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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.

KOMITET REDAKCYJNY:
Jan Szambela czyk – redaktor naczelny
Ma gorzata Iwanicz-Drozdowska
Ryszard Kokoszczy ski
Monika Marcinkowska
Jan Krzysztof Solarz
Ewa Kuli ska-Sad ocha
Ewa Miklaszewska
Ma gorzata Polak – sekretarz redakcji
Ewa Tele y ska – sekretarz redakcji

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA:
Piotr Nowak – Przewodnicz cy
Paola Bongini
Santiago Carbo-Valverde
Dariusz Filar
Andrzej Gospodarowicz
Leszek Paw owicz
Krzysztof Pietraszkiewicz
Jerzy Pruski

Artyku y publikowane w BEZPIECZNYM BANKU s  recenzowane.
Za publikacj  naukow  w BEZPIECZNYM BANKU Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wy szego przyzna  trzyna cie punktów.
Od nr 2 (67) 2017 czasopismo BEZPIECZNY BANK wydawane jest wy cznie w wersji 
elektronicznej.

REDAKCJA:
Krystyna Kawerska

WYDAWCA:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

SEKRETARIAT REDAKCJI:
Ewa Tele y ska, Ma gorzata Polak
Telefon: 22 583 08 78, 22 583 05 74
e-mail: ewa.telezynska@bfg.pl; malgorzata.polak@bfg.pl

Informacje dotycz ce wymogów formalnych i edytorskich dla autorów publikacji 
znajduj  si  na stronie: www.bfg.pl

www.bfg.pl

Opracowanie komputerowe, druk i oprawa:
Dom Wydawniczy ELIPSA 
ul. In  ancka 15/198, 00-189 Warszawa
tel./fax 22 635 03 01, 22 635 17 85
e-mail: elipsa@elipsa.pl, www.elipsa.pl



5

Bezpieczny Bank
2(67)/2017

OD REDAKCJI

Po niemal dwudziestu latach wydawania naszego czasopisma w formie papie-
rowe  pod a c za dominu cymi trendami  postanowili my prze  wy cznie na 
wers  ele troniczn  t ra od numeru   dzie podstawow  i edyn  
form  upowszechniania tre ci pu li owanych na amach ezpiecznego an u  
Pode mu c t  decyz  ierowali my si  nie tyl o ws azanymi wy e  trendami  ale 
ta e sugestiami arz du an owego unduszu warancy nego  t ry  troszcz c 
si  o rac onalizac  wydat w unduszu  s ierowa  do olegium eda cy nego 
ta sugesti  

amy nadzie  e zmiana podstawowe  formy wydawania czasopisma nie 
wp ynie na ego poczytno  w r d wiernych zytelni w  elem lepszego poinfor-
mowania o wprowadzane  zmianie wysy amy dotychczasowym od iorcom z nasze  
listy adresowe  dru owan  o ad  ze spisem tre ci i ws azaniem lin u do wers i 
ele troniczne  www fg pl czasopismo- ezpieczny- an

Przed adany Pa stwu numer cechu e r norodno  tematyczna  Pierwszy ar-
ty u  po wi cony est ci le pro lematyce fun c onowania  a do adnie  we-
stii dopuszczalno ci drogi s dowe  w sprawie o zap at  z tytu u niewyp acone  wo-
ty wolnych rod w funduszu sta ilizacy nego przez ra ow  p dzielcz  as  

szcz dno ciowo- redytow  na wyp aty rod w gwarantowanych deponentom  
rugi z olei te st tra tu e o uwarun owaniach i cechach adu orporacy nego 

w muzu ma s ich instytuc ach finansowych  oncentru c si  na ocenie mie sca 
i znaczenia znawc w szariatu Shariah scholars  dla nadzoru religi nego w syste-
mie finans w muzu ma s ich   trzecim opracowaniu weryfi ac i poddano hipo-
tez  o tym  e uwzgl dnia c uwarun owania finansowe an i pu liczne otrzymu  
wy sze ratingi ni  prywatne instytuc e  zwarty arty u  analizu e determinanty 
rentowno ci an w omercy nych ra owych i zagranicznych w Polsce w czasie 
glo alnego ryzysu finansowego i ryzysu zad u enia w strefie euro   nast p-
nym te cie utor a ocenia wp yw sytuac i materialne  gospodarstw domowych 
na poziom ich depozyt w a ista  w zwi z u z przypisaniem im transa cy nego 
chara teru przez urope s i rz d adzoru an owego  Przedostatnie opraco-
wanie zawiera refle s e o z awis u lichwy i wy azu e  e o owi zu ce przepisy 
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s  s utecznie omi ane przez firmy po ycz owe i instytuc e redytowe dzi i po-
mys owo ci w za resie ustanawiania dodat owych op at i prowiz i po ieranych od 

lient w  statni arty u  w dziale Pro lemy i pogl dy  pode mu e westie istoty 
zaufania spo ecznego do se tora an owego oraz analizu e ego znaczenie w o liczu 
rosn cego udzia u w ryn u us ug i produ t w finansowych se tora in ech

re ci  numeru ezpiecznego an u  dope nia  dwie recenz e si e  opra-
cowane w stylach typowych dla ich autor w prof  ies awy Przy yls ie - apu ci -
s ie  i prof  ndrze a awi s iego

norodno  tematy i stwarza zytelni om o az  do wy ierania al o uroz-
maicenia czytanych tre ci  ycz  interesu ce  le tury

eda tor aczelny
arszawa  w lipcu  r
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