsarz mIejskI / town scribe / per week 150-240 gr 

Siła nabywcza złotego w czaSach
Jana KazImIerza Purchasing power 
 of the złoty in the reign of John Casimir 
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 Mapa Rzeczypospolitej z XVIII w.  /  Zbiory Biblioteki Narodowej 

 Map of the Polish-Lithuanian Commonwealth from the 18th century.  
Collection of The National Library
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Złoty w okresie reform XVIII wIek
Polska w XVIII w. nie była podmiotem polityki międzynarodowej, lecz jej przedmiotem. 
Jednak o ile czasy saskie były okresem stagnacji, o tyle czasy stanisławowskie, czyli pano-
wania Stanisława Augusta Poniatowskiego, charakteryzowały się intensywnym rozwojem 
i poszukiwaniem sposobów przezwyciężenia zacofania. Wyludnienie kraju skłaniało część 
posiadaczy ziemskich do zamiany pańszczyzny na czynsz, co ożywiło gospodarkę towa-
rowo-pieniężną. Zmieniał się sposób gospodarowania na roli, pojawiały się nowe gatunki 
roślin: lucerna i koniczyna, rzepa, brukiew, ziemniaki. Równocześnie w dobrach magnac-
kich powstały pierwsze manufaktu-
ry – huty szkła, wytwórnie fajansu, 
zakłady sukiennicze. Obok rodzimego 
piwa i importowanych z Węgier win 
pojawiły się sprowadzane z Nowego 
Świata kawa, herbata i czekolada. Był to 
również czas rodzącej się refleksji nad 
ustrojem i gospodarką Rzeczypospo-
litej. Wśród części elity rosła świado-
mość, że konieczne są reformy. Polska 
włączyła się w ogólnoeuropejski nurt 
poszukiwań nowych rozwiązań admini-
stracyjnych, gospodarczych, sądowych. 
Początek panowania Stanisława Au-
gusta wiąże się z powołaniem Komisji 
Skarbowych dla Korony i Litwy, które 
przejęły i zracjonalizowały zarządza-
nie dobrami królewskimi. W miastach 
powstawały komisje dobrego porządku, 
które sukcesywnie porządkowały miej-
ską zabudowę, zlecały brukowanie ulic, 
organizowały szpitalnictwo i wymusza-
ły złagodzenie rygorów cechowych.

W wyniku pierwszego rozbioru Rzecz-
pospolita utraciła na rzecz sąsiednich 
państw około 30 proc. terytorium 
i około 35 proc. ludności. Jednak okres 
po 1772 r.to czas wzmożonego rozwoju 
gospodarczego.  

Birth of the złoty –  
the 18th century
In the 18th century, Poland was merely the subject of international 
politics, and no longer its active participant. However, while the times 
of the Saxon rulers were a period of stagnation, the Stanislavian era, 
i.e. the reign of King Stanisław August Poniatowski, was characterized 
by intensive development and the search for ways to overcome the 
economic backwardness. The depopulation of the country prompted 
some of the landowners to replace serfdom with money rent, which 
revived the commodity and money economy. There were also changes 
in the way farms were managed, and new species of plants appeared: 
the alfalfa, clover, turnip, swede, and potatoes. 

At the same time, the first manufactories were created in the estates 
of the magnates – glassworks, faience factories, and cloth factories. 
Goods brought form the New World, such as coffee, tea and chocolate, 
appeared alongside home-brewed beer and imported wines from 
Hungary. This was also a time of growing reflection on the political 
system and economy of the Polish-Lithuanian Commonwealth. There 
was a growing awareness among some of the elites that reforms 
were necessary. Poland joined the pan-European search for new 
administrative, economic and judicial solutions. The beginning of the 
reign of Stanisław August was associated with the establishment of 
Treasury Commissions for the Crown of Poland and for Lithuania. They 
took over and rationalized the management of royal estates. In the 
cities, good order committees were created, which gradually introduced 
order into the urban development, commissioned the paving of streets, 
organized hospitals and enforced the easing of trade guild restrictions.
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As a result of the first partition, the Polish-Lithuanian Commonwealth 
lost approximately 30 percent of its territory and about 35 percent of 
its population to neighbouring states. However, the period after 1772 
was a time of intense economic development. This was the result of 
the strengthening of the central authorities. A government, known as 
the Permanent Council (Rada Nieustająca), was established. It oversaw 
the executive authorities, streamlined the functioning of the judicial 
system, and – for the first time in the history of Poland – conducted 
an economic policy. The Permanent Council unified the customs 
tariffs and introduced a uniform hearth tax for the entire country (tax 
charged on each house). At the initiative of the king, manufactories 
were launched in the royal estates. These plants produced cloths, 
carpets, belts, hats, needles, laces and stockings – goods previously 
imported from abroad. Following the king's example, new plants were 
also established in the estates of the magnates (including in Nieśwież, 
Naliboki, Niemirów and Buczacz) as well as in the cities (in Warsaw, 
Kraków and Poznań). The Mining Commission in the Old-Polish Basin 
(Zagłębie Staropolskie) increased the extraction of minerals – among 
other things, it launched the mining of copper ore. 

Było to skutkiem wzmocnienia władzy centralnej. Powołano Radę Nieustającą – rząd, który 
nadzorował władze wykonawcze, usprawniał funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, 
prowadził − po raz pierwszy w dziejach Polski − politykę gospodarczą. Rada ujednolici-
ła taryfy celne i wprowadziła jednolite dla całego kraju podymne (podatek pobierany od 
każdego domu). Z inicjatywy władcy 
w dobrach królewskich uruchamiano 
manufaktury, w których produkowano 
sukno, dywany, pasy, kapelusze, igły, 
koronki, pończochy – dotychczas spro-
wadzane z zagranicy. Za przykładem 
króla zarówno w dobrach magnackich 
(m.in. w Nieświerzu, Nalibokach, Nie-
mirowie i Buczaczu), jak i w miastach 
(w Warszawie, Krakowie i Poznaniu) 
powstawały nowe zakłady. Komisja Gór-
nicza w Zagłębiu Staropolskim zwięk-
szyła eksploatację kopalin − uruchomiła 
m.in. wydobycie rud miedzi. 

3 dukaty z portretem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  
Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

3 ducats with the portrait of King Stanisław August Poniatowski  
Collection of Narodowy Bank Polski
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Widok Warszawy od strony Pragi / Zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie 

Przemiany zachodzące w Polsce w drugiej połowie XVIII w. stymulowały intensywny rozwój miasta, które  
stało się faktyczną stolicą kraju. W czasie panowania Stanisława Augusta liczba mieszkańców Warszawy  
wzrosła ponadtrzykrotnie – z 30 tys. do 100 tys. Król przebudował zamek i Łazienki, w mieście powstały  
nowe siedziby magnackie, instytucje rządowe i obiekty użyteczności publicznej (Teatr Narodowy, Biblioteka  
Załuskich, Pałac Rzeczypospolitej, parki), zakłady sukiennicze, fabryka powozów i liczne warsztaty  
rzemieślnicze oraz siedziby firm handlowych. Oprócz przedsiębiorców, kupców, służby i rzemieślników  
pojawiła się – coraz liczniejsza – grupa urzędników i przedstawicieli wolnych zawodów. Warszawa  
rozrastała się, powstawały nowe dzielnice.

View of Warsaw from Praga district / Collection of the Royal Castle in Warsaw 

The changes taking place in Poland in the second half of the 18th century were stimulating the rapid development of  
the city, which became the country’s de facto capital. During the reign of Stanisław August, the number of Warsaw’s  
inhabitants more than tripled – from 30,000 to 100,000. The king rebuilt the royal castle and Łazienki park. New investments  
in the city included the palaces of the magnates, the headquarters of government agencies and public utility buildings  
(the National Theatre, Załuski Library, the Palace of the Commonwealth, parks), cloth factories, a cart and carriage factory  
as well as numerous craft workshops and offices of trading companies. In addition to businessmen, merchants, service  
workers and craftsmen, an increasingly numerous group of public officials and professionals also emerged. Warsaw was  
expanding and new districts were established.
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„Planta ułożenia Banku Narodowego”, 1790   
Zbiory Narodowego Banku Polskiego

W trakcie obrad Sejmu Wielkiego (1788–1792)  
warszawski bankier Jędrzej Kapostas opracował  
i przedstawił sejmowi projekt utworzenia  
banku centralnego. Bank miał mieć prawo  
druku papierowych asygnat (biletów), których  
zabezpieczeniem byłby majątek państwowy. 

“Planta ułożenia projektu banku narodowego” (Plans for  
the establishment of a National Bank), 1790 / Collection of  
Narodowy Bank Polski

During the sessions of the Great Sejm (1788-1792) the Warsaw- 
based banker Jędrzej Kapostas developed and presented before  
the Sejm a project for the establishment of a central bank  
in Poland. The bank was supposed to have the right to print  
paper assignats (notes), whose value would be secured  
by the state treasury. 

Josef Grassi, portret Antoniego Protazego Potockiego / Zbiory Muzeum 
Pałacu w Wilanowie 

Wyrazem ożywienia gospodarczego w okresie stanisławowskim był 
rozwój domów bankowych. Ustawa wekslowa z 1774 r.ułatwiła transakcje 
kredytowe i zwiększyła ich bezpieczeństwo. Centrum bankierstwa stanowiła 
Warszawa, gdzie działali m.in.: Piotr Fergusson Tepper, Karol Schultz, 
Piotr Blank, Andrzej Kapostas i Antoni Protazy Potocki – pierwszy 
bankier wywodzący się ze szlachty. Zaciągali w nich pożyczki zarówno 
przedsiębiorcy, jak i właściciele ziemscy, a także skarb państwa i król. Po 
klęsce postania kościuszkowskiego większość domów bankowych upadła.

Josef Grassi, Portrait of Antoni Protazy Potocki / Collection of the National Museum 
in Warsaw – the Palace in Wilanów

The development of banking houses was an expression of the dynamic economic 
growth during the Stanislavian period. The act on promissory notes of 1774 made 
credit transactions easier and increased their safety. Banking activity was centred in 
Warsaw, where bankers such as Piotr Fergusson Tepper, Karol Schultz, Piotr Blank, 
Andrzej Kapostas and Antoni Protazy Potocki were active. The latter was the first 
banker coming from the nobility. These banking houses provided loans to businessmen 
and landowners, as well as the State Treasury and the king. After the fall of the 
Kościuszko Uprising, most of the banking houses collapsed.
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Talar – moneta próbna, 1771 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Pod koniec lat sześćdziesiątych XVIII w. zamknięto mennice w Gdańsku, Toruniu 
i Elblągu, a w 1771 r.Mennica Warszawska stała się prywatnym przedsiębiorstwem 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zastępca  dyrektora warszawskiej 
mennicy, August Moszyński, przedstawił Komisji Menniczej plan bicia 
monet z czystego srebra. Król polecił przygotowanie projektów monet 
nadwornemu medalierowi Janowi Holzhaeuserowi, który stworzył serię monet 
z symbolicznymi przedstawieniami (salamandra, waga, ramię z kamieniem 
probierczym, piec hutniczy) oraz łacińskimi sentencjami dotyczącymi dobrej 
monety. Na monecie waga i łacińska sentencja – Da iusti pretium (Daje 
sprawiedliwą cenę).

Thaler – trial coin, 1771 / Collection of Narodowy Bank Polski 

At the end of the 1760s, the mints in Gdańsk, Toruń and Elbląg were shut down and in 
1771 the Warsaw Mint became a private company subordinated to King Stanisław August 
Poniatowski. The deputy director of the Warsaw Mint, August Moszyński, presented a 
plan for the production of coins from pure silver to the Minting Committee. The King 
ordered the preparation of coin designs to his main medal maker Jan Holzhaeuser, who 
created a series of coins with symbolic representations (a salamander, scales, an arm with a 
touchstone, foundry furnace) and Latin maxims concerning good coins. This coin carries 
the indication of its weight and the Latin maxim – Dat iusti pretium  (It gives a fair price). 

 Medal wybity na otwarcie Mennicy Warszawskiej, 1766 / Zbiory Muzeum 
Narodowego w Warszawie

W 1765 r.król Stanisław August Poniatowski powołał Komisję Menniczą, 
która we współpracy z Sejmową Komisją Skarbową miała przygotować 
założenia polityki monetarnej i zorganizować produkcję pieniądza. W 
ciągu niespełna roku został wprowadzony nowy system monetarny, król 
nabył w Warszawie nieruchomość przy ul. Bielańskiej z przeznaczeniem 
na mennicę, sprowadzono specjalistów, zakupiono urządzenia i materiał 
do produkcji monet. W lutym 1766 r., po kilkudziesięcioletniej przerwie, 
wznowiono emisję polskiego pieniądza. Zaprojektowany przez Jana Filipa 
Holzhaeusera medal nosi napis: „Prawa sztuki, dostatki już w kwitnącym 
stanie przez Augusta do kraju powrócą staranie”.

Medal issued on the occasion of the opening of the Warsaw Mint, 1766  / Collection 
of the National Museum in Warsaw 

In 1765 King Stanisław August Poniatowski established the Minting Committee, which 
was supposed to prepare the guidelines for the monetary policy and organize the 
production of money in cooperation with the Parliamentary Treasury Commission. 
In less than a year a new monetary system was introduced. The king acquired a 
property in Warsaw at Bielańska Street intended for the headquarters of the 
mint. Experts were brought to the city and the necessary equipment and materials 
for the manufacture of coins were purchased. In February 1766, after a break that 
lasted several decades, the issuance of the Polish currency was resumed. The medal 
designed by Jan Filip Holzhaeuser carries the inscription: “Prawa, sztuki, dostatki już 
w kwitnącym stanie przez Augusta do kraju powrócą staranie (The laws, arts, wealth, 
will return to the country in a flourishing condition through the efforts of King 
August)”. 
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Powstańczy talar – 6 zł z 1795 r. 
Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

W maju 1794 r.Tadeusz Kościuszko wydał polecenie 
duchowieństwu wszystkich obrządków, by 
przekazało Mennicy Warszawskiej srebro i złoto 
ze swoich zasobów. Również król ofiarował na 
rzecz skarbu srebra stołowe i pewną liczbę medali. 
Mennica podwoiła produkcję monet. Monety 
emitowane zawierały mniej srebra, dzięki czemu 
zahamowano ich odpływ z kraju.

Insurrectionary thaler – 6 zł of 1795  
Collection of Narodowy Bank Polski 

In May 1794 Tadeusz Kościuszko ordered the clergy of 
all denominations to transfer the silver and gold from 
their resources to the Warsaw Mint. The king also offered 
silverware and a number of medals to the Treasury. 
The Mint doubled the production of coins. The coins 
mintedcontained less silver, as a result of which their 
outflow from the country was stopped. 

Tadeusz Kościuszko (1746–1817) / Biblioteka Narodowa  

W marcu 1794 r.wybuchło powstanie kościuszkowskie. 
Rząd powstańczy, czyli Rada Najwyższa Narodowa, w celu 
sfinansowania działań zbrojnych wyemitował pierwsze w historii 
Polski pieniądze papierowe. Komisja Skarbowa przejęła od króla 
zarząd nad Mennicą Warszawską, a w czerwcu rozpoczęto emisję 
monet. Po raz pierwszy na polskiej walucie pojawiły się nominały 
w złotych.  

 Tadeusz Kościuszko (1746–1817) / National Library

 The Kościuszko Uprising broke out in March 1794. In order to finance 
the military operations, the insurrectionary government, i.e. the Supreme 
National Council, issued the first paper money in the history of Poland. The 
Treasury Commission took over the management of the Warsaw Mint from 
the king and the issue of coins  began in June. Face values expressed in the 
złoty appeared on the Polish currency for the first time.  
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Bilety skarbowe z okresu insurekcji kościuszkowskiej / Zbiory Narodowego Banku Polskiego

Pierwsze polskie banknoty zostały wprowadzone do obiegu w sierpniu 1794 r.jako bilety skarbowe i bilety 
zdawkowe (o bardzo małych nominałach). Zostały wyemitowane przez Dyrekcję Biletów Skarbowych. Autor 
projektu, Jędrzej Kapostas, zawarł w nim aktualny przekaz polityczny. Godła Polski (Orzeł Biały) i Litwy 
(Pogoń) rozdziela kompozycja, w której umieszczono mur, symbolizujący obronę kraju, oraz piki i przekute 
na sztorc kosy, a także pioruny oznaczające siłę. Kompozycję tę wieńczy osadzona na lasce czapka frygijska 
– symbol rewolucji społecznej, pod nią wieniec z wawrzynu – symbol tryumfu. Każdy banknot był opatrzony 
suchą pieczęcią z credo insurekcji – wolność, całość, niepodległość. Emitowano banknoty o nominale 5, 
10, 25, 50, 100, 500, 1000 zł. Miały podobną wielkość i przy wprowadzaniu do obiegu zszywano je po 500 sztuk. 
Z kolei bilety zdawkowe miały nominały: 5 gr, 10 gr i 1 zł. Do końca powstania, tj. do zajęcia Warszawy przez 
Rosjan w listopadzie 1794 r., rząd powstańczy wyemitował banknoty o wartości 10,9 mln zł.  

Treasury notes from the days of the Kościuszko Uprising / Collection of Narodowy Bank Polski

The first Polish banknotes were introduced in August 1794 as treasury notes and fractional notes (with very low face 
values). They were issued by the Board of Treasury Notes. The designer of the banknotes, Jędrzej Kapostas, included timely 
political messages in their design. The coats-of-arms of Poland (White Eagle) and Lithuania (the Pursuer) are separated 
by a composition including a wall, symbolizing the defence of the country, pikes and scythes with blades facing upright, 
as well as lightning bolts indicating strength. This composition is topped off with a Phrygian cap on a cane – a symbol 
of social revolution. Beneath it there is a laurel wreath – a symbol of triumph. Each banknote bears a dry stamp with the 
insurrectionary creed – freedom, integrity, independence. Banknotes with face values of 5, 10, 25, 50, 100, 500 and 1000 zł 
were issued. They all had a similar size and were sewn together in packs of 500 pieces upon introduction into circulation. 
Meanwhile, the fractional notes had the face values of 5 gr, 10 gr and 1 zł. By the time the uprising had ended, i.e. by the 
time the Russians had taken control of Warsaw in November 1794, the insurrectionary government had issued banknotes 
with a value of 10.9 million złoty.  
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Purchasing power of the złoty in the reign of 
Stanisław August Poniatowski

 60 szt. jaj 60 eggs 2 zł 
 0,5 kg cukru 0.5 kg of sugar 3 zł 
 czapka zwykła (sukIenna) normal cap (made of cloth) 10 zł 
 garnIec gorzałkI (ok. 4 l) gallon of vodka (approx. 4 litres) 6 zł 
 wyżywIenIe studenta (w BursIe) student's board (in academic dormitory)  500 zł 
 tręBacz mIejskI / tygodnIowo town trumpeter / per week 6 zł 
 murarz / dzIennIe bricklayer / per day 1 zł 
 pIsarz mIejskI / tygodnIowo town scribe / per week 16 zł 
 rektor unIwersytetu / rocznIe Rector of the University / per year 4 000 zł 
 profesor unIwersytetu / rocznIe lecturer at the University / per year 2 000 zł 

Siła złotego w czaSach
stanIsłaWa augusta 
PonIatoWsKIego
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 Mapa poglądowa Królestwa Polskiego, 1885. / Zbiory Biblioteki Narodowej 

 Map of the Kingdom of Poland, 1885. / Collection of The National Library 
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Złoty pieniądzem obiegowym  
XIX wIek
Złoty polski był jednostką pieniężną Królestwa Polskiego w okresie jego autonomii w la-
tach 1815–1830. Królestwo Polskie powstało w 1815 r.na mocy postanowień kongresu 
wiedeńskiego. Połączone unią personalną z Rosją, miało znaczną niezależność, przede 
wszystkim konstytucję, która gwarantowała bicie własnej monety. Aleksander I − car, 
a jednocześnie król polski − starał się prowadzić dość liberalną politykę, dzięki której już 
w 1816 r.otwarto mennicę warszawską. 
W tym samym roku, 19 listopada, car 
zaaprobował utworzenie w Warszawie 
publicznego uniwersytetu pod nazwą 
Królewski Uniwersytet Warszawski.  

W Królestwie Polskim w obiegu był też 
pieniądz papierowy, emitowany przez 
Bank Polski, utworzony dzięki stara-
niom księcia Ksawerego Druckiego-Lu-
beckiego. Bank Polski rozpoczął dzia-
łalność 6 maja 1828 r.i był pierwszym 
polskim bankiem emisyjnym. Pełnił też 
funkcję banku państwa i banku kredy-
towego, który wspierał rozbudowę dróg 
i rozwój przemysłu.

Powstanie listopadowe było jedynym 
okresem XIX w., gdy całkowicie nie-
zależnie emitowano polski pieniądz. 
Po wybuchu powstania w listopadzie 
1830 r.i detronizacji cara w styczniu 
następnego roku mennica warszawska 
już w marcu 1831 r.rozpoczęła bicie 
monet z Orłem Białym i Pogonią litew-
ską na awersie. W lipcu Bank Polski 
wprowadził do obiegu bilety o nominale 

The złoty as circulation money –  
the 19th century
The Polish złoty was the monetary unit of the Kingdom of Poland 
in the period of its autonomy in the years 1815-1830. The Kingdom 
of Poland was established in 1815 pursuant to the provisions of the 
Congress of Vienna. That state, connected by personal union with the 
Russian Empire, enjoyed considerable autonomy, and above all, had 
a constitution which guaranteed the right to mint its own coins. Tsar 
Alexander I, who was at the same time the King of Poland, attempted to 
conduct a fairly liberal policy, as a result of which the Warsaw Mint was 
opened as early as 1816. On 19 November of the same year, the Tsar 
approved the establishment of a public university in Warsaw under the 
name of the Royal University of Warsaw. 

In the Kingdom of Poland, there was also paper money in circulation. 
It was issued by Bank Polski (Bank of Poland), which was created due 
to the efforts of Prince Ksawery Drucki-Lubecki. Bank Polski launched 
its operations on 6 May 1828, and was the first Polish bank of issue. 
It also served as the state bank and a credit bank which supported the 
construction of roads and the development of industry.

The November Uprising was the only period in the 19th century when 
entirely independent issuance of Polish money was conducted. After 
the outbreak of the uprising in November 1830 and the dethronement 
of the Tsar in January of the following year, in March 1831 the Warsaw 
Mint started minting coins with the Polish coat-of-arms (White Eagle) 
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1 złotego. Jednocześnie bito złote dukaty (wzorowane na dukatach holenderskich), za które 
planowano zakupić broń na potrzeby powstania. 

Po upadku powstania Królestwo Polskie utraciło charakter odrębnego państwa, a co za tym 
idzie odrębność monetarną. Ze znaków pieniężnych usuwano symbole polskiej autonomii, 
a do obiegu wprowadzano monety złotowo-rublowe.  
Od 1841 r.obowiązującą walutą stał się rubel. and the Lithuanian coat-of-arms (the Pursuer) on the 

obverse. In July Bank Polski introduced into circulation 
banknotes with the face value of 1 złoty. At the same 
time, the insurrectionary authorities minted gold 
ducats (modelled on the Dutch ducats), which were 
meant to be used for the purchase of the weapons 
needed for the uprising. 

After the fall of the uprising, the Kingdom of Poland 
lost the attributes of a separate state, including the 
separate monetary system. The symbols of Polish 
autonomy were removed from the circulation money 
and the ruble-złoty coins were introduced into 
circulation. In 1841, the ruble became the official 
currency in the Kingdom of Poland. 

Książę Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846) / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Minister skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821–1830. Popierał finansowanie przez państwo 
budowy dróg, kolei i kanałów oraz zakładów przemysłowych. Jego zasługą było założenie 
w Warszawie w 1828 r.Banku Polskiego – pierwszego banku centralnego w Polsce. 

Prince Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846) / Collection of Narodowy Bank Polski 

The Minister of Treasury of the Kingdom of Poland in the years 1821–1830. He supported the state financing of 
roads, railways and canals as well as industrial plants. One of his achievements was the establishment of Bank 
Polski in Warsaw in 1828 – the first central bank in Poland.
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 Budynek Banku Polskiego / Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie 

 Budynek powstał według projektu Antonia Corazziego, twórcy zabudowy placu nazwanego Bankowym.  
 W latach 1824–1828 powstały tam siedziby ważnych instytucji finansowych Królestwa Polskiego.  

 Building of Bank Polski / Collection of the National Museum in Warsaw 

 The building was designed by Antonio Corazzi, the author of the plan of architectural development of Plac Bankowy (Bank 
Square).  The headquarters of important financial institutions of the Kingdom of Poland were established there in the years 1824–1828. 
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25 złotych, 1817 / Zbiory Narodowego Banku 
Polskiego 

Na awersie monety znajduje się wizerunek 
Aleksandra I Romanowa, cara Rosji i króla 
Polski. Na rewersie herb Królestwa Polskiego 
– dwugłowy orzeł carski z umieszczonym 
na piersi orłem polskim na płaszczu 
gronostajowym. Napisy są wyłącznie w języku 
polskim.

25 złoty, 1817 / Collection of Narodowy Bank Polski 

The obverse of the coin carries the image of 
Alexander I, the Tsar of Russia and the King of 
Poland. On the reverse the coin depicts the coat–of–
arms of the Kingdom of Poland – it consists of the 
Tsarist double–headed eagle and on its chest there is 
the Polish eagle on an ermine coat. The inscriptions 
are executed exclusively in Polish. 

Bilet kasowy 
5 złotych, 1824 
Zbiory Narodowego 
Banku Polskiego

W latach 1828–
1830 Bank Polski 
wprowadzał do 
obiegu złotowe bilety 
kasowe wydrukowane 
na zlecenie skarbu 
Królestwa Polskiego 
w 1824 r.Bilety były 
podpisywane ręcznie, 
atramentem, przez 
upoważnionych 
kontrolerów.

Cash note 5 złoty, 1824 
Collection of Narodowy 
Bank Polski 

In the years 1828–1830 Bank 
Polski introduced into 
circulation cash notes 
printed in 1824 at the 
request of the Treasury of 
the Kingdom of Poland. 
The notes were signed 
manually bythe authorized 
controllers, who were 
using ink. 
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Okładka teczki z projektami banknotów / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Bank Polski miał prawo emisji banknotów, które były w pełni wymienialne na 
monety kruszcowe. Dbano o wysoką jakość graficzną znaków pieniężnych. 
Głównym projektantem i rytownikiem w Banku Polskim był Jan Salomon 
Minheimer (1808–1879). Jego dziełem są liczne projekty banknotów i pieczęci 
skarbowych. 

Cover of a folder with banknote designs / Collection of Narodowy Bank Polski 

Bank Polski had the right to issue banknotes, which were fully convertible into bullion 
coins. The issuer placed great emphasis on the high quality of the banknotes’ graphic 
design. The main designer and engraver at Bank Polski was Jan Salomon Minheimer  
(1808–1879). His works include numerous designs of banknotes and treasury seals. 

 Projekt banknotu  
50 złotych, J.S. 

Minheimer, 1830  Zbiory 
Narodowego Banku 

Polskiego 

 Design of the 50 złoty 
banknote, J.S. Minheimer, 

1830 / Collection of 
Narodowy Bank Polski 
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1 złoty, 1831 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Z powodu braku kruszców Bank Polski emitował banknoty o nominale 1 złotego, z herbami Polski (Orzeł Biały) 
i Litwy (Pogoń), zwieńczonymi polską koroną. Banknoty te były w obiegu od 1 sierpnia 1831 r.do 1 czerwca 1832 r.
Jednozłotówkę nazywano potocznie „minhejmerówką” od nazwiska projektanta J.S. Minheymera. Po upadku 
powstania, na mocy decyzji cara Mikołaja I banknoty te – uznane za „rewolucyjne” – usunięto z obiegu i spalono.

1 złoty, 1831 / Collection of Narodowy Bank Polski 

Due to the absence of metallic bullion, Bank Polski issued banknotes with the face value of  1 złoty, with the coats–of–arms of 
Poland (White Eagle) and Lithuania (Pursuer), topped with a Polish crown. These banknotes were in circulation from 1 August 1831 
until 1 June 1832. The 1 złoty banknote was commonly known as the “minheimer” from the surname of the designer J.S. Minheimer. 
After the fall of the uprising, pursuant to a decision of Tsar Nicholas I, these banknotes – deemed “revolutionary” – were removed 
from circulation and burned. 
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 � złotych polskich, 1831 / 
Zbiory Narodowego Banku 
Polskiego 

Na awersie monet z okresu 
powstania listopadowego 
znalazł się nowy herb 
Królestwa Polskiego. 
Tworzyły go polski 
Orzeł Biały i litewska 
Pogoń, umieszczone 
na dwudzielnej tarczy 
zwieńczonej koroną. 
Na obrzeżach monet 
pięciozłotowych 
umieszczono napis: Boże 
zbaw Polskę.

 � Polish złoty, 1831 / 
Collection of Narodowy Bank 
Polski 

The obverse of coins from the 
time of the November Uprising 
carries the new coat–of–arms 
of the Kingdom of Poland. It 
consisted of the Polish White 
Eagle and the Lithuanian 
Pursuer, placed on a two–field 
shield topped with a crown. On 
the edge of the coins there was 
an inscription: Boże zbaw Polskę 
(God Save Poland).

 � rubla – 5 złotych, 1839 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Od 1832 r.do obiegu wchodziły monety, na których nominał był 
wyrażony w dwóch walutach: w złotych i w rublach.  Na awersie 
znalazło się wyłącznie godło rosyjskie. Tarczę z herbem Królestwa 
Polskiego umieszczono na lewym skrzydle cesarskiego orła, obok 
herbów ziem wchodzących w skład Imperium Rosyjskiego. Wszystkie 
napisy były w języku rosyjskim, poza określeniem nominału w złotych, 
z którego usunięto określenie „polskich”. Formalnie były to monety 
rosyjskie, honorowane w całym imperium, choć przeznaczono je przede 
wszystkim dla terenów Królestwa Polskiego. 

� ruble – 5 złoty, 1839 / Collection of Narodowy Bank Polski 

Coins which had their face value expressed in two currencies, the ruble and 
złoty, entered into circulation in 1832. The obverse of the coin only depicted the 
Russian coat-of-arms. The shield with the coat-of-arms of the Kingdom of Poland 
was placed on the left wing of the imperial eagle, alongside the coats-of-arms of 
lands included in the Russian Empire. All the inscriptions on the coin were made 
in Russian, except for the indication of the “złoty” denomination, which now 
no longer included the adjective “Polish”. These were officially Russian coins, 
honoured throughout the territory of the empire, even though they were mainly 
intended for the areas of the Kingdom of Poland. 
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Dukat powstańczy, 1831, awers / Zbiory Narodowego Banku 
Polskiego 

Podczas powstania listopadowego Tymczasowy Rząd Królestwa 
Polskiego wyemitował złotego dukata wzorowanego na dukatach 
holenderskich, powszechnie znanych i akceptowanych w Europie. 
Naśladownictwo miało ułatwić zakup broni dla powstańców. 
Na awersie dukata widnieje stojący rycerz w zbroi, w prawej ręce 
trzyma miecz, a w lewej pęk strzał. W otoku umieszczono orła 
polskiego i napis: Concordia res parvae crescunt (w zgodzie 
nawet z małych rzeczy wyrastają wielkie). U dołu rok: 1831. 
Wyprodukowano 163 205 sztuk takich dukatów.

Insurrectionary ducat, 1831, obverse / Collection of Narodowy Bank Polski 

During the November Uprising the Provisional Government of the Kingdom 
of Poland issued gold ducats modelled on the Dutch ducat coins, which 
were widely known and accepted in Europe. This imitation was supposed to 
facilitate the purchase of arms for the insurgents. The obverse of the ducat 
coin depicts a standing knight in armour, with a sword in his right hand 
and a bundle of arrows in the left hand. In the rim there is a Polish eagle 
and the inscription: Concordia res parvae crescunt (Small things flourish 
by concord). At the bottom there is the year of issue: 1831. The total mintage 
of these ducat coins reached 163,205 pieces. 

Siła nabywcza złotego w czaSach
PoWstanIa lIstoPadoWego (1831)

 jajo egg 1,5-2 gr 
 0,5 kg masła 0.5 kg of butter 11-33 gr 
 0,5 kg cukru 0.5 kg of sugar 30-50 gr 
 0,5 kg solI  0.5 kg of salt  6-7 gr 
 korzec kaszy gryczanej (ok. 130 l) bushel of buckwheat (130 litres) ok. 38 zł 
 garnIec gorzałkI (ok. 4 l) gallon of vodka (approx. 4 litres) 4-6 zł 
 murarz / dzIennIe bricklayer / per day 100-130 gr 
 roBotnIk / dzIennIe unqualified labourer / per day 40-55 gr 
 pIsarz mIejskI / rocznIe town scribe / per year 1 500 zł 
 stróż nocny / rocznIe night guard / per year 500 zł 

Purchasing power of the złoty during the November Uprising (1831)
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Odrodzenie złotego XX wIek
Sytuacja walutowa na ziemiach  
polSkich po i wojnie światowej 
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.największym wyzwaniem dla państwa polskiego 
było scalenie trzech różnych dzielnic zaborczych. Ziemie odrodzonej Rzeczypospolitej 
należały do trzech różnych systemów walutowych, były stosunkowo słabo powiązane go-
spodarczo, a w dodatku istniały duże dysproporcje między rozwojem wschodnich i zachod-
nich dzielnic państwa. 

Pod koniec 1916 r.na terenach okupo-
wanego Królestwa Polskiego władze 
niemieckie utworzyły Polską Krajową 
Kasę Pożyczkową (PKKP). Upoważnio-
no ją do emisji nowej waluty – marki 
polskiej (mkp). Banknoty miały napisy 
w języku polskim, a dominującym 
elementem graficznym był piękny re-
nesansowy orzeł. Wbrew nazwie PKKP 
była jednak niemiecką instytucją oku-
pacyjną – agendą Banku Rzeszy, a w jej 
zarządzie zasiadał tylko jeden Polak. 11 
listopada 1918 r.Polska Krajowa Kasa 
Pożyczkowa została przejęta przez wła-
dze odrodzonego państwa polskiego. 
Na mocy dekretu Naczelnika Państwa 
z 7 grudnia 1918 r.zyskała status jedynej 
instytucji emisyjnej i kasy centralnych 
urzędów państwowych. Emisja bank-
notów okupacyjnych – marek polskich 
– została przejęta przez rząd Rzeczypo-
spolitej i poddana kontroli sejmu.

Pod koniec I wojny światowej sytuacja 
walutowa na ziemiach polskich była 
niezwykle skomplikowana. W obie-
gu znajdowały się marki niemieckie, 
korony austriackie i ruble rosyjskie, 

The rebirth of the Polish złoty –  
the 20th century 
The currency situation in the Polish lands after World War I

After Poland regained independence in 1918, the biggest challenge for 
the Polish state was to integrate the territories of the three partitions. 
The lands of the reborn Polish Republic belonged to three different 
currency systems, were relatively poorly connected economically, 
and additionally, there were large disparities between the level of 
development of the eastern and western parts of the state.  
At the end of 1916, in the occupied territories of the Kingdom of Poland, 
the German authorities created the Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa 
(Polish Loan Bank – PKKP). It was authorized to issue a new currency 
– the Polish mark. The banknotes carried inscriptions in Polish, and 
the dominant graphic element was a beautiful Renaissance-era Polish 
eagle. Contrary to the name, the Polish Loan Bank was a German 
occupation-era institution – a branch of the German Reichsbank, 
and its management board only included one Polish person. On 11 
November 1918, the Polish Loan Bank was taken over by the authorities 
of the resurrected Polish state. Pursuant to the decree of the Chief of 
State of 7 December 1918 it was granted the status of the sole issuing 
institution and the bank servicing the central government bodies. The 
issuance of the occupation-era banknotes – the Polish marks – was 
taken over by the government of the Republic of Poland and subjected 
to the control of the Polish Sejm. 
During the last phase of World War I the currency situation in the 
Polish lands was extremely complicated. The currencies remaining 
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a także zastępcze środki płatnicze i waluty okupacyjne. Najpilniejszym zadaniem władz 
odrodzonej Rzeczypospolitej stało się szybkie uporządkowanie sytuacji na rynku pie-
niężnym, umożliwiające sprawne ściąganie podatków. Było to niezbędne do zapewnienia 
właściwego funkcjonowania instytucji 
państwowych i sfinansowania kosztów 
obrony państwa. Już w 1919 r.władze 
planowały uruchomienie Banku Pol-
skiego. Sejm przyjął 28 lutego 1919 r.
ustawę, na mocy której przyszła polska 
waluta miała się nazywać złoty i dzielić 
na 100 groszy. Nazwa pieniądza nawią-
zywała do waluty z czasów przedrozbio-
rowych i Królestwa Polskiego. Instytu-
cją, która wprowadziła ten pieniądz do 
obiegu, był powołany pięć lat później 
– w 1924 r. – Bank Polski SA. 

in circulation included the German mark, the Austrian crown and the 
Russian ruble, but also various substitute money and occupation-era 
currencies. The most urgent task of the authorities of the newly-reborn 
Polish state was to quickly sort out the situation on the money market 
in order to enable the efficient collection of taxes. This was necessary 
in order to ensure the proper functioning of state institutions and to 
finance the costs of national defence. The authorities were planning 
the launch of Bank Polski SA as early as 1919. On 28 February 1919 
the Polish Sejm adopted a law determining that the future Polish 
currency would be called the złoty (golden) and would be divided into 
100 grosz. The name of the currency referred to the money from the 
pre-partition era and the Congress Kingdom of Poland. The institution 
that introduced this money into circulation was Bank Polski SA (Bank of 
Poland SA), which was established five years later in 1924.  

Hotel Bristol w Warszawie, fot. H. Poddębski / 
Zbiory Biblioteki Narodowej

Hotel uroczyście otworzono pod 
koniec 1901 r.Wyróżniał się luksusowymi 
wnętrzami i nowoczesnymi rozwiązaniami 
technologicznymi. W Bristolu bywali znani 
politycy, artyści i dyplomaci, m.in. Ignacy 
Jan Paderewski organizował polityczne 
debaty, a Maria Skłodowska-Curie świętowała 
otrzymanie Nagrody Nobla. Wojciech Kossak 
miał tam swoje atelier, a jego obrazy zdobiły 
wnętrza hotelowej restauracji. 

Hotel Bristol in Warsaw, photo: H. Poddębski / 
Collection of The National Library

The hotel was officially opened in late 1901. It was 
distinguished by its luxurious interiors and advanced 
technological solutions. Hotel Bristol was visited by 
famous politicians, artists, and diplomats. Ignacy Jan 
Paderewski organized political debates at the hotel, 
and Maria Skłodowska-Curie celebrated her Nobel 
prize there. Wojciech Kossak had a painting studio 
at the hotel, and his paintings were presented in the 
hotel restaurant.
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Polska po odzyskaniu niepodległości musiała połączyć w swych granicach ziemie, które 
przez ponad 100 lat funkcjonowały w różnych systemach gospodarczych, prawnych i walu-
towych. Na obszarze Rzeczypospolitej w obiegu znajdowały m.in.: rosyjskie ruble, niemiec-
kie marki, austriackie korony, marki 
polskie, okupacyjne ostruble i ostmarki, 
ukraińskie hrywny i karbowańce, a tak-
że liczne lokalne pieniądze zastępcze. 
Każda z tych walut miała inny kurs i 
różną siłę nabywczą, co utrudniało wy-
mianę i wprowadzenie jednolitej waluty 
na obszarze całego kraju.  

 After regaining independence, Poland had to integrate within its 
borders three territories that had functioned in different economic, 
legal and monetary systems for more than 100 years. The currencies 
that were in circulation in the territory of the Republic of Poland 
included, among others, the Russian ruble, the German mark, the 
Austrian crown, the Polish mark, the occupation-era ostruble and 
ostmark, the Ukrainian hryvnia and “karbovanet”, as well as numerous 
local substitute money. Each of these currencies had a different 
exchange rate and a different purchasing power, which made it difficult 
to replace them and to introduce a single currency in the entire territory 
of the country.   

 5 rubli, 1909, Rosja / Zbiory Narodowego Banku Polskiego

 100 marek, 17 kwietnia 1903, Niemcy / Zbiory Narodowego Banku Polskiego

 1000 koron, 2 stycznia 1902, Austro-Węgry / Zbiory Narodowego Banku Polskiego

 � rubles, 1909, Russia / Collection of Narodowy Bank Polski 

 ��� marks, 17 April 1903, Germany / Collection of Narodowy Bank Polski 

 �‚��� crowns, 2 January, 1902, Austro-Hungary / Collection of Narodowy Bank Polski 
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Warszawa, Stare Miasto, 1912 / Zbiory 
Biblioteki Narodowej 

Rynek Starego Miasta w drugiej połowie 
XIX w. wykorzystywano jako targowisko. 
Sprzedawano tam głównie produkty 
żywnościowe. Funkcja handlowa sprawiła, 
że dla części mieszkańców Warszawy Rynek 
stał się przestrzenią integrującą, gdzie 
nie tylko kupowali towary, ale również 
zdobywali różne informacje z życia miasta. 
Taki obraz Rynku nie zmieniał się przez 
kilkadziesiąt lat, od 1837 r.do 1913 r.Pod 
koniec lat dwudziestych XX w. handel 
ostatecznie zniknął z Rynku i w 1929 r.został 
przeniesiony do Hali Świętojerskiej. 

Warsaw, Old Town, 1912 / Collection of The 
National Library 

In the second half of the 19th century the Old 
Town Square served as a market place. Mainly 
food products were sold there. Because of the 
commercial function, for some inhabitants of 
Warsaw the Old Town Square became a space of 
social integration, where they not only purchased 
goods, but also obtained various information 
concerning the city’s life. The Old Town Square 
functioned this way for many decades, from 
1837 to 1913. By the end of the 1920s trade finally 
disappeared from the Old Town Square and was 
moved to Świętojerska Market Hall in 1929. 

Warszawa, Krakowskie Przedmieście, 1912 / 
Zbiory Biblioteki Narodowej  

Krakowskie Przedmieście było najbardziej 
reprezentacyjną arterią miasta, znajdowały 
się przy niej eleganckie restauracje, 
kawiarnie i sklepy. W 1907 r.wyposażono 
je w oświetlenie elektryczne, a w 1908 r.
uruchomiono tu tramwaj elektryczny. 

Warsaw, Krakowskie Przedmieście Street, 1912 / 
Collection of The National Library 

Krakowskie Przedmieście was Warsaw’s most 
presentable street, with many elegant restaurants, 
cafes and shops. In 1907 it was equipped with electric 
street lighting, and in 1908 an electric tram line was 
launched there. 
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hiperinflacja i reformy  
władySława GrabSkieGo (1923–1924)
Marka polska funkcjonowała w szczególnie trudnych warunkach gospodarczych.  
Władze niepodległego państwa musiały pokrywać bieżące wydatki, udzielać kredytów na 
odbudowę zniszczonego kraju i finansować działania wojenne. Sposobem finansowania 
deficytu stały się kredyty zaciągane przez Skarb Państwa w Polskiej Krajowej Kasie  
Pożyczkowej, która w tym celu drukowała coraz większe ilości banknotów. Siła nabywcza 
pieniądza malała, a w obiegu pojawiały się coraz wyższe nominały. Bilety z kolejnych emi-
sji, z 1922 i 1923 r., miały już nominały od 10 000 mkp do 5 000 000 mkp  
i 10 000 000 mkp. Ten ostatni banknot, wprowadzony na początku grudnia 1923 r., 
ma najwyższy nominał, jaki kiedykolwiek znalazł się na polskich środkach płatniczych. 
W tym czasie był jednak wart niewiele ponad dolara. 

Pod koniec 1923 r.inflacja w Polsce 
przerodziła się w hiperinflację. Gwał-
towne załamanie sytuacji gospodarczej 
w kraju spowodowało wybuch społecz-
nego niezadowolenia. W tych okolicz-
nościach 19 grudnia 1923 r.powołano 
rząd, w którym Władysław Grabski 
został premierem i ministrem skarbu. 
Program reform wprowadzono na mocy 
ustawy z 11 stycznia 1924 r.O naprawie 
Skarbu Państwa i reformie walutowej. 
Określono w niej podstawy systemu 
pieniężnego i działalności banku cen-
tralnego. Reforma finansowa zakładała 
osiągnięcie równowagi budżetowej 
dzięki zmniejszeniu wydatków rządu 
(m.in. ograniczeniu dotacji państwo-
wych i prowadzeniu rygorystycznej poli-
tyki oszczędnościowej) oraz zwiększe-
niu obciążeń podatkowych. Zamierzano 
przy tym unikać zaciągania kredytów za 
granicą. 

Hyperinflation and the reforms of 
Władysław Grabski (1923–1924)
The Polish mark functioned in particularly difficult economic 
conditions. The authorities of the newly independent state had to 
cover the current expenses, provide loans for the reconstruction of the 
destroyed country, and finance the military operations. The Ministry 
of the State Treasury financed the deficit through loans from the 
Polish Loan Bank, which printed increasing quantities of banknotes 
for this purpose. The purchasing power of the money decreased, 
and ever higher face values appeared in circulation. The banknotes 
from subsequent issues, introduced in 1922 and 1923, already 
included denominations from 10,000 Polish marks to 5,000,000 
and 10,000,000 Polish marks. The latter banknote, introduced into 
circulation at the beginning of December 1923, had the highest face 
value ever to be used on Polish money. At that time, however, it was 
worth just over 1 dollar. 
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W lutym 1924 r.rząd ogłosił, że udało 
się uzyskać bieżącą równowagę budże-
tu, a emisja marki polskiej na potrzeby 
skarbu została wstrzymana.

At the end of 1923, inflation in Poland turned into hyperinflation. 
The dramatic economic downturn in the country led to an outburst 
of social discontent. In these circumstances, on 19 December 1923 a 
new government was appointed in which Władysław Grabski served 
as both the Prime Minister and the Minister of the State Treasury. A 
programme of reforms was introduced on the basis of the Act on State 
Treasury Repair and Currency Reform of 11 January 1924. It laid down 
the foundations of the monetary system and the activities of the central 
bank. The financial reform assumed that a balanced budget would 
be achieved through a reduction in government spending (among 
others, a reduction of state subsidies and a strict austerity policy) and 
an increase in taxation. The plan assumed that foreign loans would be 
avoided. 

In February 1924, the government announced that it had managed to 
obtain a balanced budget and that the printing of the Polish marks for 
the needs of the treasury had been stopped.

Władysław Grabski (1874–1938) / Zbiory Narodowego  
Archiwum Cyfrowego 

Ekonomista, polityk, naukowiec, działacz społeczny, autor reformy 
walutowej z 1924 r.Działalność publiczną rozpoczął przed I wojną  
światową jako poseł do Dumy rosyjskiej. W latach 1919–1920 oraz  1923–
1925 pełnił funkcję ministra skarbu, dwukrotnie, w 1920 r.i w latach 
1923–1925, stał na czele rządu II Rzeczypospolitej. Przeprowadził udaną 
reformę gospodarczą (w tym walutową) i powołał Bank Polski SA 
w 1924 r.  Po 1926 r.wycofał się z życia politycznego i poświęcił się  
pracy naukowej. 

Władysław Grabski (1874–1938) / Collection of the National Digital Archives 

Economist, politician, scientist, social activist, author of the currency reform  
of 1924. He began his public activity before World War I as a member of the Russian 
Duma. He served as the Minister of the State Treasury in the years 1919–1920 and 
1923–1925. He was the prime minister of the Second Polish Republic twice, in 1920 
and from 1923 to 1925. He carried out a successful economic reform (including 
a currency reform) and he founded Bank Polski SA in 1924. After 1926, he retired 
from political life and focused on scientific work. 

100 marek polskich, 23 sierpnia 
1919 / Zbiory Narodowego 
Banku Polskiego 

100 Polish marks, 23 August 1919  
Collection of Narodowy Bank Polski 

Marki polskie
Polish marks
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5000 marek polskich, 7 lutego 1920 
Zbiory Narodowego Banku Polskiego

5000 Polish marks, 7 February 1919 
Collection of Narodowy Bank Polski

10 000 000 marek polskich, 20 listopada 1923 
Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

10,000,000 Polish marks, 20 November 1923 
Collection of Narodowy Bank Polski 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w obiegu znajdowały się jeszcze „okupacyjne” 
marki polskie wydrukowane w Berlinie. Dopiero po 
wyczerpaniu zapasów przystąpiono do druku nowej 
serii banknotów. Umieszczono na nich klauzulę 
o odpowiedzialności państwa polskiego za ich 
wymianę na przyszłą walutę polską. W latach 1919–1920 
na biletach z kolejnych emisji widniały wizerunki 
polskich bohaterów narodowych: Tadeusza Kościuszki 
i Bartosza Głowackiego oraz królowej Jadwigi. 

After Poland regained independence, occupation-era Polish 
marks printed in Berlin were still in circulation. Only after 
their stocks were exhausted,   did the authorities begin printing 
a new series of banknotes. They carried  a clause stating that 
the Polish state assumed responsibility for exchanging these 
banknotes into the future Polish currency. In the years 1919-
1920, the banknotes from the subsequent issues carried images 
of the Polish national heroes Tadeusz Kościuszko, Bartosz 
Głowacki and Queen Jadwiga. 

Dziesięć milionów to najwyższy w historii 
nominał widniejący na polskim banknocie 
obiegowym. Coraz wyższe nominały  i rosnąca 
produkcja biletów markowych w latach 20.  
świadczyły o postępującej inflacji. Wzrost emisji 
pociągał za sobą gwałtowny spadek wartości 
pieniądza. Pod koniec  1923 r. inflacja przerodziła 
się w hiperinflację i osiągnęła szczyt na początku 
1924 r.Za jednego dolara płacono wówczas aż 
10 250 000 marek polskich.  

Ten million złoty was the highest face value in the 
history of Polish circulation banknotes. The ever higher 
face values and the growing production of Polish mark 
banknotes in the 1920s were the symptoms of rising 
inflation. The increase in circulation volumes resulted in 
a sharpdecline in the value of money. At the end of 1923, 
inflation turned into hyperinflation and reached its 
peak at the beginning of 1924. At that time one dollar was 
worth as much as 10,250,000 Polish marks. 
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 Władysław Grabski.  Ilustracja 
na podstawie  zdjęcia z 
Narodowego   Archiwum 
Cyfrowego

 Władysław Grabski.   Illustration 
based on the  photo from the 
Collection  of the National Digital 
Archives 
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 Mapa poglądowa majątku państwowego   
Rzeczypospolitej Polskiej, 1930  Zbiory Biblioteki 
Narodowej 

 Map indicating the state property of the Republic  of Poland, 
1930  / Collection of The National Library   
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powołanie banku polSkieGo Sa – 1924 r.
Bank Polski SA rozpoczął działalność 28 kwietnia 1924 r.Bank był spółką akcyjną. Kapi-
tał zakładowy wynosił 100 milionów złotych i został podzielony na milion akcji, po 100 
złotych każda. Jego akcje trafiły do środowisk gospodarczych. Udział Skarbu Państwa w 
kapitale zakładowym wynosił początkowo 1 procent, co miało czynić bank centralny nie-
zależnym od rządu. Siedzibą banku 
był gmach byłego rosyjskiego Banku 
Państwa przy ul. Bielańskiej 10 w 
Warszawie. Pierwszym prezesem 
Banku Polskiego SA został Stanisław 
Karpiński.

Powołanie Banku Polskiego SA wią-
zało się z realizacją reform, mających 
przynieść równowagę budżetu pań-
stwa i stabilizację pieniężną. Emisja 
złotego miała pokrycie w rezerwach 
złota i dewiz. Jeden złoty miał taką 
samą wartość jak około 0,29 g czy-
stego złota − tyle co jeden frank złoty 
(szwajcarski). Tak ustalony parytet 
wyznaczał kurs złotego wobec walut 
obcych; na przykład kurs dolara 
wynosił 5,18 zł. Bank uzyskał prawo 
emisji biletów złotowych do 1944 r., 
w 1939 r.przedłużony do 1954 r.Kurs 
wymiany marki polskiej ustalono 
według relacji: 1 złoty  
= 1 800 000 mkp.

The creation of Bank Polski SA 
(Bank of Poland SA) – 1924 
Bank Polski SA launched its operations on 28 April 1924. It was a joint-
stock company. The share capital amounted to 100 million złoty and was 
divided into one million shares, each worth 100 złoty. The shares were 
bought by the representatives of the business community. The initial 
stake of the State Treasury in the Bank's share capital was only 1 percent, 
which was supposed to render the central bank independent from the 
government. The headquarters of the Bank were located in the former 
building of the State Bank of the Russian Empire at Bielańska 10 Street in 
Warsaw. Stanisław Karpiński became the first president of Bank Polski SA.

The creation of Bank Polski SA was associated with the implementation 
of reforms aimed at providing a balanced state budget and monetary 
stability. The issue of the Polish złoty was backed by gold reserves and 
foreign exchange reserves. One złoty had the same value as approximately 
0.29 g of pure gold – exactly the same as one gold (Swiss) franc. This 
parity determined the exchange rate of the złoty in relation to foreign 
currencies. For example, the dollar exchange rate was 5.18 zł. The bank 
obtained the right to issue złoty banknotes until 1944, and in 1939 it was 
extended to 1954. The conversion rate of the Polish mark was set at 1 złoty 
for 1,800,000 Polish marks.

Stanisław Karpiński (1870-1943) / Collection of the National Digital Archives 

Banker, Minister of the State Treasury, first President of Bank Polski SA. He started working in banking in 1893. He participated, 
among others, in the creation of Bank Towarzystw Spółdzielczych (Bank of Cooperative Societies) and he served as its president. 
At the end of World War I, he started developing the principles of financial economy and currency exchange to be applied in 
the Polish territories after the country regained independence. In autumn 1918 he became the director of Polska Krajowa Kasa 
Pożyczkowa (Polish Loan Bank). In 1919 he served as the Minister of the State Treasury for a few months, and then he became the 
President of the Association of Banks in Poland. He served as the President of Bank Polski SA in the years 1924-1929. 
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Stanisław Karpiński (1870–1943) 
Zbiory Narodowego Archiwum 
Cyfrowego 

Bankowiec, minister skarbu, 
pierwszy prezes Banku Polskiego 
SA. Pracę w bankowości rozpoczął 
w 1893 r.; uczestniczył m.in. 
w tworzeniu Banku Towarzystw 
Spółdzielczych w Warszawie 
i stał na jego czele. Pod 
koniec I wojny światowej zajął 
się opracowywaniem zasad 
gospodarki finansowej i wymiany 
walut na ziemiach polskich po 
odzyskaniu niepodległości. 
Jesienią 1918 r.został dyrektorem 
Polskiej Krajowej Kasy 
Pożyczkowej. W 1919 r.przez kilka 
miesięcy piastował urząd ministra 
skarbu, następnie był prezesem 
Związku Banków w Polsce. 
W latach 1924–1929 pełnił funkcję 
prezesa Banku Polskiego SA. 

Wejście do siedziby Banku Polskiego 
SA przy ul. Bielańskiej 10 w Warszawie, 
1928 / Zbiory Narodowego Archiwum 
Cyfrowego 

Bank Polski miał formę spółki akcyjnej, 
z dominującym udziałem kapitału 
prywatnego. Głównym organem tej 
instytucji była 12-osobowa Rada Banku, 
skupiająca przedstawicieli akcjonariuszy z różnych branż: rolnictwa, przemysłu, 
kupiectwa, spółdzielczości i bankowości. Należało do niej m.in. podejmowanie 
decyzji w sprawach polityki kredytowej i stóp procentowych Banku, wybór  
naczelnego dyrektora i członków Dyrekcji. Prezesa Banku mianował Prezydent 
RP na pięcioletnią kadencję, na wniosek Rady Ministrów.  

Entrance to the headquarters of Bank Polski SA at 10 Bielańska Street in Warsaw, 1928  
Collection of the National Digital Archives  /  Bank Polski SA (Bank of Poland SA) was 
organized as a joint stock company with private capital holding a dominant stake. Its main 
body was the 12-seat Bank Council, which included the representatives of the shareholders 
from various sectors of the economy: agriculture, industry, trade, cooperatives and banking. 
This body possessed the decision-making authority in matters of the bank’s credit policy and 
interest rates, the selection of the General Director and the members of the management. The 
bank’s president was appointed by the President of the Republic of Poland for a five-year term 
at the request of the Council of Ministers.  

Sala główna w Banku Polskim SA 
przy ul. Bielańskiej 10 w Warszawie, 
1928 / Zbiory Narodowego Archiwum 
Cyfrowego    

Main hall in Bank Polski SA at 10 Bielańska 
Street in Warsaw, 1928 / Collection of the 
National Digital Archives 
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�� stycznia 1924 r.uruchomiono sprzedaż miliona stuzłotowych akcji Banku Polskiego SA. Zakup udzia-
łów był formą manifestacji patriotycznej. W publikowanych wówczas odezwach podkreślano, że ratowanie 
gospodarczych fundamentów państwa jest równie ważnym zadaniem, jak jego obrona militarna. Akcje 
Banku stanowiły, wraz z zapasem walut i złota, kapitał bankowy i zabezpieczenie emisji pieniądza. 

The sale of one million 
shares of Bank Polski 
SA with a value of 100 zł 
each was launched on 26 
January 1924. The purchase 
of the shares was a form 
of patriotic manifestation. 
In the proclamations 
published at the time, it was 
emphasized that rescuing 
the economic foundations of 
the state was as important 
as its military defence. The 
bank’s shares, together 
with the reserves of foreign 
currencies and gold, served 
as the bank’s capital and 
backed the issue of money. 

Akcja Banku Polskiego (500 000 akcji o wartości 50 000 000 zł), II emisja z 
22 listopada 1927 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego   

Shares of Bank Polski SA (500,000 shares with a value of 50,000,000 złoty), 2nd issue 
of 22 November 1927 / Collection of Narodowy Bank Polski 
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Siła nabywcza złotego  
w 20-lecIu mIędzyWoJennym  
po wprowadzeniu złotego Purchasing power 
of the złoty in the inter-war period after  
the introduction of the złoty

 Bułka pszenna wheat bread roll 5 gr 
 masło - 1 kg  butter - 1 kg  1,8 - 2,3 zł 
 kIełBasa - 1 kg  sausage - 1 kg 1,5 - 2,5 zł 
 jajko  egg 3 - 10 gr 
 podręcznIk  primary school textbook  1,5 - 4,2 zł 
 mleko - 1l milk - 1 litre 16 gr 
 fIat 508  5 400 zł 
 ofIcer w st. kapItana / mIesIęcznIe  military officer in the rank of captain / per month 400 zł 
 roBotnIk / dzIennIe labourer / per day  3 zł 
 nauczycIel / mIesIęcznIe  primary school teacher / per month 90-200 zł 
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złoty w obieGu
Złoty został formalnie wprowadzony do obiegu na podstawie rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 14 kwietnia 1924 r.o zmianie ustroju pieniężnego. Funkcję środków 
płatniczych pełniły przede wszystkim bilety Banku Polskiego SA. Ich wydrukowanie rząd 
zlecił już 1919 r.drukarniom we Francji (nominały od 1 zł do 50 zł) i w Anglii (nominały 
od 100 zł do 5000 zł, jednak najwyższe z nich – 1000 i 5000 zł − ostatecznie nie zostały 
wprowadzone do obiegu). Banknoty zostały wydrukowane z datą 28 lutego 1919 r.i opa-
trzone nazwą formalnie jeszcze nieist-
niejącego emitenta, tj. Banku Polskiego 
SA. W celu dokonywania drobniejszych 
wypłat Skarb Państwa emitował po-
czątkowo tzw. bilety zdawkowe, które 
następnie zostały wymienione na mo-
nety srebrne jedno- i dwuzłotowe oraz 
na bilon. 

W 1923 r.Ministerstwo Skarbu wraz 
z Ministerstwem Wyznań i Oświecenia 
Publicznego zorganizowało konkurs na 
projekty monet groszowych (zwycięzcą 
został Wojciech Jastrzębowski) i złoto-
wych (zwyciężył Tadeusz Breyer). Ko-
nieczne było szybkie przeprowadzenie 
reformy walutowej i Mennica Warszaw-
ska nie była w stanie wyprodukować 
wszystkich monet. W 1924 i 1925 r. 
zostały one w większości wybite  
w mennicach zagranicznych. 

Władze odrodzonej Rzeczypospolitej 
konsekwentnie umieszczały na zna-
kach pieniężnych postacie symbolizu-
jące walkę o niepodległość (Tadeusz 
Kościuszko, książę Józef Poniatowski, 
Emilia Plater) i przypominały wyda-
rzenia istotne dla polskiej historii (np. 
koronacja Bolesława Chrobrego czy 

The Polish złoty in circulation
The Polish złoty was formally put into circulation pursuant to a 
regulation of the President of the Republic of Poland of 14 April 1924 on 
changes in the monetary system. The function of the means of payment 
was mainly fulfilled by the banknotes of Bank Polski SA. As early as 
1919, the government commissioned the printing of the banknotes 
to printing houses in France (face values from 1 to 50 złoty) and in 
England (face values from 100 to 5,000 złoty; however, the highest 
face values – 1,000 and 5,000 zł –  were ultimately not introduced into 
circulation). The banknotes were printed with the date of issue of 28 
February 1919 and carried the name of the issuer, which officially still 
did not exist, i.e. Bank Polski SA. For the purpose of smaller payments 
the State Treasury initially issued so-called fractional notes, which 
were then exchanged for 1 and 2 złoty silver coins and coins of lower 
denominations. 

In 1923 the Ministry of the State Treasury and the Ministry of Religion 
and Public Education launched a competition for the graphic designs 
of the grosz coins (won by Wojciech Jastrzębowski) and the złoty coins 
(won by Tadeusz Breyer). It was necessary to quickly carry out the 
currency reform and the Warsaw Mint was not able to produce all the 
coins. In 1924 and 1925 they were mostly minted in foreign mints. 

The authorities of the reborn Polish Republic consistently placed 
figures symbolizing the struggle for independence on the new money 
(Tadeusz Kościuszko, Prince Józef Poniatowski, Emilia Plater) and 
presented important events from Polish history (e.g. the coronation 
of King Boleslaus the Brave and the adoption of the Constitution of 
3 May 1791). The banknotes were designed by exceptional artists such 
as Wacław Borowski, Zygmunt Kamiński, Zdzisław Eichler, Ryszard 
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uchwalenie Konstytucji 3 Maja). 
Projektantami banknotów byli 
wybitni artyści, m.in. Wacław 
Borowski, Zygmunt Kamiń-
ski, Zdzisław Eichler, Ryszard 
Kleczewski, Leonard Sowiński 
i Józef Mehoffer.

Reforma walutowa z 1924 r.
przywróciła Polsce własną jed-
nostkę pieniężną, która stała się 
symbolem ambicji i siły odradza-
jącego się państwa. Stabilny złoty 
świadczył o sukcesie scalania 
ziem polskich i stał się funda-
mentem suwerenności gospo-
darczej Rzeczypospolitej.

Kleczewski, Leonard Sowiński  
and Józef Mehoffer.

The monetary reform of 1924 
restored Poland's own monetary 
unit, which became a symbol of 
ambition and strength of the newly 
reborn state. The stable Polish 
złoty confirmed the successful 
integration of the Polish lands 
and became the foundation of the 
economic sovereignty of the Polish 
Republic.
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1 złoty, 28 lutego 1919 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

1 złoty, 28 February 1919 / Collection of Narodowy Bank Polski 

5 złotych, 28 lutego 1919 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

5 złoty, 28 February 1919 / Collection of Narodowy Bank Polski 

Banknoty Banku Polskiego SA  e m i s j a  z  1 9 1 9  r .

Banknotes of Bank Polski SA i s s u e  o f  1 9 1 9
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Banknoty Banku Polskiego SA  e m i s j a  z  1 9 1 9  r .

Banknotes of Bank Polski SA i s s u e  o f  1 9 1 9

Na pierwszych biletach Banku Polskiego znalazły się wizerunki 
dwóch bohaterów narodowych: Tadeusza Kościuszki – przywódcy 
insurekcji z 1794 r.– oraz księcia Józefa Poniatowskiego – ministra 
wojny i wodza naczelnego wojsk Księstwa 
Warszawskiego. Wybierając te postacie, na-
wiązano do romantycznego etosu rycerskiego 
i męstwa na polu bitwy. Wizerunki bohate-
rów narodowych wskazywały na łączność z 
przeszłością i tradycją walk narodowowyzwo-
leńczych. Siłę i potęgę państwa polskiego 
symbolizował orzeł biały w koronie. Jego 
wizerunek wzorowano na renesansowym  
przedstawieniu orła z czasów panowania 
Zygmunta II Augusta.

The first banknotes of Bank Polski SA included images of 
two national heroes: Tadeusz  Kościuszko – the leader of the 
insurrection of 1794 – and Prince Józef Poniatowski –  the 
Minister of War and commander-in-chief of the army of the 
Duchy of Warsaw.  By choosing these figures, the authorities 
referred to the romantic code of chivalry and bravery on the 
battlefield. The images of national heroes indicated a connection 
to the past and the tradition of national liberation struggle. 
The power and strength of the Polish state was symbolized 
by the White Eagle in a crown. Its image was modelled on the 
Renaissance-style depictions of the eagle from the reign of 
Sigismund Augustus.

28 lutego 1919 r.sejm przyjął ustawę, na 
mocy której przyszła polska waluta miała 
się nazywać złoty i dzielić na 100 groszy. 
Rozważane propozycje nazwy polskiego 
pieniądza – m.in. piast, lech, pol, polonia 
czy kościuszko – zostały odrzucone. 

On 28 February 1919, the Polish Sejm adopted 
a law pursuant to which the future Polish 
currency would be called the złoty (golden) 
and would be divided into 100 grosz. Other 
proposals for the name of the Polishcurrency 
– such as piast, lech, pol, polonia or kościuszko 
– were rejected. 
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Monety groszowe i złotowe
Grosz and złoty coins 

1 grosz, 1923 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Moneta z brązu z datą 1923 r.wybita w angielskiej mennicy 
King’s Norton Metal Company Ltd. Zaprojektował ją 
Wojciech Jastrzębowski, którego inicjały widać na awersie, 
nad łapami orła. Pierwsze zamówienie, na 30 milionów 
monet, zrealizowano w pierwszej połowie 1924 r.Wiosną 
1924 r.uruchomiono mennicę w Warszawie, jednak monety 
jednogroszowe były produkowane w kraju dopiero od 1925 r.

� grosz, 1923 / Collection of NarodowyBank Polski 

A bronze coin with the issue date of 1923, minted at the English 
mint, King’s Norton Metal Company Ltd. It was designed by Wojciech 
Jastrzębowski, whose initials can be seen on the front side, above 
the eagle’s feet. The first  order for the production of 30 million 
pieces was carried out in the first half of 1924. In spring 1924 a mint 
was launched in Warsaw.  However, the domestic production of the 1 
grosz coins only started in 1925. 



73

Dzieje Złotego  |   History of the Złoty

� złoty, 1924 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Moneta zaprojektowana przez Tadeusza Breyera, bita  
w srebrze, wprowadzona do obiegu 31 maja 1924 r. 
Zamówienie na bicie monet jednozłotowych złożono  
pierwotnie do trzech mennic, ostatecznie zostały  
wykonane w Paryżu i Londynie. W centralnym punkcie  
na awersie umieszczono godło – orła w koronie.  
Obok roku emisji umieszczano znak mennicy:  
paryskiej (róg obfitości z lewej, pochodnia z prawej  
strony daty) lub londyńskiej (kropka po dacie).  
Na rewersie widnieje charakterystyczna półpostać  
żniwiarki – kobiety z warkoczem na tle kłosów. 

� złoty, 1924 / Collection of Narodowy Bank Polski 

The silver coin designed by Tadeusz Breyer was introduced   
into circulation on 31 May 1924. The order for the production  
of 1 złoty coins was originally submitted to three mints. They  
were ultimately minted in Paris and in London.  
On the obverse, in the centre of the coin, there is the Polish  
coat-of-arms – the Eagle in a crown. The mint marks were  
placed next to the year of issue, with the horn of plenty  
on the left, and a torch on the right side of the date (the  
Paris mint) or a dot after the date of issue (the London mint).  
The reverse carries the characteristic image of a female reaper  
– a woman with plaits against the background of grain spikes. 

�� złotych, 1925  
Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Okolicznościowa moneta wybita w złocie według  
projektu Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. Moneta  
upamiętniała 900. rocznicę koronacji i śmierci  
Bolesława Chrobrego (1025–1925). Wybito ją na  
podstawie projektu, który zwyciężył w konkursie  
na złote monety, zorganizowanym na początku  
1925 r.Były to monety pamiątkowe, które nie weszły  
do obiegu. Ze względu na cenny kruszec, z którego  
zostały wykonane, traktowano je jako formę lokaty  
kapitału (tzw. monety bulionowe). 

�� złoty, 1925 / Collection of Narodowy Bank Polski 

A commemorative coin struck in gold according to a design  
by Zofia Kamińska-Trzcińska. The coin commemorated the  
900th anniversary of the coronation and death of Boleslaus  
the Brave (1025–1925). It was produced on the basis of an image  
which won the competition for the design of gold coins,  
organized at the beginning of 1925. These were  
commemorative coins which did not enter into circulation.  
Due to the valuable metallic ore from which they were  
minted, they were treated as a form of investment  
(so-called bullion coins). 
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��� złotych, 2 czerwca 1932 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Banknot wykonano na podstawie projektu Józefa Mehoffera. Na przedniej stronie umieszczono 
wizerunek księcia Józefa Poniatowskiego, odwrotna strona biletu nawiązywała do rozwoju odrodzonej 
Rzeczypospolitej. Centralnym elementem tego obrazu jest okazały dąb – symbol długowieczności, 
stabilności i siły państwa 
polskiego. Podwalinami rozwoju 
są trzy główne dziedziny życia 
gospodarczego: rolnictwo 
(snopy zboża, kłosy i pług) 
oraz przedstawione w formie 
personifikacji: handel (Merkury 
trzymający laskę – kaduceusz) 
i przemysł (figura kobiety 
z młotem, kołem zębatym i rogiem 
obfitości). 

��� złoty, 2 June 1932 / Collection of Narodowy Bank Polski 

The banknote was executed on the basis of a design prepared by Józef Mehoffer. The 
front side carried an image of Prince Józef Poniatowski, and the reverse side referred 
to the development of the reborn Polish Republic. The central element of this image 
was a large oak tree – a symbol of longevity, stability and strength of the Polish state. 
Three main areas of economic life were presented as the foundations of development: 
agriculture (sheaves and spikes of grain and a plough) along with the personifications 
of trade (Mercury holding a caduceus staff) and industry (a figure of a woman with 
a hammer, cogwheel and cornucopia – the horn of plenty). 

Szata gra�czna banknotów z lat 1924–1939 zawiera wiele symboli i personi�kacji. Na przedniej stronie 
banknotów przeważnie umieszczano wizerunki królów lub bohaterów narodowych. Na stronie odwrotnej 
pojawiały się wyobrażenia nawiązujące do rozbudowy państwa, jego nowoczesności i siły gospodarczej. 
Były wśród nich symbole handlu (kaduceusz – laska Merkurego), rolnictwa (róg ob�tości, snopy zbóż, 
owoce) oraz przemysłu i gospodarki morskiej (koła zębate i młoty, statki, krajobrazy wybrzeża). 

Banknoty Banku Polskiego SA  e m i s j e  z  l a t  1 9 2 4 – 1 9 3 9

Banknotes of Bank Polski SA  i s s u e s  f r o m  t h e  y e a r s  1 9 2 4 – 1 9 3 9 
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Sąd konkursowy z prezesem Stanisławem Karpińskim na czele wybiera projekty 
rysunkowe nowych banknotów złotowych, sala konferencyjna Banku Polskiego SA 
w Warszawie, 31 marca 1925 / Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego 

The competition jury headed by the bank’s president, Stanisław Karpiński, selects the drawing 
designs of the new złoty banknotes, conference room of Bank Polski SA in Warsaw, 31 March 1925  
Collection of the National Digital Archives 

The graphic design of banknotes from the years 1924–1939 contains many symbols and 
personifications. The front sides of the banknotes mostly carried images of kings and national 
heroes. The reverse sides carried depictions relating to the state’s development, its technical 
advancement and economic power. They included symbols of commerce (the caduceus staff 
of Mercury), agriculture (cornucopia – the horn of plenty, sheaves of grain, fruit), industry and 
maritime economy (cogwheels and hammers, ships, coastal landscapes).  

Banknoty Banku Polskiego SA  e m i s j e  z  l a t  1 9 2 4 – 1 9 3 9

Banknotes of Bank Polski SA  i s s u e s  f r o m  t h e  y e a r s  1 9 2 4 – 1 9 3 9 
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50 złotych, 1 września 1929 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Banknot wykonano według projektu Zygmunta 
Kamińskiego. Na przedniej stronie umieszczono 
postacie symbolizujące  harmonijny rozwój 
rolnictwa oraz przemysłu i handlu. Po lewej stronie 
przedstawiono kobietę trzymającą snop zboża 
i sierp, po prawej – Merkurego z kaduceuszem (laską), 
kołem zębatym, młotem i kotwicą. Na odwrotnej 
stronie banknotu zaakcentowano instytucjonalne 
podstawy stabilizacji finansowej kraju. Symbolizują 
je dwa gmachy – siedziby banku centralnego: przy 
pl. Bankowym (XIX-wieczny Bank Polski) oraz przy ul. 
Bielańskiej w Warszawie. 

20 złotych, 20 czerwca 1931 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego 

Na przedniej stronie umieszczono portret Emilii Plater 
– uczestniczki powstania listopadowego, która stała 
się symbolem bohaterstwa polskich kobiet walczących 
o niepodległość. Na odwrotnej stronie widać trzy 
personifikacje: przemysłu, rolnictwa i gospodarki 
morskiej. Środkowa figura – młodej kobiety 
przytrzymującej snop zboża – symbolizuje najbardziej 
rozwiniętą gałąź gospodarki. Rolnictwo zostało 
zaprezentowane jako podstawa życia gospodarczego, 
matka przemysłu i handlu morskiego – przyszłych 
filarów rozwoju Rzeczypospolitej. Autorem projektu 
banknotu był Ryszard Kleczewski. 

20 złoty, 1 September 1929 / Collection of Narodowy Bank Polski 

The banknote was made according to the design of Zygmunt 
Kamiński. The front side carried the images of figures symbolizing 
the harmonious development of agriculture, industry and trade. 
On the left side there is a woman holding a sheaf of grain and 
a sickle. On the right side there is Mercury with the caduceus staff, 
a cogwheel, a hammer and an anchor. On the reverse side of the 
banknote the authors emphasized the institutional foundations of 
the country’s financial stability. It is symbolized by two buildings – 
the headquarters of the central bank: at Plac Bankowy (the location 
of the 19th-century Bank Polski) and at Bielańska Street in Warsaw. 

20 złoty, 20 June 1931 / Collection of Narodowy Bank Polski 

The front side carries the portrait of Emilia Plater – a participant of 
the November Uprising, who became a symbol of heroism of the Polish 
women involved in the struggle for independence. On the reverse side 
there are three personifications: of industry, agriculture and maritime 
economy. The central figure – of a young woman holding a sheaf 
of grain – symbolizes the most developed branch of the economy. 
Agriculture was presented as the foundation of the economic life, 
the mother of industry and maritime trade – seen as the future pillars 
of development of the Republic of Poland. The banknote design was 
prepared by Ryszard Kleczewski.
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Legiony były pierwszą w XX w. w pełni uzbrojoną polską formacją wojskową. Zostały powołane  
w sierpniu 1914 r.przez Naczelny Komitet Narodowy i stanowiły kontynuację I Kompanii Kadrowej, 
sformowanej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Początkowo w składzie Legionów znaleźli się członkowie 
Drużyn Strzeleckich, Polowych Drużyn Sokoła oraz innych organizacji paramilitarnych działających  
przed I wojną światową, głównie 
na terenie zaboru austriackiego. 
Dzieliły się na trzy brygady.  
W latach 1914–1918 I Brygadą  
Legionów dowodził  
Józef Piłsudski. 

The Polish Legions were the first fully armed Polish military formation  
in the 20th century. They were created in August 1914 by the Supreme 
National Committee and they were a continuation of the First Cadre 
Company formed at the initiative of Józef Piłsudski. The Legions initially 
included the members of the Polish Riflemen’s Associations, the Field 
Teams of the Sokół Gymnastic Society and other paramilitary organizations 
operating before World War I, mainly in the territory of the Austrian partition. 
They were divided into three brigades. In the years 1914-1918 the 1st Brigade 
of the Polish Legions was commanded by Józef Piłsudski.

Józef Piłsudski z oficerami I Brygady Legionów Polskich, 1915–1916 / Zbiory Biblioteki Narodowej 

Józef Piłsudski with the officers of the 1st Brigade of the Polish Legions, 1915-1916 / Collection of The National Library 
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10 złotych, 1934 / Zbiory Narodowego Banku Polskiego

Próbna moneta w formie klipy (kwadratowa), na której odwzorowano inną 
okolicznościową monetę – 10 złotych z 1934 r.z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i Orła 
Strzeleckiego. Moneta, zaprojektowana przez Stanisława Ostrowskiego, została wybita 
w 20. rocznicę wymarszu I Kadrowej Kompanii Legionów Polskich. Orzeł legionowy na 
awersie był wzorowany na orzełkach z czapek legionistów z 1914 r.

10 złoty, 1934 / Collection of Narodowy Bank Polski 

Trial coin in the form of a klippe (square shape), which replicates another commemorative coin –  
the 10 złoty coin of 1934 with the image of Józef Piłsudski and the eagle of the Polish Riflemen’s 
Association. The coin, designed by Stanisław Ostrowski, was minted on the 20th anniversary of the 
departure of First Cadre Company of the Polish Legions. The eagle of the Polish Legions, depicted on 
the obverse, was modelled on the eagles from the legionnaires’ military caps from 1914. 

Plac Zamkowy w Warszawie – położony na Starym Mieście, u wylotu Traktu 
Królewskiego – stanowił faktyczne centrum stolicy. Był świadkiem wielu ważnych 
dla Polski wydarzeń historycznych. Jego 
znaczenie podkreślały Zamek Królewski 
i kolumna Zygmunta. �� listopada 1920 r.na 
placu odbyło się uroczyste wręczenie  buławy 
marszałkowskiej pierwszemu marszałkowi 
Polski, Józefowi Piłsudskiemu. 

 Warsaw’s Castle Square – located in the Old Town, at 
the beginning of the Royal Route – was the actual centre 
of the capital. It has witnessed many dramatic scenes 
in Polish history. Its importance was emphasized by 
King Sigismund’s Column and the Royal Castle. On 15 
November 1920, a solemn ceremony was held at Castle 
Square, during which Józef Piłsudski, the First Marshal of 
Poland, received the marshal’s mace. 

Plac Zamkowy w Warszawie, 1939, fot. H. Poddębski / Zbiory Biblioteki Narodowej 

Plac Zamkowy (Castle Square) in Warsaw, 1939, photo: H. Poddębski / Collection of The National Library 
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polSka jednoStka monetarna  
– złoty − zeSpół monet, ich prób  
oraz wzorów banknotów na polSkiej liście 
krajowej proGramu uneSco pamięć świata

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując w 1919 r.decyzję w sprawie nazwy polskiej walu-
ty, przywrócił jeden z symboli naszej państwowości. Złoty stał się świadectwem ambicji i siły 
odradzającego się państwa. Wspomagał proces scalania polskich ziem, które do 1918 r.wchodziły 
w skład trzech organizmów państwowych, oraz odbudowę gospodarki po okresie wyniszczają-
cych wojen.

Złoty funkcjonował od końca XV w. jako jednostka obrachunkowa, jednak w postaci materialnej 
pojawił się dopiero w 1794 r., podczas powstania kościuszkowskiego. W czasach Królestwa Pol-
skiego zaczęto bić złote i srebrne monety złotowe. Banknoty emitowane przez władze insurekcji 
i później, w czasie powstania listopa-
dowego, świadczyły o niepodległościo-
wych ambicjach, o determinacji w dąże-
niu do odrodzenia państwa polskiego. 

Po odzyskaniu niepodległości koniecz-
ne stało się ustanowienie jednej waluty. 
Kwestia ta była przedmiotem ożywionej 
dyskusji. Wśród zgłaszanych propozycji 
były m.in. piast, pol i sarmata. Dekret 
Naczelnika Państwa z 5 lutego 1919 r.
stanowił, że nową polską walutą jest 
lech. Ponieważ wymagał zatwierdzenia 
przez Sejm, ten skorzystał ze swoich 
uprawnień i, nawiązując do wielowie-
kowej tradycji, nadał polskiej walucie 
nazwę złoty. 

Trudna sytuacja gospodarcza i poli-
tyczna pierwszych lat niepodległości 
sprawiła, że wstrzymano się z wprowa-
dzeniem nowej waluty. Kolejne rządy 

The Polish monetary unit – ZŁOTY 
– a set of coins, their specimen and 
banknote designs – on  the Polish 
National Register of the UNESCO 
Memory of the World Programme 
With its decision taken in 1919 on the name of the Polish currency, 
the Sejm of the Republic of Poland restored one of the symbols of 
our statehood. The złoty became a manifestation of the ambitions 
and strength of the resurrected Polish state. It supported the process 
of consolidation of the Polish lands, which until 1918 had belonged 
to three separate states. It also helped in the reconstruction of the 
economy after a period of devastating wars.

The złoty had been functioning as a unit of account since the end of 
the 15th century but only appeared in material form in 1794, during 
the Kościuszko Uprising. The production of gold and silver złoty coins 
began during the times of the Congress Kingdom of Poland. The 
banknotes issued by the insurrectionary authorities and later, during 
the November Uprising, were the confirmation of pro-independence 
ambitions and determination in the pursuit of a reconstructed Polish state. 
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skupiły się na obronie niepodległości, 
organizowaniu sił zbrojnych i admini-
stracji, odbudowie kraju ze zniszczeń 
wojennych. W okresie przejściowym 
walutą pozostała marka polska (wpro-
wadzona w 1916 r.), a jej emitentem 
− Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. 
Niezwłocznie zlecono jednak druk 
banknotów złotowych we Francji 
i Anglii, z datą 28 lutego 1919 r.Jako 
emitent figuruje na nich nieistniejący 
jeszcze Bank Polski SA. 

W styczniu 1924 r.rząd Władysława 
Grabskiego przeprowadził reformy 
− monetarną i skarbową, które okre-
ślały między innymi zasady systemu 
pieniężnego i ramy działalności banku 
centralnego. Najbardziej odczuwaną 
zmianą była wymiana marek polskich 
na złote. Władze odrodzonej Rzeczy-
pospolitej umieszczały na znakach pie-
niężnych postacie symbolizujące walkę 
o niepodległość (Tadeusz Kościuszko, 
książę Józef Poniatowski, Emilia Plater, 
Józef Piłsudski) i przypominające 
wydarzenia istotne dla polskiej historii 

After Poland regained independence, it became necessary to establish 
a single national currency. This issue was the subject of a lively debate. 
The submitted proposals included names such as “piast”, “pol” and 
“sarmata”. The decree of the Chief of State of 5 February 1919 stated 
that the new Polish currency would be named “lech”. This decision had 
to be approved by the Sejm, which exercised its powers and ultimately 
named the Polish currency “złoty”, thereby referring to the centuries-
long tradition. 

Due to the difficult economic and political conditions in the first years 
of independence, the authorities suspended the introduction of the 
new currency. Successive governments focused on defending Poland's 
independence, organizing the armed forces and administration, and 
rebuilding the country from war damage. The Polish mark (introduced 
in 1916) remained the circulation currency during the transition period. 
It was issued by Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (Polish Loan Bank 
). However, the Polish authorities immediately ordered that the złoty 
banknotes should be printed in France and England. They carried the 
issue date of 28 February 1919 and indicated Bank Polski SA (Bank 
of Poland SA) – which did not yet exist at that time – as the issuing 
institution. 

In January 1924, the government of Władysław Grabski carried out 
monetary and fiscal reforms which defined, among others, the 
principles of the monetary system and the framework of functioning of 
the central bank. The most noticeable change was the replacement of 
the Polish mark with the złoty. On the new money, the authorities of the 
reborn Polish Republic placed figures symbolizing the Polish struggle 
for independence (Tadeusz Kościuszko, Prince Józef Poniatowski, 
Emilia Plater, Józef Piłsudski) and recalled important events from Polish 
history (the coronation of King Boleslaus the Brave, the adoption of the 
Constitution of 3 May 1791). The anniversary of Polish independence 
was commemorated with a coin depicting Nike. 

Pamięć Świata 
Polski Komitet Programu UNESCOOrganizacja 

Narodów Zjednoczonych 
dla Wychowania, 

Nauki i Kultury
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(koronacja Bolesława Chrobrego, uchwalenie Konstytucji 3 maja). Rocznicę odzyskania niepod-
ległości upamiętniono monetą przedstawiającą Nike, a na rewersie monety poświęconej wymar-
szowi Legionów Polskich z Krakowa znalazł się Orzeł Strzelecki.

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r.

Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rządów i opinii publicznej na konieczność 
ochrony dokumentów o randze historycznej, stanowiących świadectwo naszej kultury i cywi-
lizacji, oraz podejmowanie działań na rzecz ich popularyzacji i udostępniania. Oprócz listy 
międzynarodowej, tworzonej od 
1997 r., powstają także listy narodo-
we i regionalne. Kryteria wpisywania 
na nie obiektów są analogiczne do 
tych, które przyjęto w odniesieniu 
do listy światowej, ale uwzględniają 
specyfikę krajową. 

The reverse side of the coin, devoted to the departure of the Polish Legions 
from Kraków, carried an image of the eagle from the badge of the “Strzelec” 
Riflemen's Association.

The Memory of the World Programme was established in 1992 
at the initiative of UNESCO. 

The main objective of the programme is to draw the attention of the 
governments and the public to the necessity of preserving historically 
significant documents, which constitute the heritage of human culture and 
civilization, and to take action in order to popularize these documents and 
make them available to the public. In addition to the international list, which 
has been developed since 1997, national and regional lists are also prepared. 
The criteria for entering items on these lists are similar to those adopted in 
relation to UNESCO's World Heritage List, but also take into account the 
national context. 
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Polska Lista Krajowa UNESCO 
Pamięć Świata jest tworzona od 
2014 r.

Na Listę wpisywane są unikatowe do-
kumenty obrazujące ważne wydarzenia 
z historii Polski.  

W pierwszej edycji, w 2014 r., na 
Polskiej Krajowej Liście znalazło się 
11 zabytków polskiego piśmiennictwa, 
związanych z ważnymi w dziejach Pol-
ski wydarzeniami, osobami, przemiana-
mi kulturowymi i cywilizacyjnymi. Są 
wśród nich m.in.: Konstytucja 3 maja, 
kronika Galla Anonima czy autograf 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 
W drugiej edycji polska lista została 
poszerzona o kolejne bezcenne doku-
menty, m.in.: akt unii w Krewie (1385 
r.), Statut Łaskiego z 1506 r.czy pierw-
sze wydanie dzieła Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypo-
spolitej”. 

Trzecia edycja przypada w 2018 r.− 
w 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości − i jest poświęcona tej 
rocznicy.  

The Polish National Register of UNESCO Memory of the 
World was introduced in 2014.

The list includes unique documents presenting important events from 
Poland's history. 

In 2014, during the first edition, 11 historical items were added to 
the Polish National Register. They included documents relating to 
events and people important for Poland's history, and associated with 
cultural and civilizational changes. These include, among others,  the 
Constitution of 3 May 1791, the Chronicles of Gallus Anonymus, and 
the manuscript of “Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz. In the second 
edition the Polish list was expanded to include further priceless 
documents, such as  the Union in Krevo Act  (1385), Łaski's Statutes of 
1506, and the first Latin language edition of Andrzej Frycz Modrzewski's 
work entitled “On the Improvement of the Commonwealth” (De 
Republica emendanda).

The third edition is in 2018 − on the 100th anniversary of Poland 
regaining its independence – and is dedicated to this anniversary.  
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 1 złoty, 1924, Ag 750  
mennica: Paryż,  projekt: 
Tadeusz Breyer  zbiory 
Narodowego  Banku 
Polskiego 

 1 złoty, 1924, Ag 750  Mint: 
Paris, design by:  Tadeusz 
Breyer  Collection of 
Narodowy  Bank Polski 

 5 złotych, 1925, Ag 750  
mennica: Warszawa,  

projekt: Stanisław 
Lewandowski  zbiory 
Narodowego Banku 

Polskiego 

 5 złoty, 1925, Ag 750  Mint: 
Warsaw, design by: Stanisław 
Lewandowski  Collection of 

Narodowy Bank Polski 

złotyPolski
 The Polish monetary unit – ZŁOTY – a set of coins, their specimens and banknote designs”                      on  the Polish National Register of the UNESCO Memory of the World Programme  
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 5 złotych, 1928, Ag 750  
mennica: Warszawa,  

projekt: Edward Wittig  
zbiory Narodowego 

Banku Polskiego 

 5  złotych, 1928, Ag 750  
Mint: Warsaw, design by: 

Edward Wittig  Collection 
of Narodowy Bank Polski 

10 złotych, 1932, Ag 750  
mennica: Warszawa,  
projekt: Antoni Madeyski  
zbiory Narodowego  
Banku Polskiego 

10 złotych, 1932, Ag 750   
Mint: Warsaw, design by:  
Antoni Madeyski  Collection 
of Narodowy  Bank Polski 

na Polskiej liście krajowej 
Programu unesco Pamięć świata

 The Polish monetary unit – ZŁOTY – a set of coins, their specimens and banknote designs”                      on  the Polish National Register of the UNESCO Memory of the World Programme  
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 10 złotych, 1934, Ag 750  mennica: Warszawa  
projekt: Stanisław Ostrowski  zbiory 

Narodowego Banku Polskiego 

 10 złotych, 1934, Ag 750  Mint: Warsaw, design by: 
Stanisław Ostrowski  Collection of Narodowy  

Bank Polski 

 20 złotych, 1925, Au 900  mennica: Warszawa, 
projekt:  Zofia Trzcińska-Kamińska  zbiory 
Narodowego Banku Polskiego 

 20 złotych, 1925, Au 900  Mint: Warsaw, design by: Zofia 
Trzcińska-Kamińska  Collection of Narodowy Bank Polski 
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 50 złotych, próba, 1924, Cu  mennica: 
Warszawa  projekt: Tadeusz Breyer  
zbiory Narodowego Banku Polskiego 

 50 złoty, specimen, 1924, Cu  Mint: Warsaw, 
design by:  Tadeusz Breyer  Collection of 
Narodowy  Bank Polski 

 100 złotych,  próba 1925, Ag  mennica: 
Warszawa  projekt: Stanisław Szukalski  

zbiory Narodowego Banku Polskiego 

 100 złoty, specimen, 1925, Ag  Mint: Warsaw, design 
by:  Stanisław Szukalski  Collection of Narodowy 

Bank Polski 
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 50 złotych wzór, 28 sierpnia 1925  drukarnia: 
Państwowe Zakłady Graficzne, Warszawa, PWPW 
SA Warszawa  projekt: Zygmunt Kamiński  zbiory 

Narodowego Banku Polskiego 

  50 złotych, SPECIMEN, 28 August 1924  Printing house: State 
Graphics Works  (Państwowe Zakłady Graficzne) in Warsaw,  

Polish Security Printing Works (PWPW SA) in Warsaw  
Design by: Zygmunt Kamiński  Collection of Narodowy Bank 

Polski 

 10 złotych wzór, 20 lipca 1926  drukarnia: Państwowe 
Zakłady Graficzne,  Warszawa, PWPW SA Warszawa  
projekt: Zdzisław Eichler  zbiory Narodowego Banku 
Polskiego 

 10 złoty, SPECIMEN, 20 July 1926  Printing house: State 
Graphics Works (Państwowe Zakłady  Graficzne) in Warsaw, 
Polish Security Printing Works  (PWPW SA) in Warsaw  Design 
by: Zdzisław Eichler  Collection of Narodowy Bank Polski 
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 100 złotych, 2 czerwca 1932  drukarnia: 
PWPW SA Warszawa,  projekt: Józef 
Mehoffer  zbiory Narodowego Banku 
Polskiego 

 100 złoty, 2 June 1932  Printing house: 
Polish Security Printing   Works (PWPW 
SA) in Warsaw, design by:  Józef Mehoffer  
Collection of Narodowy Bank Polski 

 20 złotych, 11 listopada 1936  drukarnia: PWPW 
SA Warszawa,  projekt: Wacław Borowski  zbiory 

Narodowego Banku Polskiego 

  20 złoty, 11 November 1936  Printing house: Polish 
Security Printing Works  (PWPW SA) in Warsaw, design by: 

Wacław Borowski  
Collection of Narodowy Bank Polski 
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