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– UCZONY, REFORMATOR, BANKOWIEC*

Profesor Wïadysïaw Baka 24 marca 2016 r. skoñczyï 80 lat. Ten dostojny jubileusz to doskonaïa okazja, by na ïamach „Bezpiecznego Banku” przybliĝyÊ sylwetkÚ
czïowieka, który byï pomysïodawcÈ powstania tego periodyku i stworzyï podstawy
dla jego rozwoju w Ărodowisku akademików i praktyków. Ale oczywiĂcie nie tylko...
Bankowiec, dziaïacz polityczny, ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – przez wiele lat Profesor ïÈczyï, z powodzeniem, pracÚ bankowca, naukowca, dydaktyka. Jego najwiÚksza zawodowa aktywnoĂÊ przypadïa na okres gruntownej przebudowy polskiej gospodarki – od systemu centralnie planowanego
dobwolnorynkowego.
SkïadajÈc Panu Profesorowi podziÚkowania za ogromnÈ pracÚ jakÈ wykonaï na
rzecz polskiej nauki, polskiej bankowoĂci oraz nowoczesnej Polski i ĝyczÈc wszelkiej
pomyĂlnoĂci, przedstawiam w ramach swoistego prezentu Jego sylwetkÚ i biografiÚ,
na tle historycznych przemian jakie zaszïy w Polsce.

PROFESOR – NAUKOWIEC
Profesor Wïadysïaw Baka swoje losy jako naukowca zwiÈzaï z Wydziaïem Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1953–1958 studiowaï na
Wydziale Ekonomii Politycznej – takÈ nazwÚ w latach 1953–1968 nosiï wydziaï
*

Za pomoc w przygotowaniu tekstu bardzo dziÚkujÚ Pani Oldze Szczepañskiej, Panu Kazimierzowi Becy oraz Panu Profesorowi Janowi Szambelañczykowi – jego pomysïodawcy.
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Uniwersytetu ksztaïcÈcy w dziedzinie ekonomii. W czerwcu 1958 roku Profesor
Baka uzyskaï tytuï magistra ekonomii i zostaï zatrudniony jako pracownik naukowy – najpierw na stanowisku asystenta, potem starszego asystenta. Wb1966broku
zostaï doktorem nauk ekonomicznych po obronie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem wybitnego polskiego ekonomisty prof. dr. Czesïawa Bobrowskiego ibawansowaï na stanowisko adiunkta.
Wydziaï Ekonomii Politycznej zostaï w 1968 roku przeksztaïcony w Instytut
Nauk Spoïecznych i wïÈczony do nowo utworzonego Wydziaïu Nauk Spoïecznych
UW. Tak funkcjonowaï do wrzeĂnia 1977 roku. W tym czasie – w 1971 roku – Profesor Baka uzyskaï tytuï doktora habilitowanego nauk ekonomicznych i objÈï stanowisko docenta. W 1977 roku zostaï mianowany profesorem nadzwyczajnym.
W 1977 roku w miejsce Instytutu utworzony zostaï, funkcjonujÈcy do dziĂ,
Wydziaï Nauk Ekonomicznych. PoczÈtkowo Profesor Baka pracowaï w Zakïadzie
Planowania i Polityki Gospodarczej. Póěniej zwiÈzany byï przez wiele lat z KatedrÈ BankowoĂci i Finansów (kierowaï niÈ prof. dr hab. Witold Koziñski), która
powstaïa w 1992 roku. Ukoronowaniem kariery naukowej Jubilata byïo nadanie
mu w lutym 1989 roku tytuïu profesora zwyczajnego.
Warto wspomnieÊ, ĝe praca na Uniwersytecie Warszawskim to nie jedyna aktywnoĂÊ dydaktyczna Jubilata. Od stycznia 2000 roku pracowaï równieĝ jako Profesor Akademii Leona Koěmiñskiego.
Profesor Baka uczestniczyï takĝe w wielu radach naukowych. Przykïadowo,
od 1992 roku byï PrzewodniczÈcym Rady Naukowo-Programowej MiÚdzynarodowej Szkoïy BankowoĂci i Finansów w Katowicach. Ksztaïcenie kadr byïo dla Pana
Profesora zawsze niezwykle istotne. Jeszcze jako Prezes NBP zabiegaï, by czÚĂÊ
majÈtku PZPR przeznaczyÊ na utworzenie tej wïaĂnie szkoïy w Katowicach. Byïa
ona wspólnym przedsiÚwziÚciem NBP, kilku najwiÚkszych polskich banków oraz
bankowców z Francji, z którymi Pan Profesor – bardzo dobrze zresztÈ mówiÈcy po
francusku – miaï dobre kontakty.
Od 2001 roku byï Czïonkiem Rady Strategii Spoïeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, a od 2001 roku byï czïonkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

PROFESOR – REFORMATOR
DziaïalnoĂÊ publiczna Profesora Baki przypadïa na czas przemian ustrojowych
i transformacji gospodarczej Polski. W latach 1980–1990 Profesor byï bezpoĂrednio
zaangaĝowany w przygotowanie koncepcji, a nastÚpnie realizacjÚ reformy gospodarczej oraz rynkowej przebudowy polskiej bankowoĂci. Uczestniczyï w rozmowach
OkrÈgïego Stoïu jako specjalista polityki spoïeczno-gospodarczej i reform systemowych. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe Polska byïa w procesie tych zmian prekursorem i nie
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moĝna byïo – jak to jest obecnie powszechne – powoïywaÊ siÚ na doĂwiadczenia
innych krajów. Dlatego waĝna byïa kreatywnoĂÊ w tworzeniu i wdraĝaniu nowatorskich reform. Pomysïy musiaïy byÊ oryginalne, a ich skutecznoĂci nie daïo siÚ
przetestowaÊ w teoretycznych modelach gospodarki. Tym wiÚkszy szacunek i uznanie naleĝy siÚ za ówczesnÈ odwagÚ w ich formuïowaniu i konsekwencjÚ w dziaïaniu.
Przemiany zapoczÈtkowane w latach 80. podzieliïy polskich ekonomistów na
trzy gïówne nurty: zachowawczy, reformistyczny i negujÈcy zasadnoĂÊ systemu
centralnego planowania. W tym okresie na Wydziale Nauk Ekonomicznych przewaĝaï nurt reformistyczny, do którego bez wÈtpienia naleĝaï Wïadysïaw Baka – obok
Aleksandra ukaszewicza czy Zdzisïawa Sadowskiego. Byï nie tylko inicjatorem,
ale takĝe dziaïaï aktywnie na rzecz przygotowania reform polskiego systemu gospodarczego. Jak wspomina Profesor Jacek Kochanowicz – wieloletni pracownik
Wydziaïu Nauk Ekonomicznych UW – Profesor Baka to jedna z tych osób, które
potrafiïy odgrywaÊ pozytywnÈ rolÚ przed, jak i po transformacji ustrojowej. Co wiÚcej, to czïowiek, który w ramach politycznych ograniczeñ kierowaï siÚ ekonomicznÈ
racjonalnoĂciÈ1 i dla którego interes publiczny byï nadrzÚdny2.
Proces przemian w gospodarce i w bankowoĂci polskiej nie byïby moĝliwy bez
zaangaĝowania i twórczego wkïadu Profesora Baki, który na dïugo przed zainicjowaniem znanego na Ăwiecie Planu Balcerowicza dziaïaï w kierunku urynkowienia
polskiej gospodarki. Juĝ na poczÈtku lat 80. Profesor wspóïtworzyï koncepcjÚ reformy gospodarczej. Jej hasïem przewodnim byïa: samodzielnoĂÊ, samorzÈdnoĂÊ ibsamofinansowanie przedsiÚbiorstwa. Zasady gospodarki pieniÚĝno-rynkowej miaïy
zostaÊ skojarzone ze strategicznym planowaniem w skali caïej gospodarki. Zadanie
mogïo wydawaÊ siÚ karkoïomne, jednak Ăwiadczyïo o silnej woli zmiany zasad gospodarowania jeszcze w czasie funkcjonowania w Polsce ustroju socjalistycznego.
Bardzo duĝe zmiany miaïy wówczas dotknÈÊ sferÚ bankowoĂci.
Przez pierwsze lata reformatorom udaïo siÚ uniezaleĝniÊ Narodowy Bank Polski
od Ministerstwa Finansów oraz zwiÚkszyÊ jego rolÚ w ksztaïtowaniu polityki pieniÚĝno-kredytowej. Stworzono moĝliwoĂci organizowania banków w formie spóïek
akcyjnych. Ale prawdziwe przyspieszenie dokonaïo siÚ w 1986 roku. Pod kierownictwem Profesora Baki, który peïniï wówczas funkcjÚ Prezesa NBP, przygotowano
kompleksowÈ reformÚ bankowÈ. Przede wszystkim podjÚto prace nad programem
umacniania pieniÈdza w gospodarce, po drugie przygotowywano program przebudowy systemu bankowego. W 1987 r. powstaïy dwa waĝne dokumenty: „Reforma
systemu bankowego (cele – zaïoĝenia i kierunki)”3 – dokument o kompleksowej
1
2

3

KsiÚga Jubileuszowa Wydziaïu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953–2013,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 120–121.
R. Kowalski, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego
systemu bankowego w latach 1987–2004 we wspomnieniach jej twórców, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja NBP, Warszawa 2016, s. 28.
„Bank i Kredyt”, nr 7/1987.
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zmianie systemu bankowego oraz „Program umacniania pieniÈdza”4 – pierwszy
dokument w powojennej Polsce, w którym poprawÚ funkcjonowania gospodarki
wiÈzano z naprawÈ pieniÈdza. W efekcie wypracowanych koncepcji miaï powstaÊ
w Polsce dwupoziomowy system bankowy. W szczególnoĂci ze struktury NBP planowano wydzieliÊ PKO jako peïnoprofilowy bank pañstwowy, a nastÚpnie kilka
samodzielnych banków depozytowo-kredytowych. NBP miaï równieĝ zostaÊ zreformowany, a jego niezaleĝnoĂÊ i rola wzmocniona. Zakïadano opracowanie nowych
ustaw: ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o NBP. NastÚpnie przewidywano tworzenie banków na podstawie nowych regulacji prawnych, warunki wejĂcia na rynek
miaïy zostaÊ zliberalizowane. I tak teĝ siÚ staïo.
W pierwszej poïowie 1988 roku wydano zgodÚ na dziaïalnoĂÊ ódzkiego Banku
Rozwoju SA bÚdÈcego spóïkÈ akcyjnÈ przedsiÚbiorstw, instytucji i osób prywatnych.
NBP przeksztaïcony zostaï w bank centralny typowy dla rozwiniÚtej gospodarki
rynkowej. Jego celem staïo siÚ umacnianie polskiego pieniÈdza. Ukoronowaniem
zmian byïo zaĂ uchwalenie 31 stycznia 1989 roku nowych ustaw: ustawy Prawo
bankowe oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Warto odnotowaÊ, ĝe do prawa zostaïa wówczas wprowadzona zasada, ĝe bank centralny nie moĝe finansowaÊ
deficytu budĝetowego wiÚkszego niĝ 2 procent planowanych wydatków. Byïo to
rozwiÈzanie, które miaïo sïuĝyÊ kontroli wypïywu pieniÈdza do gospodarki. Trzeba
zaznaczyÊ, ĝe na ówczesne standardy byï to istotny krok w kierunku niezaleĝnoĂci
banku centralnego i ograniczenia jego zaangaĝowania w finansowanie budĝetu.
Wbtamtym okresie w Unii Europejskiej i na Ăwiecie obecne standardy bankowoĂci
centralnej jeszcze nie byïy powszechne, tym bardziej na uznanie zasïuguje kierunek reform obrany przez Profesora BakÚ jako prezesa NBP.
O zmianach w polskiej bankowoĂci tego okresu mówiono, ĝe byïa to „reforma
Baki”5. W ich realizacji kluczowÈ rolÚ odegraïa autorska wizja Profesora. Co wiÚcej, reforma w zakresie bankowoĂci staïa siÚ podstawÈ dla wdroĝenia kolejnych
etapów reform gospodarczych w naszym kraju. Jak wiadomo gospodarka rynkowa
bez banków to jak organizm bez krwioobiegu. Dlatego tak waĝne byïo odpowiednio
wczesne budowanie systemu bankowego z Narodowym Bankiem Polskim jako klasycznym bankiem centralnym i komercyjnie dziaïajÈcymi bankami. Jak wspomina
Andrzej Topiñski, wiceprezes NBP w latach 1989–1992, Profesor lubiï pomysïy
ibplany, a takĝe sam wiele stworzyï6. Nie byï jednak tylko twórcÈ teorii, ale potrafiï
te idee i plany wdraĝaÊ w ĝycie.

4
5
6
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D. Daniluk, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego
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Ibidem, s. 42.

Problemy i poglÈdy

PodsumowujÈc dziaïalnoĂÊ spoïeczno-politycznÈ i pañstwowÈ Profesora, moĝna
wymieniÊ nastÚpujÈce funkcje, jakie sprawowaï:
Y Sekretarz Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w latach 1981–1985
Y Minister – Peïnomocnik RzÈdu do spraw Reformy Gospodarczej w latach 1981–1985
Y Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1985–1988 i 1989–1991
Y Czïonek Rady Konsultacyjnej przy PrzewodniczÈcym Rady Pañstwa w latach
1986–1989
Y WspóïprzewodniczÈcy Zespoïu do spraw Spoïeczno-Ekonomicznych i Reform
Systemowych oraz sygnatariusz porozumieñ OkrÈgïego Stoïu w 1989 roku
Y Gubernator z ramienia Polski wbBanku ¥wiatowym w drugiej poïowie lat 80.
Y PrzewodniczÈcy Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 1995–1999
oraz 2003–2007.
PiastujÈc powyĝsze funkcje, Profesor Baka braï udziaï w wielu spotkaniach miÚdzynarodowych, w których zapoznawaï ekonomistów z caïego Ăwiata z postÚpem
reform w Polsce. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe w latach 80. w pañstwach socjalistycznych reformy polskie traktowane byïy jak herezja7. Niemniej jednak reformatorzy z innych
socjalistycznych pañstw doceniali moĝliwÈ wymianÚ myĂli i poglÈdów. Przykïadowo
Profesor zapoznawaï z programem liberalizacji politycznej i rynkowej przebudowy
gospodarki jaka ma miejsce w Polsce, a takĝe z przebiegiem i oczekiwaniami dotyczÈcymi OkrÈgïego Stoïu, partnerów z ówczesnej Czechosïowacji. Po latach Vaclav Klaus
– póěniejszy premier, a nastÚpnie prezydent Republiki Czeskiej – uznaï wbrozmowie
z Profesorem tÚ wymianÚ myĂli za niezwykle dla nich istotnÈ i pomocnÈ8.

PROFESOR – BANKOWIEC
PrzyglÈdajÈc siÚ dziaïalnoĂci Profesora Baki w latach 90. Ămiaïo moĝna stwierdziÊ, ĝe dziÚki jego wizjom, które z powodzeniem wprowadziï w ĝycie, uformowana
zostaïa polska sieÊ bezpieczeñstwa finansowego.
W odniesieniu do banku centralnego oraz nadzoru bankowego, opisane powyĝej
reformy doprowadziïy do zbudowania niezaleĝnego NBP, odpowiedniego dla budowanej gospodarki rynkowej. Wzorem do naĂladowania w tworzeniu bankowoĂci
centralnej byï niemiecki Bundesbank. Sukces tego procesu w bardzo duĝym stopniu
zawdziÚczamy osobistemu zaangaĝowaniu Wïadysïawa Baki9. Obok zaangaĝowania
7

8
9

W. Baka wraz z zespoïem Studenckiego Koïa Naukowego, Transformacja bankowoĂci polskiej
w latach 1988–1995, studium monograficzno-porównawcze, Biblioteka Menedĝera i Bankowca,
Warszawa 1997, s. 26.
W. Baka, Zmagania o reformÚ, Iskry, Warszawa 2007, s. 299.
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 miaïa wiedza Profesora Baki o bankowoĂci, relatywnie
szeroka wbporównaniu z innymi decydentami10. Warto zauwaĝyÊ, ĝe wiele osób11
wspomina, iĝ w czasie prezesury Profesora w NBP wspóïpraca z Ministerstwem
Finansów ukïadaïa siÚ dobrze i byïa peïna wzajemnego szacunku, co byïo w duĝej
mierze zasïugÈ koncyliacyjnego charakteru Profesora Baki12. Jak wspomina Profesor Leszek Balcerowicz13 – ówczesny Minister Finansów – nie byïo wówczas gïÚbszych róĝnic poglÈdów miÚdzy NBP a Ministerstwem Finansów – wszystkie decyzje
makroekonomiczne podejmowane byïy wspólnie, w tym ustalenie poczÈtkowego
kursu waluty, dewaluacja w 1991 r., czy nastÚpnie przejĂcie na crawling peg. Naleĝy
podkreĂliÊ, ĝe byïy to decyzje trudne, nie tylko merytorycznie, ale i psychologicznie,
podejmowane w warunkach dynamicznie zmieniajÈcej siÚ sytuacji gospodarczej.
W warunkach hiperinflacji, powodujÈcej codzienne zmagania o zapewnienie dostatecznej iloĂci pieniÈdza papierowego w obiegu, Profesor Baka nie zaniedbywaï
myĂli o przyszïoĂci. W lipcu 1990 roku zapowiedziaï prace nad projektem denominacji zïotego i w tym samym roku rozpoczÚto bicie monet do wprowadzenia do
obiegu po denominacji.
Do przemian w samej bankowoĂci centralnej trzeba zaliczyÊ takĝe zorganizowanie od podstaw nadzoru ostroĝnoĂciowego. Przeksztaïcenie polskiego systemu
bankowego w dwupoziomowy i umoĝliwienie powstawania banków komercyjnych,
opartych takĝe na kapitale prywatnym, wywoïaïo koniecznoĂÊ powoïania specjalnego organu nadzorczego. Najprawdopodobniej, ze wzglÚdów ekonomiczno-organizacyjnych, zdecydowano, ĝe zadania nadzoru bankowego bÚdÈ wykonywane wbstrukturze banku centralnego. Na poczÈtku formalnie przeksztaïcono Departament
Przemysïu NBP (przez lata zajmowaï siÚ finansowaniem przedsiÚbiorstw), powierzajÈc mu funkcje nadzoru bankowego. W 1990 r. zaĂ Departament Nadzoru Bankowego zmieniï nazwÚ na Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB)14.
Jak wspomina Paweï Wyczañski15 – wieloletni pracownik NBP, a w latach 90. PrzewodniczÈcy Rady Nadzorczej Banku Zachodniego SA – Profesor Baka – jako Prezes
NBP – doĂÊ silnÈ rÚkÈ prowadziï banki. W rezultacie – mimo braku obowiÈzku formalnego – banki wykonywaïy powierzane im zadania ze wzglÚdu na jego autorytet.
Kiedy nie byïo jeszcze opracowanych i wdroĝonych instrumentów polityki pieniÚĝnej, to wïaĂnie autorytet Jubilata byï podstawÈ gentlemen’s agreement, zawiera10
11
12
13
14
15

14

A. Topiñski, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego
systemu bankowego w latach 1987–2004……, op. cit., s. 32.
Przykïadowo A. Topiñski, J. Koěmiñski, L. Balcerowicz, [w:] P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987–2004…, op. cit., s. 39, 71 i 86.
Ibidem, s. 39.
Ibidem, s. 86.
D. Daniluk, S. Niemierka, Nadzór bankowy w Polsce, „Bank i Kredyt”, 9/2005, s. 8.
P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma polskiego systemu bankowego w latach
1987–2004…, op. cit., s. 243.
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nych z prezesami najwiÚkszych komercyjnych banków w kluczowych sprawach
ksztaïtowania pïynnoĂci i zdolnoĂci emisyjnej banków komercyjnych.
Wybitny ekonomista Jeffrey Sachs w wywiadzie16 akcentowaï: „OdkÈd prezesem NBP zostaï profesor Baka, sÈ coraz liczniejsze dowody, iĝ NBP staje siÚ prawdziwym bankiem centralnym”.
Nie sposób pominÈÊ zasïug Jubilata w utworzeniu ZwiÈzku Banków Polskich.
Jak wspomina Krzysztof Pietraszkiewicz – od poczÈtku zaangaĝowany w organizowanie izby gospodarczej banków w Polsce, a od 2003 r. jej Prezes – w 1990 r. to
wïaĂnie Profesor Baka podczas posiedzenia Rady Banków, jaka wówczas dziaïaïa
przy NBP, skierowaï do zgromadzonych prezesów nastÚpujÈce sïowa: „…chyba nadszedï juĝ czas, ĝebyĂcie sformowali reprezentacjÚ interesów i problemów sektora
bankowego w sposób bardziej odpowiadajÈcy temu, co siÚ wydarzyïo na rynku”17.
Byï to bezpoĂredni sygnaï, który zmobilizowaï Ărodowisko do utworzenia ZBP.
Idei utworzenia ZBP towarzyszyïa inicjatywa opracowania koncepcji powoïania instytucji infrastruktury polskiego sektora bankowego, tj. izby rozliczeniowej
ibtransmisji danych. Profesor Baka dostrzegaï równieĝ spoïeczny wymiar przemian
w bankowoĂci polskiej. Wobec dominujÈcej pozycji banków, i z niej pïynÈcych zagroĝeñ dla klientów, powoïaï w NBP Rzecznika Praw Klientów Banków, którego
uwaga skupiaïa siÚ przede wszystkim na zapewnieniu praw klientów w umowach
zawieranych z bankami.
Paradoksalnie, z punktu widzenia zasïug dla reformy i liberalizacji bankowoĂci
w Polsce, w okresie kryzysu bankowego po 1994 roku, Profesor Baka byï wspóïtwórcÈ kolejnego ogniwa sieci bezpieczeñstwa finansowego – Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Powoïana ustawÈ z 14 grudnia 1994 roku instytucja zostaïa bardzo
sprawnie zorganizowana i skutecznie wypeïniaïa (wbrew pesymistycznym opiniom)
ustawowe funkcje juĝ od wiosny 1995 r. Niezwykle intensywnymi i pionierskimi
wrÚcz – na polskim gruncie – pracami Rady, której nadzorcze obowiÈzki silnie
dawaïy siÚ we znaki ZarzÈdowi BFG, kierowaï Profesor Baka. Znawcy tematu gwarantowania depozytów wiedzÈ, ĝe systemy te w poszczególnych krajach, do czasu
uregulowañ po ostatnim globalnym kryzysie finansowym, byïy bardzo róĝnorodne.
I choÊ w Unii Europejskiej doszïo do harmonizacji zasad ich dziaïania, to na poczÈtku tak nie byïo. KsztaïtujÈc zasady i procedury funkcjonowania BFG, naleĝaïo
przesÈdzaÊ niemal o wszystkim, w ramach doĂÊ ogólnych regulacji ustawowych.
Zadania te wykonywali czïonkowie pierwszej Rady i ZarzÈdu pod przewodnictwem
Profesora, pracujÈc doĂÊ czÚsto po kilka dni w tygodniu w zespoïach roboczych.
Jak wspomina Profesor Jan Szambelañczyk, czïonek Rady BFG od poczÈtku jej
istnienia, Profesor Baka miaï niezwykle rozwiniÚte poczucie obowiÈzku i odpowie16
17

„Polityka” 6 stycznia 1990 r.
K. Pietraszkiewicz, wywiad ze zbioru P. Aleksandrowicz, A. Fandrejewska-Tomczyk, Reforma
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dzialnoĂci za podejmowane decyzje. Wiele mówiÈcym przykïadem w tym zakresie
jest nieprzyjÚcie propozycji Prezydenta Aleksandra KwaĂniewskiego powoïania na
czïonka Rady Polityki PieniÚĝnej, z uzasadnieniem, iĝ ma obowiÈzek dokoñczenia
kadencji PrzewodniczÈcego Rady BFG.
Od poczÈtku Profesor dÈĝyï do tego, by BFG byï instytucjÈ nie tylko wypeïniajÈcÈ ustawowe funkcje gwarantowania depozytów i udzielania pomocy finansowej
bankom zagroĝonym niewypïacalnoĂciÈ, ale równieĝ aby staï siÚ oĂrodkiem wysokiej klasy analiz oraz badañ w dziedzinie bezpieczeñstwa finansowego. W ten nurt
dziaïañ wpisuje siÚ m.in. inicjatywa stworzenia w 1997 roku periodyku poĂwiÚconego stabilnoĂci systemu finansowego, ze szczególnym uwzglÚdnieniem systemu
bankowego. Czasopismo to, w tym takĝe jego nazwa, to pomysï Profesora, kontynuowany z sukcesem niemal juĝ 20 lat. Równolegle z utworzeniem „Bezpiecznego
Banku” Profesor zapoczÈtkowaï takĝe interdyscyplinarne seminaria z udziaïem
akademików i ekspertów z kraju i zagranicy, które przez ponad dekadÚ byïy forum
wymiany myĂli teoretycznej i doĂwiadczeñ w dziedzinie gwarantowania depozytów i stabilnoĂci systemu bankowego. Seminaria BFG staïy siÚ takĝe pïaszczyznÈ
wspóïpracy i wspóïdziaïania Funduszu ze Ărodowiskiem akademickim.

PROFESOR – MENTOR
Profesor Baka uwielbia mïodzieĝ i jest to relacja z wzajemnoĂciÈ. ChÚtnie przebywa w gronie mïodych ludzi, dobrze siÚ wĂród nich czuje. Zawsze potrafiï zmobilizowaÊ studentów do pracy, zaciekawiÊ i zachÚciÊ do pogïÚbienia zainteresowañ. Na
poczÈtku lat 90., kiedy diametralnie zmieniïo siÚ nastawienie do reĝimu gospodarowania w Polsce, w zwiÈzku z przejĂciem do gospodarki rynkowej, Profesor bardzo
dbaï o to, by uczyÊ aktualnych zagadnieñ z uwzglÚdnieniem najnowszych trendów
w ekonomii akademickiej. Polecaï wartoĂciowe zagraniczne ksiÈĝki, dostarczaï artykuïy warte przeczytania. Z uwagi na fakt, ĝe sam wspóïtworzyï nowÈ bankowoĂÊ
w Polsce, byï w wielu sprawach na bieĝÈco i niezwykle dobrze poinformowany.
W stosunku do studentów Profesor jest otwarty i peïen wiary w ich moĝliwoĂci.
Niejedna osoba zawdziÚcza mu tytuï naukowy, poniewaĝ umiaï motywowaÊ do podejmowania nowych i ambitnych wyzwañ. O takich promotorów juĝ coraz trudniej
– opiekuñczy, zaangaĝowany, krytyczny i potrafiÈcy mobilizowaÊ do pracy.
W okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim Profesor Baka byï chÚtnie wybieranym promotorem prac magisterskich i doktorskich spoĂród nauczycieli
akademickich Katedry Finansów i BankowoĂci. Rejestr doktorów Wydziaïu Nauk
Ekonomicznych UW wykazuje, ĝe Profesor byï promotorem 19 osób, które uzyskaïy
tytuï doktora nauk ekonomicznych18.
18
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W przypadku wielu osób Profesor byï nie tylko promotorem pracy magisterskiej,
ale opiekunem naukowym i mentorem w kolejnych latach kariery zawodowej. WyróĝniajÈcym siÚ osobom proponowaï pracÚ, czy to na Uniwersytecie, czy teĝ w tworzonych
lub reformowanych przez niego instytucjach. Wiedziaï, ĝe Polsce, szczególnie w okresie
zmian ustrojowych, potrzebni sÈ mïodzi, chÚtni do pracy ekonomiĂci. DziĂ Profesor
moĝe byÊ dumny z wielu swoich studentów, którym stworzyï takÈ szansÚ.

PROFESOR – AUTOR
Profesor Baka jest autorem licznych publikacji z dziedziny ekonomii, a w szczególnoĂci bankowoĂci centralnej i systemów gwarantowania depozytów. Jest uznanym ekspertem w tej dziedzinie. Opublikowaï okoïo 300 artykuïów naukowych
oraz kilkanaĂcie ksiÈĝek. Do najwaĝniejszych publikacji ksiÈĝkowych Profesora
Baki naleĝÈ:
Y „Programowanie rozwoju gaïÚzi przemysïu” (1973)
Y „Planowanie gospodarki narodowej” (wspóïautor – 1976)
Y „Strategia rozwoju gospodarczego Polski” (1980)
Y „Polska reforma gospodarcza” (1982)
Y „Transformacja bankowoĂci polskiej w latach 1988–1995. Studium monograficzno-porównawcze” (z zespoïem studentów – 1997)
Y „Development and Change within the Polish Banking System” (1998)
Y „U ěródeï wielkiej transformacji” (1999)
Y „BankowoĂÊ centralna” (2001)
Y „W tyglu transformacji ustrojowej” (2004)
Y „BankowoĂÊ europejska” (2005)
Y „Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na Ăwiecie” (2005)
Y „Zmagania o reformÚ” (2007)
Pomimo upïywu dwóch dekad nadal kopalniÈ wiedzy i informacji o przesïankach i procesach zmian w polskim sektorze bankowym i ludziach bankowoĂci
jest monumentalna monografia pt. „Transformacja bankowoĂci polskiej w latach
1988–1995. Studium monograficzno-porównawcze”. Ta wydana w 1997 roku publikacja nie tylko szczegóïowo charakteryzowaïa reformy lat 80. i 90., ale byïa pierwszÈ kompleksowÈ ocenÈ procesu komercjalizacji i urynkowienia sektora bankowego
w Polsce. Do jej przygotowania Profesor zachÚciï i pozyskaï studentów Wydziaïu
Nauk Ekonomicznych. DziÚki wspólnej pracy pod troskliwym okiem Profesora studenci przeanalizowali procesy i efekty wyodrÚbnienia ze struktury NBP dziewiÚciu
banków komercyjnych. Po wydaniu tej publikacji na rÚce Jubilata skierowany zostaï list z podziÚkowaniem od Prezydenta RP Aleksandra KwaĂniewskiego. W liĂcie
tym Prezydent gratuluje Profesorowi mïodej i zdolnej kadry.
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W okresie przemian ustrojowych lat 90. Profesor Baka czynnie angaĝowaï siÚ
w politykÚ wydawniczÈ „Biblioteki Menedĝera i Bankowca”, kierujÈc jej RadÈ
ProgramowÈ. „Biblioteka” publikowaïa wartoĂciowe ksiÈĝki z teorii i praktyki
bankowoĂci, finansów i zarzÈdzania. Popularyzowaïa takĝe wyniki badañ i dorobek teoretyczny polskich autorów. Warto przypomnieÊ, ĝe dziaïalnoĂÊ „Biblioteki” zainicjowaï reprint podrÚcznika autorstwa Feliksa Wiliñskiego – „Bank i jego
organizacja” wydany pierwotnie w 1922 r. W przedmowie do wydania tej ksiÈĝki
Profesor Baka napisaï, ĝe jej wznowienie bÚdzie wyrazem ciÈgïoĂci pokoleniowej
ibtradycji bankowej. Przez siedemdziesiÈt lat nie pojawiï siÚ bowiem w Polsce kolejny podrÚcznik bankowoĂci. Dowodzi to zainteresowañ Jubilata nie tylko bieĝÈcymi
problemami, ale równieĝ historiÈ i waĝnoĂciÈ ciÈgïoĂci rozwoju.
Swój refleksyjny stosunek do procesów wielkiej zmiany lat 80. i 90. w perspektywie historycznej Profesor zawarï w ksiÈĝce pt. „W tyglu transformacji ustrojowej”.
Jest to ciekawy zbiór refleksji i komentarzy, dotyczÈcych przebiegu transformacji w Polsce z szerokiej perspektywy poznawczej i nawiÈzujÈcych do znanej ïaciñskiej maksymy historia est magistra vitae. W jednym z zamieszczonych w ksiÈĝce
esejów19 Profesor cytuje sïowa Wïadysïawa Bieñkowskiego, znawcy stosunków
spoïeczno-politycznych: „czïowiek istotnie jest twórcÈ historii, ale jakiej – o tym
przekonujÈ siÚ dopiero nastÚpne, czÚsto odlegïe pokolenia”. Jubilata cechowaïa
skromnoĂÊ i niechÚÊ do eksponowania swoich zasïug, ale teĝ wraĝliwoĂÊ na przejawy niesprawiedliwoĂci i brak zgody na selektywne oceny procesów dziejowych.
„W tyglu transformacji ustrojowej” Profesor dokumentuje m.in. dokonania wielu
ludzi, w tym takĝe ancien regime, którzy przyczynili siÚ do stworzenia warunków
i aktywnie tworzyli zreformowany system. PodobnÈ tematykÚ porusza Profesor
wb ksiÈĝce „Zmagania o reformÚ”. Jest to opowieĂÊ o wydarzeniach i procesach,
wbktórych Jubilat uczestniczyï osobiĂcie z racji piastowania funkcji pañstwowych
lub partyjnych. A znany byï m.in. z tego, ĝe miaï zwyczaj samodzielnego sporzÈdzania notatek, które – jak pokazuje treĂÊ tej ksiÈĝki – majÈ unikatowy charakter,
a dla badaczy przeszïoĂci sÈ niemal bezcenne. Zapiski te staïy siÚ podstawÈ do opublikowania swoistego dziennika politycznego, który ujawnia proces ksztaïtowania
siÚ reformy gospodarczej lat 80., a takĝe kulisy rozmów przy OkrÈgïym Stole.
Bardzo waĝnymi, szczególnie dla studentów bankowoĂci, publikacjami Profesora Baki staïy siÚ „BankowoĂÊ europejska” opisujÈca proces formowania siÚ
bankowoĂci w krajach Unii Europejskiej oraz „BankowoĂÊ centralna” stanowiÈca
kompendium wiedzy o bankach centralnych.
W czasie peïnienia funkcji PrzewodniczÈcego Rady BFG Profesor Baka zachÚciï
natomiast wspóïpracowników do przygotowania pracy zbiorowej „Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na Ăwiecie”. Publikacja wydana z okazji 10-lecia
19
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BFG przybliĝaïa tematykÚ systemów gwarantowania depozytów i charakteryzowaïa funkcjonujÈce ówczeĂnie systemy w róĝnych krajach Ăwiata. Porównanie treĂci
tej ksiÈĝki, stanowiÈcej ówczeĂnie oryginalnÈ monografiÚ, z obecnym state of act
sieci bezpieczeñstwa daje poglÈd o szalonej dynamice procesów jakie zaszïy w minionej dekadzie.

PROFESOR – CZOWIEK
Za swojÈ pracÚ Profesor Baka byï wielokrotnie nagradzany. Przypomnijmy jego
najwaĝniejsze odznaczenia pañstwowe i wyróĝnienia:
Y Krzyĝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)
Y Krzyĝ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1994), za „zasïugi w reformowaniu gospodarki”
Y Krzyĝ Komandorski z GwiazdÈ Orderu Odrodzenia Polski (1999), za „wybitne
zasïugi na rzecz reformowania systemu bankowego”
Y Laureat ogólnopolskiego plebiscytu na „DziesiÚciu Najwybitniejszych Polskich
Bankowców DziesiÚciolecia Reform 1989–1999”
Y Odznaczenie francuskie „Etoile Civique” („Gwiazda Obywatelska”) (2002)
Y Krzyĝ Wielki Orderu Odrodzenia Polski „w uznaniu wybitnych zasïug dla rozwoju system finansowego w Polsce, za osiÈgniÚcia w pracy naukowej i dydaktycznej” (2005).
Posiadane ordery i odznaczenia sÈ dowodem urzÚdowego uznania dokonañ ibwyróĝnikiem pozycji obywatelskiej zwïaszcza, gdy przyznawane sÈ przez reprezentantów róĝnych opcji politycznych. OglÈd okresów w jakich Jubilat byï doceniany
i wyróĝniany dowodnie wskazuje, ĝe nie zabiegaï on o wynik w najbliĝszych wyborach, ale troszczyï siÚ o nastÚpne pokolenia.
Dla czïowieka jako czïonka maïych spoïecznoĂci, z którymi wspóïpracuje bezpoĂrednio i na co dzieñ, co najmniej równie waĝna jest ich ocena i stosunek. To
co najczÚĂciej powtarza siÚ w opiniach osób, które Jubilata znajÈ, które uczyï lub
zb którymi pracowaï, to przekonanie, ĝe Profesor ma szacunek dla kaĝdego czïowieka. Zawsze otwarty na ludzi, na ich pomysïy i opinie. Miïy, uprzejmy i pogodny.
Pracowity, wymagajÈcy i zdeterminowany w osiÈganiu wytyczonych celów. Miaï
silnie wyrobione poczucie pilnoĂci. Nierzadkie byïy przypadki, gdy z uĂmiechem
proponowaï przygotowanie oryginalnych i zïoĝonych opracowañ, stwierdzajÈc, ĝe
„nie ma poĂpiechu, ale za tydzieñ chciaïby zobaczyÊ rezultat”. Niezwykle elokwentny. Prezentowaï koncyliacyjnÈ postawÚ, co nie kïóciïo siÚ jednak z decyzyjnoĂciÈ
koniecznÈ na wysokich stanowiskach jakie piastowaï.
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SwojÈ postawÈ i sposobem bycia Profesor Baka wzbudza szacunek i zaufanie.
PrzytoczÚ na zakoñczenie jednÈ z wypowiedzi Profesora dla miesiÚcznika „Bank”20:
„nigdy, ani wówczas, gdy chodziïo o politykÚ i wïadzÚ, ani wtedy, gdy w grÚ wchodziïy pieniÈdze, nie sprzeniewierzyïem siÚ swoim zasadom. I to uwaĝam za wartoĂÊ
najcenniejszÈ”.

Streszczenie
Artykuï poĂwiÚcony jest sylwetce Pana Profesora Wïadysïawa Baki. Opisuje jego
dokonania jako naukowca, mentora mïodych oraz bankowca. PodkreĂla zasïugi
Pana Profesora w procesie reformowania polskiej bankowoĂci.
Sïowa kluczowe: biografia, reforma polskiej bankowoĂci, bankowoĂÊ, bankowoĂÊ
centralna, system gwarantowania depozytów

Abstract
The article is devoted to Professor Wïadysïaw Baka. It presents his achievements 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
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