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Sprawozdanie

W pi knych majowych dniach od 25 do 27 roku 2009 rodowisko naukowe 

zajmuj ce si  problematyk  ubezpieczeniow  g ównie w polskich uczelniach 

ekonomicznych i na wydzia ach ekonomicznych lub prawnych uniwersy-

tetów zgromadzi o si  w historycznym zamku w Rydzynie, na kolejnej ju  

III konferencji naukowej po wi conej ró nym obszarom badawczym, które 

dotycz  funkcjonowaniu ubezpiecze . Konferencja ta jest wynikiem wspól-

nej inicjatywy i wspó pracy pracowników dwóch Katedr Ubezpiecze : 

z jednej strony najstarszej, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

a z drugiej strony jednej z najm odszych, z Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wroc awiu. W ka dym roku jedna z uczelni zajmuje si  organizacj  

konferencji. Pierwsza w roku 2007 zosta a zorganizowana przez Katedr  

Ubezpiecze  z Wroc awia, druga w roku 2008 po czona z obchodami jubi-

leuszu 60-lecia Katedry Ubezpiecze  zosta a zorganizowana przez Uniwer-

sytet Ekonomiczny w Poznaniu. Organizatorem obecnej konferencji by a 

Katedra Ubezpiecze  z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu.

Celem tej wspólnej inicjatywy, której efektem s  konferencje, jest:

• Konsolidacja rodowiska naukowego i praktyków zajmuj cych si  ubez-

pieczeniami w Polsce,

• Prezentacja wyników w asnych bada  z zakresu ubezpiecze ,

• Umo liwienie wymiany my li i do wiadcze  z prowadzonych bada  nad 

rozwojem rynku i teorii ubezpiecze  w Polsce na tle tendencji wiatowych,

• Wskazanie wspó czesnych kierunków bada  naukowych i prowadzenia 

dydaktyki na uczelniach wy szych z zakresu ubezpiecze .

W tegorocznej konferencji uczestniczy o oko o 90 osób. Reprezentowane 

by y prawie wszystkie o rodki akademickie. I tak oprócz organizatorów, 

czyli Uniwersytetów Ekonomicznych we Wroc awiu i Poznaniu uczestni-

czyli pracownicy Szko y G ównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu ódz-
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kiego, Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gda -

skiego, Uniwersytetu Szczeci skiego, Uniwersytetu Marii Curie-Sk odow-

skiej w Lublinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wy szej 

Szko y Bankowej w Toruniu, Uniwersytetu w Bia ymstoku, Uniwersytetu 

Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Radomskiej, Politechniki 

Rzeszowskiej, Politechniki Wroc awskiej, Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego w Kielcach i Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ponadto 

z ramienia praktyki uczestniczyli pracownicy Polskiej Izby Ubezpiecze  

z Warszawy oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym 

roku w ród uczestników mieli my go ci zagranicznych ze S owacji i Czech 

w osobach Prof. RNDr. Viery Pacakovej z Uniwersytetu w Bratys awie 

i Uniwersytetu w Pardubicach oraz dr Hany Bohacovej z Uniwersytetu 

w Pardubicach i mgr Aleny Tartal’ovej z Uniwersytetu w Koszycach.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele w adz organizatorów: pro-

rektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu prof. dr hab. 

Andrzej Gospodarowicz, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Prof. UE Jacek Mizerka oraz dyrek-

tor Instytutu Zarz dzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wroc awiu Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

Komitet Naukowy konferencji stanowili: prof. dr hab. Wanda Ronka-

Chmielowiec – kierownik Katedry Ubezpiecze  z Uniwersytetu Ekonomicz-

nego we Wroc awiu oraz prof. dr hab. Jerzy Handschke – kierownik Kate-

dry Ubezpiecze  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wyg oszono oko o 60 referatów z ró nych obszarów tematycznych. Odby-

y si  dwie sesje plenarne oraz 10 sesji tematycznych. Problematyka kon-

ferencji dotyczy a szeroko rozumianych ubezpiecze  ze szczególnym 

uwzgl dnieniem nast puj cych bloków tematycznych:

• Rynek ubezpiecze  – 3 sesje,

• Ubezpieczenia emerytalne,

• Finanse ubezpiecze ,

• Zagadnienia prawa ubezpieczeniowego,

• Metody aktuarialne – 2 sesje,

• Ubezpieczenia maj tkowe i osobowe,

• Ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i wypadkowe.

Jak wida  problematyka przedstawianych referatów pochodzi a z ró nych 

obszarów i ma jak najbardziej charakter interdyscyplinarny. Jednocze nie 

zauwa y  by o mo na zainteresowanie badawcze szczególnie takimi zagad-

nieniami jak: funkcjonowanie ubezpiecze  emerytalnych, prywatnych ubez-

piecze  zdrowotnych, ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej, ubezpie-

czenia kredytów, zarz dzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w tym nowe 

instrumenty, problematyka pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego i ustalania 

sk adek, zagadnienia zwi zane z nadzorem, zarz dzaniem finansami i ra-

chunkowo ci  w zak adzie ubezpiecze . Wszystkie zaprezentowane refera-
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ty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostan  opublikowane w Pracach 

Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu.

Poszczególnym sesjom przewodniczyli: prof. Jerzy Handschke z UE 

Pozna , prof. Jerzy a cucki z UE Pozna , prof. Tadeusz Szumlicz z SGH 

Warszawa, dr hab. prof. UE Krystyna Ciuman z UE Kraków, prof. Kazimierz 

Orty ski z Politechniki Radomskiej, prof. Miros aw Szreder z Uniwersytetu 

Gda skiego, dr hab. prof. AE Maria Balcerowicz-Szkutnik z AE Katowi-

ce, prof. Tomasz Michalski z SGH Warszawa, prof. W odzimierz Szkutnik 

z AE Katowice, prof. Stanis aw Wieteska z U , dr hab. prof. UMK Bo ena 

Ko osowska (Toru ), prof. Romuald Holly z SGH Warszawa. 

Oprócz cz ci naukowej organizatorzy dla uczestników konferencji przy-

gotowali dwie imprezy o charakterze towarzysko-integracyjnym. W pierw-

szym dniu w pi knym parku odby o si  spotkanie przy ognisku po czone 

z grillowaniem, a w drugi wieczór mia a miejsce uroczysta kolacja w repre-

zentacyjnej Sali Balowej zamku rydzy skiego.

W powszechnej opinii uczestników twierdzono, e konferencja mia a 

wysoki poziom merytoryczny, wyró niano aktualno  tematyki badawczej 

oraz chwalono stron  organizacyjn . Zauwa ono równie , e konferencja 

spe ni a swoj  rol  stworzenia pewnego forum wspólnych dyskusji nauko-

wych wokó  problematyki ubezpieczeniowej i jednomy lnie stwierdzono, e 

inicjatyw  t  nale y w nast pnych latach kontynuowa , gdy  jest wyra na 

potrzeba takich spotka . 


