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Monety emisji 2006

– 100-lecie
Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie –

200 z∏
900/1000 Au
lustrzany
27,00 mm
15,50 g
8.000 szt.

Awers: Z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Nad or∏em oznaczenie roku emisji:
2006. Z lewej strony stylizowany wizerunek or∏a ze sztandaru
SGH. U do∏u napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA / 200 Z¸. Pod
m
lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w.
Rewers: W centralnej cz´Êci stylizowany wizerunek logo SGH,
poni˝ej napis: 1906-2006. U do∏u stylizowany wizerunek fasady
budynku uczelni. W otoku napis: SZKO¸A G¸ÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
1.000.000 szt.

Awers: : Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-06, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: W centralnej cz´Êci napis: SGH, poni˝ej stylizowany
wizerunek fasady budynku uczelni, pod nim napis: 1906-2006.
W otoku napis: SZKO¸A G¸ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

10 z∏
925/1000 Ag
lustrzany
32,00 mm (dziewi´ciokàt
foremny wpisany w okràg)
14,14 g
59.000 szt.
Projektant monet: Ewa Tyc-Karpiƒska

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej na tle stylizowanego ostros∏upa. U góry oznaczenie
roku emisji: 2006. Z lewej i prawej strony ukoÊnie napisy: 10 Z¸.
Poni˝ej or∏a napis: RZECZPOSPOLITA/ POLSKA. Pod lewà ∏apà
m.
or∏a znak mennicy: ––
w

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica

P o l s k i

Monety

Rewers: W centralnej cz´Êci stylizowany wizerunek kuli ziemskiej,
na jej tle z lewej strony stylizowany wizerunek logo SGH. U do∏u
stylizowany wizerunek fasady budynku uczelni, poni˝ej napis:
1906-2006. Pó∏kolem u góry napis: SZKO¸A G¸ÓWNA HANDLOWA
W WARSZAWIE.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)
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W dniu 11 paêdziernika 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety upami´tniajàce 100-lecie Szko∏y G∏ównej
Handlowej w Warszawie, o nomina∏ach:

Zmieniono równie˝ nazw´ na Szko∏a G∏ówna Planowania
i Statystyki (SGPiS) oraz dostosowano jej program nauczania
i badaƒ do potrzeb gospodarki centralnie kierowanej. Nowa,
wydzia∏owa struktura organizacyjna, odpowiada∏a wàskiemu,
bran˝owemu kszta∏ceniu ekonomicznemu.

Obraz Uczelni w opinii spo∏ecznej zaczà∏ ulegaç korzystnym
zmianom. Gwa∏townie wzros∏o zainteresowanie m∏odzie˝y naukà
w SGH, a liczba studiujàcych zbli˝y∏a si´ do rekordowego poziomu
12 tys. Niewàtpliwy wp∏yw na ten proces, poza reformami
wewn´trznymi Uczelni, mia∏y nowe perspektywy, jakie
przed ekonomistami otwiera∏a transformacja ustrojowa. Jej aspekt
gospodarczy zwiàzany by∏ z koncepcjami oraz zdecydowanymi
i odwa˝nymi dzia∏aniami wychowanka i nauczyciela akademickiego
szko∏y – Leszka Balcerowicza.
Wstàpienie Polski do Unii Europejskiej wymog∏o m. in. zmiany
w systemie szkolnictwa wy˝szego. Zgodnie z nowymi regulacjami
prawnymi SGH od roku akademickiego 2006/2007 wprowadzi∏a
obligatoryjne kszta∏cenie na poziomie licencjackim, magisterskim
i doktoranckim, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Odpowiednio przebudowa∏a programy studiów, utrzymujàc szeroki
zakres wyboru wyk∏adowców i wyk∏adów.

• 200 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w z∏ocie,
• 10 z∏ – wykonana stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.
Poczàtki Uczelni si´gajà 1906 r. Wtedy to, dzi´ki ograniczonej
liberalizacji ˝ycia spo∏ecznego w zaborze rosyjskim powsta∏y
Prywatne Kursy Handlowe M´skie Augusta Zieliƒskiego. Mia∏y one
charakter wy˝szej szko∏y ekonomicznej, co potwierdzone zosta∏o
w 1915 r. zezwoleniem okupanta niemieckiego na u˝ywanie nazwy
Wy˝sza Szko∏a Handlowa (WSH). Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci przez
Polsk´ WSH otrzyma∏a osobowoÊç prawnà, a w 1924 r. prawa
przys∏ugujàce szko∏om akademickim. Powo∏any zosta∏ senat uczelni,
który by∏ w∏aÊcicielem szko∏y, a Rektorem zosta∏ Boles∏aw
Miklaszewski. Miklaszewski, wzorujàc si´ na uczelniach
zagranicznych, nie tylko stworzy∏ nowoczesne programy nauczania
i dobra∏ kompetentnà kadr´ nauczajàcà, ale tak˝e stworzy∏ campus
przy ulicy Rakowieckiej.
Od 1933 r. uczelnia nosi∏a nazw´ Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie (SGH), co podkreÊla∏o jej centralnà pozycj´ w polskim
szkolnictwie ekonomicznym. Uczelnia, jako bezwydzia∏owa,
kszta∏ci∏a m∏odzie˝ na oÊmiu kierunkach studiów, mia∏a prawo
nadawania tytu∏u magistra oraz stopni doktora i doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych. Jej wyk∏adowcami byli m.in.
Ludwik Krzywicki, Jan Lewiƒski, Edward Lipiƒski, Stefan Starzyƒski,
Stanis∏aw Wojciechowski i W∏adys∏aw Zawadzki.
Do 1939 r. wydano ponad 1700 dyplomów ukoƒczenia studiów
i ponad 500 dyplomów magistra. WÊród absolwentów uczelni
znajdowali si´ dzia∏acze polityczni i gospodarczy (Edward Dro˝niak,
Józef Poniatowski, Adam Rapacki), naukowcy (Jan Drewnowski,
Stanis∏aw Skrzywan, Jan WiÊniewski), a tak˝e ludzie kultury i sztuki
(Jan Dobraczyƒski, Stanis∏aw Dygat, Kazimierz Rudzki).
Druga wojna Êwiatowa nie przerwa∏a dzia∏alnoÊci SGH, która
pod oficjalnym szyldem Êredniej szko∏y zawodowej, prowadzi∏a
zaj´cia na poziomie akademickim. Jej kadra i studenci uczestniczyli
w strukturach paƒstwa podziemnego i wzi´li udzia∏ w powstaniu
warszawskim.
Uczelnia wznowi∏a dzia∏alnoÊç ju˝ w lutym 1945 r. Poczàtkowo,
mimo post´pujàcych zmian ustrojowych, jej charakter nawiàzywa∏
do tradycji mi´dzywojennych. Radykalne przekszta∏cenia nastàpi∏y
w 1949 r., kiedy decyzjami politycznymi upaƒstwowiono SGH.

Od drugiej po∏owy lat 50. dwudziestego wieku, rozpoczà∏ si´ proces
podnoszenia poziomu naukowego i dydaktycznego SGPiS. Wyraêniej
si´gano do Êwiatowego dorobku w dziedzinie ekonomii,
rozszerzano nauk´ j´zyków obcych i rozwijano kontakty
mi´dzynarodowe, modernizowano dydaktyk´. Pozycj´ uczelni
wzmacnia∏a obecnoÊç w jej murach m. in. profesorów Andrzeja
Grodka, Micha∏a Kaleckiego, Edwarda Lipiƒskiego, Jerzego Lotha,
Józefa So∏daczuka i Aleksego Wakara. Absolwenci uczelni byli
nieustannie obecni w strukturach gospodarczych i politycznych
Polski oraz uczestniczyli w pracach organizacji i biznesu
mi´dzynarodowego. Dyplomami SGPiS legitymujà si´ m. in. Leszek
Balcerowicz, Henryka Bochniarz, Igor Chalupiec, Danuta Hübner,
Krzysztof Kalicki, Marek Borowski, Grzegorz Ko∏odko, Bogus∏aw
Kott, Andrzej Podsiad∏o, Andrzej Olechowski, Józef Oleksy, Jerzy
Osiatyƒski, S∏awomir Sikora i Dariusz Rosati.
Prze∏om polityczny w Polsce w 1989 r. umo˝liwi∏ przystàpienie
do radykalnej reformy strukturalnej i programowej. Uczelnia wróci∏a
w 1991 r. do swojej historycznej nazwy – Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie, ale nie odrzuci∏a charakteru szerokoprofilowej wy˝szej
uczelni ekonomicznej, odpowiadajàcej standardom Êwiatowym.
Zmiany strukturalne spowodowa∏y w 1993 r. likwidacj´ wydzia∏ów.
Instytuty i katedry SGH zgrupowano w kolegiach: Analiz
Ekonomicznych, Ekonomiczno-Spo∏ecznym, Gospodarki Âwiatowej,
Nauk o Przedsi´biorstwie oraz Zarzàdzania i Finansów. M∏odzie˝y
stworzono mo˝liwoÊç studiowania na odpowiadajàcych uczelniom
zachodnim, nast´pujàcych kierunkach: ekonomii, finansów
i bankowoÊci, gospodarki publicznej, metod iloÊciowych i systemów
informacyjnych, mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych
i politycznych oraz zarzàdzania i marketingu.
Od lat 90. rekrutacja na studia odbywa∏a si´ w trybie
ogólnouczelnianym. Poczàtkowe 3 semestry (Studium Podstawowe)
by∏y wspólne dla wszystkich studentów, którzy mieli prawo wyboru
wyk∏adowców poszczególnych przedmiotów. Na semestrach 4-10
(Studium Dyplomowe) istnia∏a du˝a swoboda wyboru przedmiotów,
których struktura okreÊla zainteresowania kierunkowe studentów.
Studia mo˝na by∏o ukoƒczyç z dyplomem zawodowym (licencjat) lub
magisterskim. Szeroko rozwini´te zosta∏y studia podyplomowe,
doktoranckie i MBA. SGH znalaz∏a si´ w gronie najlepszych uczelni
zarzàdzania w Europie, skupionych w CEMS (Community of
European Management Schools).

Ranking szkó∏ wy˝szych, og∏oszony wiosnà 2006 r., potwierdzi∏
czo∏owà pozycj´ SGH nie tylko w szkolnictwie ekonomicznym, ale
tak˝e w ca∏ym Êrodowisku akademickim kraju. SGH zaj´∏a 4 miejsce,
za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagielloƒskim
i Politechnikà Warszawskà. Na liÊcie uczelni ekonomicznych –
zdecydowanie wyprzedza∏a paƒstwowe akademie ekonomiczne
i uczelnie prywatne.

prof. Janusz Kaliƒski,
Szko∏a G∏ówna Handlowa
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 100-lecia Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

