
PRAWNIK 
I EKONOMISTA

ikołaj Kopernik studiował prawo kanoniczne i rzymskie 
na Uniwersytecie w Bolonii. Studia te zakończył doktoratem 
z prawa kanonicznego w Ferrarze w 1503 roku. Znajomość prawa była 
mu potrzebna w jego działalności publicznej i naukowej, a także 
w sprawowaniu różnych funkcji administracyjnych w kapitule 
warmińskiej. Niestety nie pozostawił po sobie żadnych prac z dziedziny 
prawa.
 Mikołaj Kopernik zajmował się również działalnością 
ekonomiczno-finansową i administracyjną. Wynikało to zarówno 
z jego zainteresowań naukowych, jak i obowiązków jako członka 
kapituły. W latach 1517–1526 opracował traktat w 3 wersjach o reformie 
monety pruskiej Sposób bicia monety. Sformułował prawo złego 
pieniądza, które mówi, że moneta o niższej wartości kruszcu wypiera 
z obiegu monetę o wyższej wartości. W kilkadziesiąt lat później 
tę zasadę powtórzył Thomas Gresham, któremu niesłusznie przypisuje 
się jej autorstwo.
 Mikołaj Kopernik był także autorem traktatu Olsztyńska taksa 
chlebowa (1531), który reguluje cenę pieczywa odpowiednio do ceny 
pszenicy i żyta oraz ciężaru chleba wypieczonego. Ta „słuszna cena 
chleba” miała obowiązywać w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim 
i innych miastach Warmii. Rękopis tego dzieła został zrabowany 
i wywieziony podczas potopu szwedzkiego w XVII wieku.
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