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OD REDAKCJI

Po niemal dwudziestu latach wydawania naszego czasopisma w formie papieroweM podÈĝaMÈc za dominuMÈcymi trendami postanowiliĂmy przeMĂÊ wyïÈcznie na
wersMÚ eleNtronicznÈ Ntöra od numeru    EÚdzie podstawowÈ i MedynÈ
formÈ upowszechniania treĂci puEliNowanych na ïamach ķ%ezpiecznego %anNuĵ
PodeMmuMÈc tÚ decyzMÚ NierowaliĂmy siÚ nie tylNo wsNazanymi wyĝeM trendami ale
taNĝe sugestiami =arzÈdu %anNowego )unduszu *warancyMnego Ntöry troszczÈc
siÚ o racMonalizacMÚ wydatNöw )unduszu sNierowaï do .olegium 5edaNcyMnego
taNÈbsugestiÚ
0amy nadzieMÚ ĝe zmiana podstawoweM formy wydawania czasopisma nie
wpïynie na Mego poczytnoĂÊ wĂröd wiernych &zytelniNöw &elem lepszego poinformowania o wprowadzaneM zmianie wysyïamy dotychczasowym odEiorcom z naszeM
listy adresoweM druNowanÈ oNïadNÚ ze spisem treĂci i wsNazaniem linNu do wersMi
eleNtroniczneM wwwEfgplczasopismo-Eezpieczny-EanN 
PrzedNïadany Pañstwu numer cechuMe röĝnorodnoĂÊ tematyczna Pierwszy artyNuï poĂwiÚcony Mest ĂciĂle proElematyce funNcMonowania %)* a doNïadnieM Nwestii dopuszczalnoĂci drogi sÈdoweM w sprawie o zapïatÚ z tytuïu niewypïaconeM Nwoty wolnych ĂrodNöw funduszu staEilizacyMnego przez .raMowÈ 6pöïdzielczÈ .asÚ
2szczÚdnoĂciowo-.redytowÈ na wypïaty ĂrodNöw gwarantowanych deponentom
'rugi z Nolei teNst traNtuMe o uwarunNowaniach i cechach ïadu NorporacyMnego
wb muzuïmañsNich instytucMach finansowych NoncentruMÈc siÚ na ocenie mieMsca
ibznaczenia znawcöw szariatu Shariah scholars dla nadzoru religiMnego w systemie finansöw muzuïmañsNich : trzecim opracowaniu weryfiNacMi poddano hipotezÚ o tym ĝe uwzglÚdniaMÈc uwarunNowania finansowe EanNi puEliczne otrzymuMÈ
wyĝsze ratingi niĝ prywatne instytucMe &zwarty artyNuï analizuMe determinanty
rentownoĂci EanNöw NomercyMnych NraMowych i zagranicznych w Polsce w czasie
gloEalnego Nryzysu finansowego i Nryzysu zadïuĝenia w strefie euro : nastÚpnym teNĂcie $utorNa ocenia wpïyw sytuacMi materialneM gospodarstw domowych
na poziom ich depozytöw a Yista w zwiÈzNu z przypisaniem im transaNcyMnego
charaNteru przez (uropeMsNi 8rzÈd 1adzoru %anNowego Przedostatnie opracowanie zawiera refleNsMe o zMawisNu lichwy i wyNazuMe ĝe oEowiÈzuMÈce przepisy
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sÈ sNutecznie omiMane przez firmy poĝyczNowe i instytucMe Nredytowe dziÚNi pomysïowoĂci w zaNresie ustanawiania dodatNowych opïat i prowizMi poEieranych od
Nlientöw 2statni artyNuï w dziale ķProElemy i poglÈdyĵ podeMmuMe Nwestie istoty
zaufania spoïecznego do seNtora EanNowego oraz analizuMe Mego znaczenie w oEliczu
rosnÈcego udziaïu w rynNu usïug i produNtöw finansowych seNtora )in7ech
7reĂci  numeru ķ%ezpiecznego %anNuĵ dopeïniaMÈ dwie recenzMe NsiÈĝeN opracowane w stylach typowych dla ich autoröw prof :iesïawy PrzyEylsNieM-.apuĂciñsNieM i prof $ndrzeMa 6ïawiñsNiego
5öĝnorodnoĂÊ tematyNi stwarza &zytelniNom oNazMÚ do wyEierania alEo urozmaicenia czytanych treĂci ¿yczÚ interesuMÈceM leNtury
-DQ6]DPEHODñF]\N
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