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List od Redaktora Naczelnego

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Autorzy

Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność edytorską 1 października 1945 roku, wydając pierwszy 
numer Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. Sukcesorem Wiadomości 1 stycznia 1970 roku stało się 
czasopismo Bank i Kredyt.

To już przeszło 75 lat tradycji tytułów, które zmieniały swój profil, począwszy od pisma branżo-
wego do dzisiejszej postaci dwumiesięcznika naukowego. Zmieniała się również misja czasopisma.  
Jej aktualne brzmienie, sformułowane w 2009 roku w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego, 
jest następujące: „Misją Czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań i krzewienie wiedzy z zakresu 
ekonomii i finansów, w tym w szczególności mechanizmów ekonomicznych, a zwłaszcza procesów pie-
niężnych, rynków finansowych oraz funkcjonowania instytucji finansowych i ich wpływu na procesy 
gospodarcze”.

Szeroki merytoryczny zakres misji wyraźnie wskazuje na intencje Narodowego Banku Polskiego 
– wydawcy Banku i Kredytu. Wydawca publikuje artykuły odnoszące się do problematyki bankowości  
i rynku kredytowego, co wprost wynika z historycznego tytułu dwumiesięcznika, ale jest także zain-
teresowany opracowaniami z ekonomii i finansów w szerszym zakresie, zarówno w aspekcie teoretycz-
nym, jak i empirycznym. 

Redakcja zaprasza do współpracy autorów i zespoły reprezentujące szerokie spektrum problemów 
wielu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych. Prace analizujące instytucjonalne zmiany w otoczeniu 
makroekonomicznym oraz przetasowania na globalnych rynkach finansowych, towarowych i surowco-
wych to tylko przykłady tematów, które mogłyby wzbogacić stan wiedzy dotyczącej polityki pieniężnej 
na łamach Banku i Kredytu. 

Jako prestiżowe czasopismo o wieloletniej tradycji dostrzegamy potrzebę szerokiej popularyzacji 
wiedzy ekonomicznej. Staramy się rozwijać współpracę z organizatorami konferencji naukowych oraz 
promujemy inicjatywy merytorycznych spotkań i wymiany poglądów. Generalnie otwieramy łamy na-
szego czasopisma dla publikacji wartościowych opracowań pokonferencyjnych, a w poczuciu wypełnia-
nej misji nie pobieramy opłat od autorów, oferując równocześnie 70 punktów. 

Z nadzieją na owocną współpracę

                                    Feliks Grądalski




