Jubileusze i jubilaci

80 lat profesora
Władysława Leopolda
Jaworskiego
rofesor Władysław Leopold Jaworski jest niewątpliwie wybitną postacią w świecie finansów w Polsce, zarówno biorąc pod uwagę jego dorobek teoretyczny, jak i praktyczny. Wywodzi
się z rodziny o tradycjach naukowych, które są
z sukcesem kontynuowane przez kolejne pokolenia. Dziadek Władysław Leopold był profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ojciec Jubilata – Iwo
Jaworski – był profesorem prawa na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie, a następnie Uniwersytecie Wrocławskim. Syn Profesora – Piotr Władysław
– jest profesorem matematyki na Uniwersytecie
Warszawskim, zaś wnuk – Wojciech Piotr – niedawno obronił doktorat z zakresu nauk matematycznych na tym Uniwersytecie.
Profesor Władysław Leopold Jaworski urodził się
w Wilnie 3 września 1929 roku. W 1945 roku rodzina repatriowała z Wilna do Wrocławia. We Wrocławiu Profesor ukończył w 1947 roku liceum ogólnokształcące, a następnie studiował na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1951
uzyskał stopień magistra prawa. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Finansów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.
W latach 1951-1955 był aspirantem w Moskiewskim Instytucie Finansowym, gdzie otrzymał w 1955
roku stopień kandydata nauk ekonomicznych (będący odpowiednikiem polskiego stopnia doktora
nauk ekonomicznych).
Pracę naukową w Szkole Głównej Planowania
i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa)
Profesor rozpoczął w 1955 roku na stanowisku adiunkta, następnie zastępcy profesora, docenta
(1959), profesora nadzwyczajnego (1969) i profesora zwyczajnego (1974).
Profesor Władysław Leopold Jaworski pełnił także
wiele funkcji akademickich. W latach 1955-1979
był prodziekanem i dziekanem Wydziału Finansów
i Statystyki SGPiS. W opinii pracowników zasłużył
na tytuł „arcydziekana”, ze względu na swoje zdolności organizacyjne w budowie silnego zespołu naukowego, a w konsekwencji wzmocnienia pozycji
Wydziału zarówno na Uczelni, jak i w kraju. Jako
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przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego walczył
o nowoczesny, wszechstronny system nauczania
w zakresie finansów i bankowości. Profesor był także kierownikiem Katedry Finansów oraz Instytutu
Planowania i Finansów. W 1992 roku utworzono
w strukturach Uczelni nową Katedrę – Katedrę Bankowości, a Profesor został wybrany przez jej zespół
na stanowisko kierownika. Katedrą Bankowości Profesor kierował do jesieni 2003 roku, kiedy przeszedł
na emeryturę. Nadal jednak jest aktywnym wykładowcą, nauczającym młodych finansistów w Białymstoku i w Warszawie.
Poza działalnością akademicką Profesor aktywnie
uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym.
W latach 1955-1989 pracował w Narodowym Banku Polskim. Początkowo jako doradca Prezesa, a następnie od 1982 roku jako członek Zarządu i szef
zespołu doradców naukowych. W latach 19851989 został Wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, wprowadzając polski system bankowy w nowe realia polityczno-gospodarcze. Profesor współtworzył podwaliny niezależności NBP oraz efektywnego systemu bankowego. W 1995 roku powołana
została do życia nowa instytucja w polskim systemie
bankowym – Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Profesor zasiadał w radzie w I kadencji (1995-1999) tej
instytucji. W latach 2003-2006 zasiadał zaś w radzie nadzorczej PTE PZU SA.
Swoją działalność społeczną Profesor realizował
w Towarzystwie Polsko-Szwedzkim, w którym pełnił
w latach1985 – 2005 funkcję Prezesa.
Uznanie dla zasług Profesora dla rozwoju sektora
bankowego jest wynikiem bogatego dorobku naukowego. Profesor Władysław Leopold Jaworski
wypromował dotychczas 17 doktorów i setki magistrów. Jest autorem ponad 300 publikacji, w tym 30
książek, które doczekały się wielu wydań.
Pierwsza monografia,, Zarys rozwoju systemu
kredytowego w Polsce Ludowej' została opublikowana w 1958 roku. Stanowiła ona pierwszą próbę
analizy ówczesnego systemu bankowego. W następnych latach powstały takie opracowania, jak,,
Obieg pieniężny i kredyt w gospodarce socjalistycznej',,, Obrót bezgotówkowy w Polsce Ludowej',,, Fi-

nanse krajów socjalistycznych' (wspólnie z prof. H.
Sochacką-Krysiak),,, Bankowość w gospodarce socjalistycznej' (wspólnie z prof. E. Drabowskim i prof.
Z. Krzyżkiewiczem).
W latach osiemdziesiątych Profesor prowadził
nowatorskie badania sektora bankowego, wskazując na jego rolę w budowie efektywnego systemu
gospodarowania. Będąc dwukrotnie stypendystą
DAAD w RFN uczestniczył w pracach naukowych
zwieńczonych wydaniem książki,, Inflation und
Schattenwirtschaft im Sozializmus' w ramach zespołu polsko-niemieckiego (Uniwersytet w Duisburgu).
Utworzony przez Profesora w Katedrze Bankowości silny zespół naukowy, prezentował swój dorobek w wielu zbiorowych monografiach. Ten niezwykle dynamiczny rozwój naukowy pracowników Katedry doprowadził do wypromowania wielu doktorów, habilitantów i profesorów. Prof. Jaworski był
współautorem i redaktorem tych opracowań. Są
to:,, Banki polskie w drodze do Unii Europejskiej'
1997,,, Współczesny bank' 1998,,, Banki polskie
u progu XXI wieku' 1999,,, Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe' 2001.
Istotnym przykładem odpowiedzialności Profesora jest dbałość o wszechstronność, nowoczesność
i aktualność podręczników akademickich. Profesor
był inicjatorem nawiązania współpracy z wydawnictwem Poltext, które na początku lat dziewięćdziesiątych, w ramach Studiów Finansowo – Bankowych
SGH, wydało całą serię podręczników dla studentów, umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu
funkcjonowania systemu finansowego w gospodar-

ce rynkowej. Prof. Jaworski jest autorem podręczników,, Bankowość. Podstawowe założenia' (8
wyd.),,, Bank Rynek Operacje i Polityka' (9 wyd.) –
współautor,,, Bankowość podręcznik akademicki' (2
wyd.) – współredaktor i współautor,,, Bankowość.
Zagadnienia podstawowe' (2 wyd.) – współautor.
Swą pracą naukową Profesor Władysław Leopold
Jaworski zdobył niekwestionowaną pozycję autorytetu w dziedzinie bankowości, w środowisku zarówno naukowym, jak i praktyków życia gospodarczego.
Profesor Władysław Leopold Jaworski był sześciokrotnie wyróżniany nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, w tym nagrodą zespołową za 'Bankowość.
Podręcznik akademicki'. Otrzymał także odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Komandorski OOP, złoty krzyż
zasługi oraz medal Komisji Edukacji Narodowej.
Jako nauczyciel Profesor Władysław Jaworski jest
człowiekiem bardzo wymagającym. Odpowiedzialność Profesora za członków prowadzonego Zespołu
wykracza jednak niejednokrotnie poza ramy poszukiwań naukowych i przeradza się we współpracę
z mistrzem, kształtującym człowieka. Jest pomocny
nie tylko w sprawach zawodowych, ale i osobistych.
W obecnej rzeczywistości taka postawa przysparza
Profesorowi wielu prawdziwych przyjaciół, którzy
Go szanują i garściami korzystają z Jego niekwestionowanego przywództwa.
Grażyna Rytelewska
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Sektor finansowy, dylematy i kierunki
Skrócone podsumowanie Panelu Specjalnego I

Profesor Władysław L. Jaworski i prof. Jan Monkiewicz w
czasie obrad VIII Kongrasu Ekonomisów Polskich, Warszawa,
2007 r. (panel specjalny I pt. ,,Sektor finansowy – dylematy i
kierunki rozwoju)

Paneliści przywiązywali dużą wagę do stabilności finansowej, traktując ją jako dobro publiczne. Warunkiem stabilności finansowej jest stabilność sektora
bankowego. Sektor ten stanowi bowiem około 70%
sektora finansowego, odgrywa więc w nim decydującą rolę. Biorąc pod uwagę wysoki udział kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym, paneliści
zauważyli, że udział ten może być korzystny dla stabilizacji finansowej. Sektor ten jest bowiem mniej podatny na krajowe wahania koniunktury, jego reakcje
są mniej nerwowe itp. Postulowano jednocześnie konieczność dostosowywania polskiego sektora bankowego do bankowości europejskiej. Chociaż sektor
bankowy należy do najbardziej zaawansowanych w
procesie transformacji polskiej gospodarki, to jednak
wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.
Fragment tekstu prof. S. Rudolfa, opublikowanego w Biuletynie PTE nr
2/2008.

