
Historia i rozwój 
pieniądza w Polsce



Pieniądz pojawił się 4-6 tys. lat temu jako 
wynik rozwoju wymiany towarowej; 
początkowo funkcję pieniądza pełnił towar 
najczęściej zbywany (np. sól, skóry, futra, 
zwierzęta gospodarskie), nieco później bryły 
kruszców (również współcześnie, w warunkach 
dużej destabilizacji stosunków pieniężnych, 
pewne towary lub kruszce, np. tytoń, spirytus, 
złoto, pełnią rolę pieniądza); tego rodzaju 
surogaty są czasem określane mianem 
„płacideł”. 



W Polsce pierwsze 
banknoty (prócz 
banknotów państw 
zaborczych) emitowały 
władze powstania 
kościuszkowskiego 
(1794). 

Pierwsze polskie monety - za 
takie uchodziły poniższe 
monety, odczytywane jako 
denary Mieszka I. Obecnie 
jednak, (głównie za sprawą 
poglądów S. Suchodolskiego) 
przypisuje się te denary, 
Mieszkowi II umiejscawiając je, 
jako emisję bitą za panowania 
jego ojca Bolesława Chrobrego.



Pieniądz rozrachunkowy 
: pieniądz nie istniejący 
w sensie fizycznym, 
funkcjonujący jako 
umowna wartość 
rachunkowa (np. SDR, 
ECU, rubel 
transferowy).

Pieniądz towarowy : pierwotna forma 
pieniądza, powstała przez wyłonienie się 
spośród wszystkich bezpośrednio na siebie 
wymienianych dóbr, takich, które ze względu 
na swą przydatność w zaspokajaniu potrzeb 
były częściej niż inne przedmiotem wymiany i 
chętnie były przez wszystkich przyjmowane.
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Kiedy powszechnie zaczęto posługiwać się 
banknotami zamiast monetami, bankierzy 
zaczęli udzielać kredytów, emitując banknoty 
nie mające już pokrycia w kruszcu. Nadmierna 
ich emisja doprowadziła do bankructwa wielu 
banków, co pociągnęło za sobą działania 
rządów ograniczające liczbę banków 
upoważnionych do emisji banknotów, 
ustalające limity ich emisji, a w końcu 
zawieszające ich wymienialność na złoto.



Kolejne etapy rozwoju pieniądza wiążą się z 
powstaniem i rozwojem pieniądza 
bezgotówkowego, w tworzeniu którego 
największą role odegrali Fenicjanie. Stworzyli 
oni namiastki bezgotówkowych form rozliczeń 
w postaci uwierzytelnionych tabliczek 
służących do dokonywania operacji 
finansowych. W późniejszym czasie ludzie nie 
chcieli trzymać banknotów w domu bo było to 
niewygodne, dlatego oddawali swoją gotówkę 
do banku w formie wkładu na rachunek 
bankowy.



Obecnie popularnym środkiem płatniczym 
staje się pieniądz elektroniczny. Istota tej 
formy płatniczej polega na zapisie w pamięci 
komputera rachunków bankowych, a wpłaty, 
wypłaty, rozliczenia są realizowane za pomocą 
kart magnetycznych, na których zapisywane są 
ruchy związane z naszymi finansami.



Koniec


