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Problemy i pogl dy

Beata Zdanowicz

PROFESOR W ADYS AW BAKA 
– UCZONY, REFORMATOR, BANKOWIEC*

Profesor W adys aw Baka 24 marca 2016 r. sko czy  80 lat. Ten dostojny jubile-
usz to doskona a okazja, by na amach „Bezpiecznego Banku” przybli y  sylwetk  
cz owieka, który by  pomys odawc  powstania tego periodyku i stworzy  podstawy 
dla jego rozwoju w rodowisku akademików i praktyków. Ale oczywi cie nie tylko...

Bankowiec, dzia acz polityczny, ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego – przez wiele lat Profesor czy , z powodzeniem, prac  bankowca, naukow-
ca, dydaktyka. Jego najwi ksza zawodowa aktywno  przypad a na okres grun-
townej przebudowy polskiej gospodarki – od systemu centralnie planowanego 
do wolnorynkowego. 

Sk adaj c Panu Profesorowi podzi kowania za ogromn  prac  jak  wykona  na 
rzecz polskiej nauki, polskiej bankowo ci oraz nowoczesnej Polski i ycz c wszelkiej 
pomy lno ci, przedstawiam w ramach swoistego prezentu Jego sylwetk  i biografi , 
na tle historycznych przemian jakie zasz y w Polsce. 

PROFESOR – NAUKOWIEC

Profesor W adys aw Baka swoje losy jako naukowca zwi za  z Wydzia em Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1953–1958 studiowa  na 
Wydziale Ekonomii Politycznej – tak  nazw  w latach 1953–1968 nosi  wydzia  

* Za pomoc w przygotowaniu tekstu bardzo dzi kuj  Pani Oldze Szczepa skiej, Panu Kazimie-
rzowi Becy oraz Panu Profesorowi Janowi Szambela czykowi – jego pomys odawcy.
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Uniwersytetu kszta c cy w dziedzinie ekonomii. W czerwcu 1958 roku Profesor 
Baka uzyska  tytu  magistra ekonomii i zosta  zatrudniony jako pracownik nauko-
wy – najpierw na stanowisku asystenta, potem starszego asystenta. W 1966 roku 
zosta  doktorem nauk ekonomicznych po obronie rozprawy przygotowanej pod kie-
runkiem wybitnego polskiego ekonomisty prof. dr. Czes awa Bobrowskiego i awan-
sowa  na stanowisko adiunkta. 

Wydzia  Ekonomii Politycznej zosta  w 1968 roku przekszta cony w Instytut 
Nauk Spo ecznych i w czony do nowo utworzonego Wydzia u Nauk Spo ecznych 
UW. Tak funkcjonowa  do wrze nia 1977 roku. W tym czasie – w 1971 roku – Profe-
sor Baka uzyska  tytu  doktora habilitowanego nauk ekonomicznych i obj  stanowi-
sko docenta. W 1977 roku zosta  mianowany profesorem nadzwyczajnym. 

W 1977 roku w miejsce Instytutu utworzony zosta , funkcjonuj cy do dzi , 
Wydzia  Nauk Ekonomicznych. Pocz tkowo Profesor Baka pracowa  w Zak adzie 
Planowania i Polityki Gospodarczej. Pó niej zwi zany by  przez wiele lat z Kate-
dr  Bankowo ci i Finansów (kierowa  ni  prof. dr hab. Witold Kozi ski), która 
powsta a w 1992 roku. Ukoronowaniem kariery naukowej Jubilata by o nadanie 
mu w lutym 1989 roku tytu u profesora zwyczajnego.

Warto wspomnie , e praca na Uniwersytecie Warszawskim to nie jedyna ak-
tywno  dydaktyczna Jubilata. Od stycznia 2000 roku pracowa  równie  jako Pro-
fesor Akademii Leona Ko mi skiego.

Profesor Baka uczestniczy  tak e w wielu radach naukowych. Przyk adowo, 
od 1992 roku by  Przewodnicz cym Rady Naukowo-Programowej Mi dzynarodo-
wej Szko y Bankowo ci i Finansów w Katowicach. Kszta cenie kadr by o dla Pana 
Profesora zawsze niezwykle istotne. Jeszcze jako Prezes NBP zabiega , by cz  
maj tku PZPR przeznaczy  na utworzenie tej w a nie szko y w Katowicach. By a 
ona wspólnym przedsi wzi ciem NBP, kilku najwi kszych polskich banków oraz 
bankowców z Francji, z którymi Pan Profesor – bardzo dobrze zreszt  mówi cy po 
francusku – mia  dobre kontakty.

Od 2001 roku by  Cz onkiem Rady Strategii Spo eczno-Gospodarczej przy Pre-
zesie Rady Ministrów, a od 2001 roku by  cz onkiem Komitetu Nauk Ekonomicz-
nych Polskiej Akademii Nauk.

PROFESOR – REFORMATOR

Dzia alno  publiczna Profesora Baki przypad a na czas przemian ustrojowych 
i transformacji gospodarczej Polski. W latach 1980–1990 Profesor by  bezpo rednio 
zaanga owany w przygotowanie koncepcji, a nast pnie realizacj  reformy gospo-
darczej oraz rynkowej przebudowy polskiej bankowo ci. Uczestniczy  w rozmowach 
Okr g ego Sto u jako specjalista polityki spo eczno-gospodarczej i reform systemo-
wych. Nale y zauwa y , e Polska by a w procesie tych zmian prekursorem i nie 
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mo na by o – jak to jest obecnie powszechne – powo ywa  si  na do wiadczenia 
innych krajów. Dlatego wa na by a kreatywno  w tworzeniu i wdra aniu nowa-
torskich reform. Pomys y musia y by  oryginalne, a ich skuteczno ci nie da o si  
przetestowa  w teoretycznych modelach gospodarki. Tym wi kszy szacunek i uzna-
nie nale y si  za ówczesn  odwag  w ich formu owaniu i konsekwencj  w dzia aniu. 

Przemiany zapocz tkowane w latach 80. podzieli y polskich ekonomistów na 
trzy g ówne nurty: zachowawczy, reformistyczny i neguj cy zasadno  systemu 
centralnego planowania. W tym okresie na Wydziale Nauk Ekonomicznych przewa-
a  nurt reformistyczny, do którego bez w tpienia nale a  W adys aw Baka – obok 

Aleksandra ukaszewicza czy Zdzis awa Sadowskiego. By  nie tylko inicjatorem, 
ale tak e dzia a  aktywnie na rzecz przygotowania reform polskiego systemu go-
spodarczego. Jak wspomina Profesor Jacek Kochanowicz – wieloletni pracownik 
Wydzia u Nauk Ekonomicznych UW – Profesor Baka to jedna z tych osób, które 
potrafi y odgrywa  pozytywn  rol  przed, jak i po transformacji ustrojowej. Co wi -
cej, to cz owiek, który w ramach politycznych ogranicze  kierowa  si  ekonomiczn  
racjonalno ci 1 i dla którego interes publiczny by  nadrz dny2.

Proces przemian w gospodarce i w bankowo ci polskiej nie by by mo liwy bez 
zaanga owania i twórczego wk adu Profesora Baki, który na d ugo przed zainicjo-
waniem znanego na wiecie Planu Balcerowicza dzia a  w kierunku urynkowienia 
polskiej gospodarki. Ju  na pocz tku lat 80. Profesor wspó tworzy  koncepcj  refor-
my gospodarczej. Jej has em przewodnim by a: samodzielno , samorz dno  i sa-
mofinansowanie przedsi biorstwa. Zasady gospodarki pieni no-rynkowej mia y 
zosta  skojarzone ze strategicznym planowaniem w skali ca ej gospodarki. Zadanie 
mog o wydawa  si  karko omne, jednak wiadczy o o silnej woli zmiany zasad go-
spodarowania jeszcze w czasie funkcjonowania w Polsce ustroju socjalistycznego. 
Bardzo du e zmiany mia y wówczas dotkn  sfer  bankowo ci.

Przez pierwsze lata reformatorom uda o si  uniezale ni  Narodowy Bank Polski 
od Ministerstwa Finansów oraz zwi kszy  jego rol  w kszta towaniu polityki pie-
ni no-kredytowej. Stworzono mo liwo ci organizowania banków w formie spó ek 
akcyjnych. Ale prawdziwe przyspieszenie dokona o si  w 1986 roku. Pod kierow-
nictwem Profesora Baki, który pe ni  wówczas funkcj  Prezesa NBP, przygotowano 
kompleksow  reform  bankow . Przede wszystkim podj to prace nad programem 
umacniania pieni dza w gospodarce, po drugie przygotowywano program przebu-
dowy systemu bankowego. W 1987 r. powsta y dwa wa ne dokumenty: „Reforma 
systemu bankowego (cele – za o enia i kierunki)”3 – dokument o kompleksowej 

1 Ksi ga Jubileuszowa Wydzia u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953–2013, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 120–121.

2 R. Kowalski, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego 
systemu bankowego w latach 1987–2004 we wspomnieniach jej twórców, Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Fundacja NBP, Warszawa 2016, s. 28.

3 „Bank i Kredyt”, nr 7/1987.
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zmianie systemu bankowego oraz „Program umacniania pieni dza”4 – pierwszy 
dokument w powojennej Polsce, w którym popraw  funkcjonowania gospodarki 
wi zano z napraw  pieni dza. W efekcie wypracowanych koncepcji mia  powsta  
w Polsce dwupoziomowy system bankowy. W szczególno ci ze struktury NBP pla-
nowano wydzieli  PKO jako pe noprofilowy bank pa stwowy, a nast pnie kilka 
samodzielnych banków depozytowo-kredytowych. NBP mia  równie  zosta  zrefor-
mowany, a jego niezale no  i rola wzmocniona. Zak adano opracowanie nowych 
ustaw: ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o NBP. Nast pnie przewidywano two-
rzenie banków na podstawie nowych regulacji prawnych, warunki wej cia na rynek 
mia y zosta  zliberalizowane. I tak te  si  sta o.

W pierwszej po owie 1988 roku wydano zgod  na dzia alno  ódzkiego Banku 
Rozwoju SA b d cego spó k  akcyjn  przedsi biorstw, instytucji i osób prywatnych. 
NBP przekszta cony zosta  w bank centralny typowy dla rozwini tej gospodarki 
rynkowej. Jego celem sta o si  umacnianie polskiego pieni dza. Ukoronowaniem 
zmian by o za  uchwalenie 31 stycznia 1989 roku nowych ustaw: ustawy Prawo 
bankowe oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Warto odnotowa , e do pra-
wa zosta a wówczas wprowadzona zasada, e bank centralny nie mo e finansowa  
deficytu bud etowego wi kszego ni  2 procent planowanych wydatków. By o to 
rozwi zanie, które mia o s u y  kontroli wyp ywu pieni dza do gospodarki. Trzeba 
zaznaczy , e na ówczesne standardy by  to istotny krok w kierunku niezale no ci 
banku centralnego i ograniczenia jego zaanga owania w finansowanie bud etu. 
W tamtym okresie w Unii Europejskiej i na wiecie obecne standardy bankowo ci 
centralnej jeszcze nie by y powszechne, tym bardziej na uznanie zas uguje kieru-
nek reform obrany przez Profesora Bak  jako prezesa NBP. 

O zmianach w polskiej bankowo ci tego okresu mówiono, e by a to „reforma 
Baki”5. W ich realizacji kluczow  rol  odegra a autorska wizja Profesora. Co wi -
cej, reforma w zakresie bankowo ci sta a si  podstaw  dla wdro enia kolejnych 
etapów reform gospodarczych w naszym kraju. Jak wiadomo gospodarka rynkowa 
bez banków to jak organizm bez krwioobiegu. Dlatego tak wa ne by o odpowiednio 
wczesne budowanie systemu bankowego z Narodowym Bankiem Polskim jako kla-
sycznym bankiem centralnym i komercyjnie dzia aj cymi bankami. Jak wspomina 
Andrzej Topi ski, wiceprezes NBP w latach 1989–1992, Profesor lubi  pomys y 
i plany, a tak e sam wiele stworzy 6. Nie by  jednak tylko twórc  teorii, ale potrafi  
te idee i plany wdra a  w ycie. 

4 „Bank i Kredyt”, nr 11–12/1987.
5 D. Daniluk, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego 

systemu bankowego w latach 1987–2004…, op. cit., s. 53.
6 Ibidem, s. 42.
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Podsumowuj c dzia alno  spo eczno-polityczn  i pa stwow  Profesora, mo na 
wymieni  nast puj ce funkcje, jakie sprawowa :

Sekretarz Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w latach 1981–1985
Minister – Pe nomocnik Rz du do spraw Reformy Gospodarczej w latach 1981–1985
Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1985–1988 i 1989–1991
Cz onek Rady Konsultacyjnej przy Przewodnicz cym Rady Pa stwa w latach 
1986–1989
Wspó przewodnicz cy Zespo u do spraw Spo eczno-Ekonomicznych i Reform 
Systemowych oraz sygnatariusz porozumie  Okr g ego Sto u w 1989 roku
Gubernator z ramienia Polski w Banku wiatowym w drugiej po owie lat 80.
Przewodnicz cy Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 1995–1999 
oraz 2003–2007.

Piastuj c powy sze funkcje, Profesor Baka bra  udzia  w wielu spotkaniach mi -
dzynarodowych, w których zapoznawa  ekonomistów z ca ego wiata z post pem 
reform w Polsce. Trzeba pami ta , e w latach 80. w pa stwach socjalistycznych re-
formy polskie traktowane by y jak herezja7. Niemniej jednak reformatorzy z innych 
socjalistycznych pa stw doceniali mo liw  wymian  my li i pogl dów. Przyk adowo 
Profesor zapoznawa  z programem liberalizacji politycznej i rynkowej przebudowy 
gospodarki jaka ma miejsce w Polsce, a tak e z przebiegiem i oczekiwaniami dotycz -
cymi Okr g ego Sto u, partnerów z ówczesnej Czechos owacji. Po latach Vaclav Klaus 
– pó niejszy premier, a nast pnie prezydent Republiki Czeskiej – uzna  w rozmowie 
z Profesorem t  wymian  my li za niezwykle dla nich istotn  i pomocn 8.

PROFESOR – BANKOWIEC

Przygl daj c si  dzia alno ci Profesora Baki w latach 90. mia o mo na stwier-
dzi , e dzi ki jego wizjom, które z powodzeniem wprowadzi  w ycie, uformowana 
zosta a polska sie  bezpiecze stwa finansowego. 

W odniesieniu do banku centralnego oraz nadzoru bankowego, opisane powy ej 
reformy doprowadzi y do zbudowania niezale nego NBP, odpowiedniego dla budo-
wanej gospodarki rynkowej. Wzorem do na ladowania w tworzeniu bankowo ci 
centralnej by  niemiecki Bundesbank. Sukces tego procesu w bardzo du ym stopniu 
zawdzi czamy osobistemu zaanga owaniu W adys awa Baki9. Obok zaanga owania 

7 W. Baka wraz z zespo em Studenckiego Ko a Naukowego, Transformacja bankowo ci polskiej 
w latach 1988–1995, studium monograficzno-porównawcze, Biblioteka Mened era i Bankowca, 
Warszawa 1997, s. 26.

8 W. Baka, Zmagania o reform , Iskry, Warszawa 2007, s. 299.
9 R. Kowalski, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego 

systemu bankowego w latach 1987–2004…, op. cit., s. 18–29.
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i odwagi kluczowe znaczenie mia a wiedza Profesora Baki o bankowo ci, relatywnie 
szeroka w porównaniu z innymi decydentami10. Warto zauwa y , e wiele osób11 
wspomina, i  w czasie prezesury Profesora w NBP wspó praca z Ministerstwem 
Finansów uk ada a si  dobrze i by a pe na wzajemnego szacunku, co by o w du ej 
mierze zas ug  koncyliacyjnego charakteru Profesora Baki12. Jak wspomina Profe-
sor Leszek Balcerowicz13 – ówczesny Minister Finansów – nie by o wówczas g b-
szych ró nic pogl dów mi dzy NBP a Ministerstwem Finansów – wszystkie decyzje 
makroekonomiczne podejmowane by y wspólnie, w tym ustalenie pocz tkowego 
kursu waluty, dewaluacja w 1991 r., czy nast pnie przej cie na crawling peg. Nale y 
podkre li , e by y to decyzje trudne, nie tylko merytorycznie, ale i psychologicznie, 
podejmowane w warunkach dynamicznie zmieniaj cej si  sytuacji gospodarczej.

W warunkach hiperinflacji, powoduj cej codzienne zmagania o zapewnienie do-
statecznej ilo ci pieni dza papierowego w obiegu, Profesor Baka nie zaniedbywa  
my li o przysz o ci. W lipcu 1990 roku zapowiedzia  prace nad projektem deno-
minacji z otego i w tym samym roku rozpocz to bicie monet do wprowadzenia do 
obiegu po denominacji. 

Do przemian w samej bankowo ci centralnej trzeba zaliczy  tak e zorganizo-
wanie od podstaw nadzoru ostro no ciowego. Przekszta cenie polskiego systemu 
bankowego w dwupoziomowy i umo liwienie powstawania banków komercyjnych, 
opartych tak e na kapitale prywatnym, wywo a o konieczno  powo ania specjalne-
go organu nadzorczego. Najprawdopodobniej, ze wzgl dów ekonomiczno-organiza-
cyjnych, zdecydowano, e zadania nadzoru bankowego b d  wykonywane w struk-
turze banku centralnego. Na pocz tku formalnie przekszta cono Departament 
Przemys u NBP (przez lata zajmowa  si  finansowaniem przedsi biorstw), powie-
rzaj c mu funkcje nadzoru bankowego. W 1990 r. za  Departament Nadzoru Ban-
kowego zmieni  nazw  na Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB)14. 
Jak wspomina Pawe  Wycza ski15 – wieloletni pracownik NBP, a w latach 90. Prze-
wodnicz cy Rady Nadzorczej Banku Zachodniego SA – Profesor Baka – jako Prezes 
NBP – do  siln  r k  prowadzi  banki. W rezultacie – mimo braku obowi zku for-
malnego – banki wykonywa y powierzane im zadania ze wzgl du na jego autorytet. 
Kiedy nie by o jeszcze opracowanych i wdro onych instrumentów polityki pieni -
nej, to w a nie autorytet Jubilata by  podstaw  gentlemen’s agreement, zawiera-

10 A. Topi ski, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego 
systemu bankowego w latach 1987–2004……, op. cit., s. 32.

11 Przyk adowo A. Topi ski, J. Ko mi ski, L. Balcerowicz, [w:] P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-
-Tomczyk, Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987–2004…, op. cit., s. 39, 71 i 86.

12 Ibidem, s. 39.
13 Ibidem, s. 86.
14 D. Daniluk, S. Niemierka, Nadzór bankowy w Polsce, „Bank i Kredyt”, 9/2005, s. 8.
15 P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego systemu bankowego w latach 

1987–2004…, op. cit., s. 243.
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nych z prezesami najwi kszych komercyjnych banków w kluczowych sprawach 
kszta towania p ynno ci i zdolno ci emisyjnej banków komercyjnych. 

Wybitny ekonomista Jeffrey Sachs w wywiadzie16 akcentowa : „Odk d preze-
sem NBP zosta  profesor Baka, s  coraz liczniejsze dowody, i  NBP staje si  praw-
dziwym bankiem centralnym”.

Nie sposób pomin  zas ug Jubilata w utworzeniu Zwi zku Banków Polskich. 
Jak wspomina Krzysztof Pietraszkiewicz – od pocz tku zaanga owany w organi-
zowanie izby gospodarczej banków w Polsce, a od 2003 r. jej Prezes – w 1990 r. to 
w a nie Profesor Baka podczas posiedzenia Rady Banków, jaka wówczas dzia a a 
przy NBP, skierowa  do zgromadzonych prezesów nast puj ce s owa: „…chyba nad-
szed  ju  czas, eby cie sformowali reprezentacj  interesów i problemów sektora 
bankowego w sposób bardziej odpowiadaj cy temu, co si  wydarzy o na rynku”17. 
By  to bezpo redni sygna , który zmobilizowa  rodowisko do utworzenia ZBP. 

Idei utworzenia ZBP towarzyszy a inicjatywa opracowania koncepcji powo a-
nia instytucji infrastruktury polskiego sektora bankowego, tj. izby rozliczeniowej 
i transmisji danych. Profesor Baka dostrzega  równie  spo eczny wymiar przemian 
w bankowo ci polskiej. Wobec dominuj cej pozycji banków, i z niej p yn cych za-
gro e  dla klientów, powo a  w NBP Rzecznika Praw Klientów Banków, którego 
uwaga skupia a si  przede wszystkim na zapewnieniu praw klientów w umowach 
zawieranych z bankami.

Paradoksalnie, z punktu widzenia zas ug dla reformy i liberalizacji bankowo ci 
w Polsce, w okresie kryzysu bankowego po 1994 roku, Profesor Baka by  wspó -
twórc  kolejnego ogniwa sieci bezpiecze stwa finansowego – Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Powo ana ustaw  z 14 grudnia 1994 roku instytucja zosta a bardzo 
sprawnie zorganizowana i skutecznie wype nia a (wbrew pesymistycznym opiniom) 
ustawowe funkcje ju  od wiosny 1995 r. Niezwykle intensywnymi i pionierskimi 
wr cz – na polskim gruncie – pracami Rady, której nadzorcze obowi zki silnie 
dawa y si  we znaki Zarz dowi BFG, kierowa  Profesor Baka. Znawcy tematu gwa-
rantowania depozytów wiedz , e systemy te w poszczególnych krajach, do czasu 
uregulowa  po ostatnim globalnym kryzysie finansowym, by y bardzo ró norodne. 
I cho  w Unii Europejskiej dosz o do harmonizacji zasad ich dzia ania, to na po-
cz tku tak nie by o. Kszta tuj c zasady i procedury funkcjonowania BFG, nale a o 
przes dza  niemal o wszystkim, w ramach do  ogólnych regulacji ustawowych. 
Zadania te wykonywali cz onkowie pierwszej Rady i Zarz du pod przewodnictwem 
Profesora, pracuj c do  cz sto po kilka dni w tygodniu w zespo ach roboczych.

Jak wspomina Profesor Jan Szambela czyk, cz onek Rady BFG od pocz tku jej 
istnienia, Profesor Baka mia  niezwykle rozwini te poczucie obowi zku i odpowie-

16 „Polityka” 6 stycznia 1990 r.
17 K. Pietraszkiewicz, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma 

polskiego systemu bankowego w latach 1987–2004…, op. cit., s. 18–29.
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dzialno ci za podejmowane decyzje. Wiele mówi cym przyk adem w tym zakresie 
jest nieprzyj cie propozycji Prezydenta Aleksandra Kwa niewskiego powo ania na 
cz onka Rady Polityki Pieni nej, z uzasadnieniem, i  ma obowi zek doko czenia 
kadencji Przewodnicz cego Rady BFG. 

Od pocz tku Profesor d y  do tego, by BFG by  instytucj  nie tylko wype nia-
j c  ustawowe funkcje gwarantowania depozytów i udzielania pomocy finansowej 
bankom zagro onym niewyp acalno ci , ale równie  aby sta  si  o rodkiem wyso-
kiej klasy analiz oraz bada  w dziedzinie bezpiecze stwa finansowego. W ten nurt 
dzia a  wpisuje si  m.in. inicjatywa stworzenia w 1997 roku periodyku po wi co-
nego stabilno ci systemu finansowego, ze szczególnym uwzgl dnieniem systemu 
bankowego. Czasopismo to, w tym tak e jego nazwa, to pomys  Profesora, konty-
nuowany z sukcesem niemal ju  20 lat. Równolegle z utworzeniem „Bezpiecznego 
Banku” Profesor zapocz tkowa  tak e interdyscyplinarne seminaria z udzia em 
akademików i ekspertów z kraju i zagranicy, które przez ponad dekad  by y forum 
wymiany my li teoretycznej i do wiadcze  w dziedzinie gwarantowania depozy-
tów i stabilno ci systemu bankowego. Seminaria BFG sta y si  tak e p aszczyzn  
wspó pracy i wspó dzia ania Funduszu ze rodowiskiem akademickim.

PROFESOR – MENTOR 

Profesor Baka uwielbia m odzie  i jest to relacja z wzajemno ci . Ch tnie prze-
bywa w gronie m odych ludzi, dobrze si  w ród nich czuje. Zawsze potrafi  zmobili-
zowa  studentów do pracy, zaciekawi  i zach ci  do pog bienia zainteresowa . Na 
pocz tku lat 90., kiedy diametralnie zmieni o si  nastawienie do re imu gospodaro-
wania w Polsce, w zwi zku z przej ciem do gospodarki rynkowej, Profesor bardzo 
dba  o to, by uczy  aktualnych zagadnie  z uwzgl dnieniem najnowszych trendów 
w ekonomii akademickiej. Poleca  warto ciowe zagraniczne ksi ki, dostarcza  ar-
tyku y warte przeczytania. Z uwagi na fakt, e sam wspó tworzy  now  bankowo  
w Polsce, by  w wielu sprawach na bie co i niezwykle dobrze poinformowany. 

W stosunku do studentów Profesor jest otwarty i pe en wiary w ich mo liwo ci. 
Niejedna osoba zawdzi cza mu tytu  naukowy, poniewa  umia  motywowa  do po-
dejmowania nowych i ambitnych wyzwa . O takich promotorów ju  coraz trudniej 
– opieku czy, zaanga owany, krytyczny i potrafi cy mobilizowa  do pracy. 

W okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim Profesor Baka by  ch t-
nie wybieranym promotorem prac magisterskich i doktorskich spo ród nauczycieli 
akademickich Katedry Finansów i Bankowo ci. Rejestr doktorów Wydzia u Nauk 
Ekonomicznych UW wykazuje, e Profesor by  promotorem 19 osób, które uzyska y 
tytu  doktora nauk ekonomicznych18. 

18 Ksi ga Jubileuszowa..., op. cit., s. 169–195.
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W przypadku wielu osób Profesor by  nie tylko promotorem pracy magisterskiej, 
ale opiekunem naukowym i mentorem w kolejnych latach kariery zawodowej. Wyró -
niaj cym si  osobom proponowa  prac , czy to na Uniwersytecie, czy te  w tworzonych 
lub reformowanych przez niego instytucjach. Wiedzia , e Polsce, szczególnie w okresie 
zmian ustrojowych, potrzebni s  m odzi, ch tni do pracy ekonomi ci. Dzi  Profesor 
mo e by  dumny z wielu swoich studentów, którym stworzy  tak  szans .

PROFESOR – AUTOR

Profesor Baka jest autorem licznych publikacji z dziedziny ekonomii, a w szcze-
gólno ci bankowo ci centralnej i systemów gwarantowania depozytów. Jest uzna-
nym ekspertem w tej dziedzinie. Opublikowa  oko o 300 artyku ów naukowych 
oraz kilkana cie ksi ek. Do najwa niejszych publikacji ksi kowych Profesora 
Baki nale :

„Programowanie rozwoju ga zi przemys u” (1973)
„Planowanie gospodarki narodowej” (wspó autor – 1976)
„Strategia rozwoju gospodarczego Polski” (1980)
„Polska reforma gospodarcza” (1982)
„Transformacja bankowo ci polskiej w latach 1988–1995. Studium monogra-
ficzno-porównawcze” (z zespo em studentów – 1997)
„Development and Change within the Polish Banking System” (1998)
„U róde  wielkiej transformacji” (1999)
„Bankowo  centralna” (2001)
„W tyglu transformacji ustrojowej” (2004)
„Bankowo  europejska” (2005)
„Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na wiecie” (2005)
„Zmagania o reform ” (2007)

Pomimo up ywu dwóch dekad nadal kopalni  wiedzy i informacji o przes an-
kach i procesach zmian w polskim sektorze bankowym i ludziach bankowo ci 
jest monumentalna monografia pt. „Transformacja bankowo ci polskiej w latach 
1988–1995. Studium monograficzno-porównawcze”. Ta wydana w 1997 roku publi-
kacja nie tylko szczegó owo charakteryzowa a reformy lat 80. i 90., ale by a pierw-
sz  kompleksow  ocen  procesu komercjalizacji i urynkowienia sektora bankowego 
w Polsce. Do jej przygotowania Profesor zach ci  i pozyska  studentów Wydzia u 
Nauk Ekonomicznych. Dzi ki wspólnej pracy pod troskliwym okiem Profesora stu-
denci przeanalizowali procesy i efekty wyodr bnienia ze struktury NBP dziewi ciu 
banków komercyjnych. Po wydaniu tej publikacji na r ce Jubilata skierowany zo-
sta  list z podzi kowaniem od Prezydenta RP Aleksandra Kwa niewskiego. W li cie 
tym Prezydent gratuluje Profesorowi m odej i zdolnej kadry.
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W okresie przemian ustrojowych lat 90. Profesor Baka czynnie anga owa  si  
w polityk  wydawnicz  „Biblioteki Mened era i Bankowca”, kieruj c jej Rad  
Programow . „Biblioteka” publikowa a warto ciowe ksi ki z teorii i praktyki 
bankowo ci, finansów i zarz dzania. Popularyzowa a tak e wyniki bada  i doro-
bek teoretyczny polskich autorów. Warto przypomnie , e dzia alno  „Bibliote-
ki” zainicjowa  reprint podr cznika autorstwa Feliksa Wili skiego – „Bank i jego 
organizacja” wydany pierwotnie w 1922 r. W przedmowie do wydania tej ksi ki 
Profesor Baka napisa , e jej wznowienie b dzie wyrazem ci g o ci pokoleniowej 
i tradycji bankowej. Przez siedemdziesi t lat nie pojawi  si  bowiem w Polsce kolej-
ny podr cznik bankowo ci. Dowodzi to zainteresowa  Jubilata nie tylko bie cymi 
problemami, ale równie  histori  i wa no ci  ci g o ci rozwoju. 

Swój refleksyjny stosunek do procesów wielkiej zmiany lat 80. i 90. w perspekty-
wie historycznej Profesor zawar  w ksi ce pt. „W tyglu transformacji ustrojowej”. 
Jest to ciekawy zbiór refleksji i komentarzy, dotycz cych przebiegu transforma-
cji w Polsce z szerokiej perspektywy poznawczej i nawi zuj cych do znanej aci -
skiej maksymy historia est magistra vitae. W jednym z zamieszczonych w ksi ce 
esejów19 Profesor cytuje s owa W adys awa Bie kowskiego, znawcy stosunków 
spo eczno-politycznych: „cz owiek istotnie jest twórc  historii, ale jakiej – o tym 
przekonuj  si  dopiero nast pne, cz sto odleg e pokolenia”. Jubilata cechowa a 
skromno  i niech  do eksponowania swoich zas ug, ale te  wra liwo  na prze-
jawy niesprawiedliwo ci i brak zgody na selektywne oceny procesów dziejowych. 
„W tyglu transformacji ustrojowej” Profesor dokumentuje m.in. dokonania wielu 
ludzi, w tym tak e ancien regime, którzy przyczynili si  do stworzenia warunków 
i aktywnie tworzyli zreformowany system. Podobn  tematyk  porusza Profesor 
w ksi ce „Zmagania o reform ”. Jest to opowie  o wydarzeniach i procesach, 
w których Jubilat uczestniczy  osobi cie z racji piastowania funkcji pa stwowych 
lub partyjnych. A znany by  m.in. z tego, e mia  zwyczaj samodzielnego sporz -
dzania notatek, które – jak pokazuje tre  tej ksi ki – maj  unikatowy charakter, 
a dla badaczy przesz o ci s  niemal bezcenne. Zapiski te sta y si  podstaw  do opu-
blikowania swoistego dziennika politycznego, który ujawnia proces kszta towania 
si  reformy gospodarczej lat 80., a tak e kulisy rozmów przy Okr g ym Stole.

Bardzo wa nymi, szczególnie dla studentów bankowo ci, publikacjami Pro-
fesora Baki sta y si  „Bankowo  europejska” opisuj ca proces formowania si  
bankowo ci w krajach Unii Europejskiej oraz „Bankowo  centralna” stanowi ca 
kompendium wiedzy o bankach centralnych.

W czasie pe nienia funkcji Przewodnicz cego Rady BFG Profesor Baka zach ci  
natomiast wspó pracowników do przygotowania pracy zbiorowej „Systemy gwa-
rantowania depozytów w Polsce i na wiecie”. Publikacja wydana z okazji 10-lecia 

19 W. Baka, W tyglu transformacji ustrojowej, szkice i komentarze, Ksi ka i Wiedza, Warszawa 
2004. 



Problemy i pogl dy

19

BFG przybli a a tematyk  systemów gwarantowania depozytów i charakteryzowa-
a funkcjonuj ce ówcze nie systemy w ró nych krajach wiata. Porównanie tre ci 

tej ksi ki, stanowi cej ówcze nie oryginaln  monografi , z obecnym state of act 
sieci bezpiecze stwa daje pogl d o szalonej dynamice procesów jakie zasz y w mi-
nionej dekadzie.

PROFESOR – CZ OWIEK

Za swoj  prac  Profesor Baka by  wielokrotnie nagradzany. Przypomnijmy jego 
najwa niejsze odznaczenia pa stwowe i wyró nienia:

Krzy  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)
Krzy  Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1994), za „zas ugi w reformo-
waniu gospodarki”
Krzy  Komandorski z Gwiazd  Orderu Odrodzenia Polski (1999), za „wybitne 
zas ugi na rzecz reformowania systemu bankowego”
Laureat ogólnopolskiego plebiscytu na „Dziesi ciu Najwybitniejszych Polskich 
Bankowców Dziesi ciolecia Reform 1989–1999”
Odznaczenie francuskie „Etoile Civique” („Gwiazda Obywatelska”) (2002)
Krzy  Wielki Orderu Odrodzenia Polski „w uznaniu wybitnych zas ug dla roz-
woju system finansowego w Polsce, za osi gni cia w pracy naukowej i dydak-
tycznej” (2005).

Posiadane ordery i odznaczenia s  dowodem urz dowego uznania dokona  i wy-
ró nikiem pozycji obywatelskiej zw aszcza, gdy przyznawane s  przez reprezen-
tantów ró nych opcji politycznych. Ogl d okresów w jakich Jubilat by  doceniany 
i wyró niany dowodnie wskazuje, e nie zabiega  on o wynik w najbli szych wybo-
rach, ale troszczy  si  o nast pne pokolenia. 

Dla cz owieka jako cz onka ma ych spo eczno ci, z którymi wspó pracuje bez-
po rednio i na co dzie , co najmniej równie wa na jest ich ocena i stosunek. To 
co najcz ciej powtarza si  w opiniach osób, które Jubilata znaj , które uczy  lub 
z którymi pracowa , to przekonanie, e Profesor ma szacunek dla ka dego cz o-
wieka. Zawsze otwarty na ludzi, na ich pomys y i opinie. Mi y, uprzejmy i pogodny. 
Pracowity, wymagaj cy i zdeterminowany w osi ganiu wytyczonych celów. Mia  
silnie wyrobione poczucie pilno ci. Nierzadkie by y przypadki, gdy z u miechem 
proponowa  przygotowanie oryginalnych i z o onych opracowa , stwierdzaj c, e 
„nie ma po piechu, ale za tydzie  chcia by zobaczy  rezultat”. Niezwykle elokwent-
ny. Prezentowa  koncyliacyjn  postaw , co nie k óci o si  jednak z decyzyjno ci  
konieczn  na wysokich stanowiskach jakie piastowa .
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Swoj  postaw  i sposobem bycia Profesor Baka wzbudza szacunek i zaufanie. 
Przytocz  na zako czenie jedn  z wypowiedzi Profesora dla miesi cznika „Bank”20: 
„nigdy, ani wówczas, gdy chodzi o o polityk  i w adz , ani wtedy, gdy w gr  wcho-
dzi y pieni dze, nie sprzeniewierzy em si  swoim zasadom. I to uwa am za warto  
najcenniejsz ”. 

Streszczenie

Artyku  po wi cony jest sylwetce Pana Profesora W adys awa Baki. Opisuje jego 
dokonania jako naukowca, mentora m odych oraz bankowca. Podkre la zas ugi 
Pana Profesora w procesie reformowania polskiej bankowo ci.

S owa kluczowe: biografia, reforma polskiej bankowo ci, bankowo , bankowo  
centralna, system gwarantowania depozytów

Abstract

The article is devoted to Professor W adys aw Baka. It presents his achieve-
ments as an academic and a mentor of young people as well as a banker. The article 
underlines Professor merits in the process of the Polish banking sector’s reform.

Key words: biography, Polish banking sector reform, banking, central banking, 
deposit guarantee scheme

20 „Bank” nr 5 (56), maj 1997 r.


