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1. D ug podporz dkowany w bilansie banku 

Bankowo
Rynki finansowe. Organizacja, uczestnicy, instytucje



w sprawie wymogów ostro no ciowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych Capital Requirements Regulation

Common Equity Tier I � 
Additional Tier I � 

(Capital Requirements Directive IV)

Bank jako instytucja zauania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne



subordinated 
bonds

subordinated debts

2.  Charakterystyka d ugu podporz dkowanego 
w polskim ustawodawstwie

Dyscyplina rynkowa w bankowo ci � rodzaje i mo liwo ci zastosowania

The Face o �Market Discipline�

Finansjeryzacja jako systemowy czynnik erozji reputacji banków Finansjeryza-
cja gospodarki i jej wp yw na przedsi biorstwa

The eects o issuing Subordinated Debt on the Banking Industry

Market Discipline and Bank Subordinated Debt
, 

Should the marketing o subordinated debt be restricted/dierent in one way or 
the other? What to do in the case o mis-selling?, 

A reconsideration o the risk sensitivity o US banking organization 
subordinated debt spreads A sample selection approach

Testing or market discipline in the European banking industry: evidence rom subordinated 
debt issues

The eect o credit risk on bank and bank holding company bond 
yields: evidence rom the Post-FDICIA period



subordinated bonds

subordinated bonds

subordinated bonds

Should the Marketing o Subordinated Debt Be Restricted/Dierent in One Way or the Other? 
What to do in the case o mis-selling?

Corporate Bonds and Structured Financial Products

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe

The Economics o Public Private Partnerships

Equipmnet Leasing



Reorming Bank Capital Regulation: Using Subordinated Debt to Enhance Market 
and Supervisory Discipline,



Komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwy szenia warto ci no-
minalnej obligacji podporz dkowanej do kwoty co najmniej 400 tys. PLN



3.  Emisja obligacji podporz dkowanych 
przez polski sektor bankowy w latach 2010�2019



Tabela 1. Kwota emisji obligacji podporz dkowanych przez banki (w tys. PLN)

Lata Kwota emisji

Tabela 2. redni nomina  obligacji podporz dkowanych (w PLN)

Lata redni nomina  obligacji



�
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Rysunek 1. Kwota emisji, liczba emisji obligacji podporz dkowanych przez banki 
(w tys. PLN, w szt.)



Tabela 3. Mar e oferowane w emisjach obligacji podporz dkowanych (w %)

Emitent 2015 2016 2017 2018

subordinated debt
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Rysunek 2. rednia mar a ponad WIBOR6, redni okres emisji obligacji podporz dkowanych 
w latach 2010�2019 (w %)
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