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1.  Dost p do danych jako podstawa rozwoju bada  naukowych 
nad sektorem bankowym

insidera out-
sidera

hould the paradigms of the banking theory be rede ined based 
on banking practice? (thoughts on the polarity of opinion concerning the Polish banking sector)



Assessing the stability of emerging market economies’ banking systems Bank of England Financial 
Stability Review

Bank ef iciency estimation. Methodology and he problem of adequation



selectivity bias

resolution

Indeksy dyscypliny 
rynkowej. Propozycja nowego podej cia do pomiaru si y dyscypliny rynkowej w bankowo ci

How good is the BankScope database? A cross-validation exercise with correction 
factors for market concentration measures

A cross-country comparison of market structures in 
European banking

Bank concentration and retail interest rates

An overview of the UK banking sector since Basel 
Accord: insights from a new regulatory database, 

The identi ication of technology regimes in banking: Implications for 
the market power-fragility nexus

Which came irst, 
the chicken or the egg? Banks and irms on local banking markets

Cooperative banks, the internet and market 
discipline

Do local banking market structures matter for 



2. Dyscyplina rynkowa – prywatny monitoring sytuacji banków 

 

 

SME inancing and performance? New evidence from an emerging economy
Czynniki warunkuj ce zysk 

netto banków spó dzielczych
Determinanty 

efektywno ci banków spó dzielczych w Polsce w latach 2005–2012

Market Discipline and Financial Safety Net Design

Improving Public Disclosure in Banking

The New Basel Capital Accord: Making it Effective with Stronger Market Disci-
pline

Market Discipline in the Governance of U.S. Bank Holding Companies: Monitor-
ing versus In luencing Prudential Supervision: What Works and What Doesn’t



Market discipline and inancial stability

Dyscyplina rynkowa w bankowo ci. Rodzaje i mo liwo ci zastosowania

Dyscyplina rynkowa w bankowo ci... op. cit.
Banki spó dzielcze a deponenci. Empiryczna analiza 

oddzia ywa  dyscyplinuj cych



bail-out
resolution

Trzeci ilar Nowej Umowy Kapita owej – prezentacja i ocena

minimum requirement for own funds and eligible liabilities.

 



3. Komponenty przejrzysto ci banków. Wymogi informacyjne

opaque

Regulation and the importance of mar-
ket discipline

Rating banks: Risk and uncertainty in an opaque industry
The 

2007–2009 inancial crisis and bank opaqueness
Supervisors as information producers: Do stress tests reduce bank 

opaqueness?
Bank opacity and risk-taking: Evidence from analysts’ forecasts

Are banks opaque? Evidence from 
insider trading



Mo na przewidzie  bankructwo irmy 
i pa stwa, ale nie banku

Rethinking Market Discipline in Banking. Lessons from the Financial Crisis

Toward Greater Transparency: Modernizing the Securities and Exchange Commission’s 
Disclosure System

Corporate governance w bankach – teoria i praktyka
Zasady adu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Dobre 
Praktyki Spó ek Notowanych na GPW

Guidelines. Corporate governance principles for banks



sprawozdania inansowe

What Determines Corporate Transparency?
Rethinking Market Discipline...

op. cit.  Rachunkowo  a stabilno  inansowa

Metody oceny dzia alno ci banku Analiza inansowa 
banku Ocena dzia alno ci instytucji inansowych



 
bilans ze 

sprawozdaniem z badania



sytuacji ekonomiczno- inansowej

adekwatno ci  kapita ow  
banku

suitability



4.  Przejrzysto  polskich banków 
– dost pno  informacji inansowych 

Zasad adu korpora-
cyjnego

o wiadczenia na temat stosowania Zasad adu korpo-
racyjnego dla instytucji nadzorowanych 



sprawozda-
nie inansowe oraz sprawozdanie z dzia alno ci

polityk  informacyjn

raport na te-
mat adekwatno ci kapita owej



o wiadczenia dotycz ce stosowania Zasad adu 
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych 

sprawozda  
inansowych



raportom na temat adekwatno ci kapita owej



polityk  informacyj-
n  w zakresie adekwatno ci kapita owej

adnych aktualnych danych



Rysunek 1. Odsetek banków spó dzielczych udost pniaj cych na swojej stronie internetowej 
informacje inansowe za rok 2016
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Zasad adu korporacyjnego
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wozdawczo ci, Rozszerzona sprawozdawczo  biz-
nesowa spó ek gie dowych

Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwy szenia 
warto ci nominalnej obligacji podporz dkowanej do kwoty co najmniej 400 000 z

Infor-
mation Uncertainty and Stock Returns

Bank stability and transparency
Credit and bank opaqueness: How to avoid 

inancial crises?
Bank transparency and the crisis

Competition and Bank Opacity
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