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 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny od 1997 roku, po wi conym zagadnieniom stabilno ci systemu finansowego, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem systemu bankowego.
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OD REDAKCJI

Do wiadczenia globalnego kryzysu finansowego ci gle zajmuj  teoretyków 
i praktyków z ró nych obszarów wiedzy, i to zarówno w aspekcie pog biania anali-
zy przyczyn, jak i projektowania infrastruktury bezpiecze stwa finansowego, która 
w uj ciu optymistycznym by aby zdolna przeciwdzia a  – a w uj ciu pesymistycz-
nym cho by ograniczy  – ryzyko kosztownej powtórki. Zak adaj c, e ustanowione 
ramy normatywne i regulacje ostro no ciowe stanowi  fundamenty nowej „archi-
tektury” bezpiecze stwa, przed ogniwami safety net oraz podmiotami systemu fi-
nansowego staj  powa ne i bardzo trudne wyzwania. Chodzi zw aszcza o stopniowe 
wype nienie tej ramy zarówno rozwi zaniami szczegó owymi, jak i praktyk  ich 
stosowania, aby mo na by o mówi  o oddaniu systemu pod symboliczny „klucz”.

Nie bez znaczenia dla rozwoju infrastruktury bezpiecze stwa systemu finanso-
wego, tak w uj ciu globalnym, jak regionalnym, krajowym czy nawet bran owym 
(banki komercyjne, spó dzielcze, kasy), s  stosunki pomi dzy interesariuszami sta-
bilno ci tych systemów, a przede wszystkim uzgodnienie paradygmatu wspó dzia a-
nia. W tym kontek cie mo na wskaza  z jednej strony na problemy operacjonaliza-
cji rozwi za  dla trzydziestu globalnie systemowo wa nych banków (tzw. G-Sibs) 
w konwencji TLAC (ang. total loss absorbing capacity), w wymiarze UE wymogu 
MREL (minimalny wymóg dotycz cy funduszy w asnych i zobowi za  kwalifiko-
walnych); pro domo sua rozwi zania wymaga problem kredytów frankowych, bez 
naruszenia podstaw stabilno ci systemu finansowego, do dyskusji jest kwestia seg-
mentacji nadzoru nad bankami i spó dzielczymi kasami oszcz dno ciowo-kredyto-
wymi, wreszcie uszczegó owienia wymaga wspó dzia anie BFG z instytucjonalnymi 
systemami ochrony banków spó dzielczych. A wszelako to daleko niekompletna 
lista problemów zwi zanych z modelowaniem infrastruktury bezpiecze stwa. 

W zarysowanym powy ej kontek cie kolejny numer „Bezpiecznego Banku” sw  
tre ci  wpisuje si  w nurt kszta towania takiej infrastruktury, która powinna d y  
do uzyskania optimum pomi dzy bezpiecze stwem (oznaczaj cym przecie  okre-
lony poziom swobody gospodarowania na rynku finansowym) a efektywno ci . 

Pi  z sze ciu artyku ów w dziale „Problemy i pogl dy” traktuje o problematyce 
infrastruktury systemu bankowego, poruszaj c m.in. kwestie róde  regulacji i nad-
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zoru nad bankami w UE, pokryzysowych regulacji dla banków typu „zbyt du y aby 
upa ” (TBTF), róde  finansowania kryzysowego banków dzia aj cych w Polsce, 
funkcji organów nadzoru wobec krajowych instytucji p atniczych, wreszcie pro-
blematyki kontrowersyjnego statusu banku jako instytucji zaufania publicznego. 
Warto doda , e obie zamieszczone w niniejszym numerze recenzje stanowi  bardzo 
dobre dope nienie powy szych opracowa . Ostatni artyku  w omawianym dziale 
odchodzi nieco od kwestii pokryzysowej architektury regulacyjnej, podejmuj c pro-
blematyk  wiadomo ci finansowej i inkluzji bankowej osób w wieku 50+ w wietle 
bada  pierwotnych.

W dziale miscellanea publikujemy opracowanie, które jest m.in. pok osiem 
praktyki wakacyjnej w naszej Redakcji uczennicy warszawskiego liceum, która 
samodzielnie zaprojektowa a i przeprowadzi a w ród uczniów swego liceum bada-
nie na temat ich opinii o bankach. By oby rzecz  po yteczn , aby przedsi wzi cie 
 Marii M. Sad ochy znalaz o na ladowców w innych rodowiskach.

ycz  Pa stwu interesuj cej lektury 66 numeru naszego czasopisma

Jan Szambela czyk
Redaktor Naczelny

P.S.  Redakcja pracuje nad zmian  podstawowej formy wydawania „Bezpiecznego 
Banku” i pozostawieniem tylko wersji elektronicznej.
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