Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocïawiu

III Konferencja Naukowa
„Ubezpieczenia wobec wyzwañ XXI wieku”
Sprawozdanie
W piÚknych majowych dniach od 25 do 27 roku 2009 Ărodowisko naukowe
zajmujÈce siÚ problematykÈ ubezpieczeniowÈ gïównie w polskich uczelniach
ekonomicznych i na wydziaïach ekonomicznych lub prawnych uniwersytetów zgromadziïo siÚ w historycznym zamku w Rydzynie, na kolejnej juĝ
III konferencji naukowej poĂwiÚconej róĝnym obszarom badawczym, które
dotyczÈ funkcjonowaniu ubezpieczeñ. Konferencja ta jest wynikiem wspólnej inicjatywy i wspóïpracy pracowników dwóch Katedr Ubezpieczeñ:
z jednej strony najstarszej, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
a z drugiej strony jednej z najmïodszych, z Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocïawiu. W kaĝdym roku jedna z uczelni zajmuje siÚ organizacjÈ
konferencji. Pierwsza w roku 2007 zostaïa zorganizowana przez KatedrÚ
Ubezpieczeñ z Wrocïawia, druga w roku 2008 poïÈczona z obchodami jubileuszu 60-lecia Katedry Ubezpieczeñ zostaïa zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Organizatorem obecnej konferencji byïa
Katedra Ubezpieczeñ z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocïawiu.
Celem tej wspólnej inicjatywy, której efektem sÈ konferencje, jest:
• Konsolidacja Ărodowiska naukowego i praktyków zajmujÈcych siÚ ubezpieczeniami w Polsce,
• Prezentacja wyników wïasnych badañ z zakresu ubezpieczeñ,
• Umoĝliwienie wymiany myĂli i doĂwiadczeñ z prowadzonych badañ nad
rozwojem rynku i teorii ubezpieczeñ w Polsce na tle tendencji Ăwiatowych,
• Wskazanie wspóïczesnych kierunków badañ naukowych i prowadzenia
dydaktyki na uczelniach wyĝszych z zakresu ubezpieczeñ.
W tegorocznej konferencji uczestniczyïo okoïo 90 osób. Reprezentowane
byïy prawie wszystkie oĂrodki akademickie. I tak oprócz organizatorów,
czyli Uniwersytetów Ekonomicznych we Wrocïawiu i Poznaniu uczestniczyli pracownicy Szkoïy Gïównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu ódz-
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kiego, Uniwersytetu Mikoïaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu Szczeciñskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skïodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyĝszej
Szkoïy Bankowej w Toruniu, Uniwersytetu w Biaïymstoku, Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Radomskiej, Politechniki
Rzeszowskiej, Politechniki Wrocïawskiej, Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego w Kielcach i Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ponadto
z ramienia praktyki uczestniczyli pracownicy Polskiej Izby Ubezpieczeñ
z Warszawy oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W tym
roku wĂród uczestników mieliĂmy goĂci zagranicznych ze Sïowacji i Czech
w osobach Prof. RNDr. Viery Pacakovej z Uniwersytetu w Bratysïawie
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 wïadz organizatorów: prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocïawiu prof. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Prof. UE Jacek Mizerka oraz dyrektor Instytutu ZarzÈdzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocïawiu Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
Komitet Naukowy konferencji stanowili: prof. dr hab. Wanda RonkaChmielowiec – kierownik Katedry Ubezpieczeñ z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocïawiu oraz prof. dr hab. Jerzy Handschke – kierownik Katedry Ubezpieczeñ Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Wygïoszono okoïo 60 referatów z róĝnych obszarów tematycznych. Odbyïy siÚ dwie sesje plenarne oraz 10 sesji tematycznych. Problematyka konferencji dotyczyïa szeroko rozumianych ubezpieczeñ ze szczególnym
uwzglÚdnieniem nastÚpujÈcych bloków tematycznych:
• Rynek ubezpieczeñ – 3 sesje,
• Ubezpieczenia emerytalne,
• Finanse ubezpieczeñ,
• Zagadnienia prawa ubezpieczeniowego,
• Metody aktuarialne – 2 sesje,
• Ubezpieczenia majÈtkowe i osobowe,
• Ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i wypadkowe.
Jak widaÊ problematyka przedstawianych referatów pochodziïa z róĝnych
obszarów i ma jak najbardziej charakter interdyscyplinarny. JednoczeĂnie
zauwaĝyÊ byïo moĝna zainteresowanie badawcze szczególnie takimi zagadnieniami jak: funkcjonowanie ubezpieczeñ emerytalnych, prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych, ubezpieczenia odpowiedzialnoĂci cywilnej, ubezpieczenia kredytów, zarzÈdzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w tym nowe
instrumenty, problematyka pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego i ustalania
skïadek, zagadnienia zwiÈzane z nadzorem, zarzÈdzaniem finansami i rachunkowoĂciÈ w zakïadzie ubezpieczeñ. Wszystkie zaprezentowane refera-

III Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwañ XXI wieku”

191

ty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostanÈ opublikowane w Pracach
Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocïawiu.
Poszczególnym sesjom przewodniczyli: prof. Jerzy Handschke z UE
Poznañ, prof. Jerzy añcucki z UE Poznañ, prof. Tadeusz Szumlicz z SGH
Warszawa, dr hab. prof. UE Krystyna Ciuman z UE Kraków, prof. Kazimierz
Ortyñski z Politechniki Radomskiej, prof. Mirosïaw Szreder z Uniwersytetu
Gdañskiego, dr hab. prof. AE Maria Balcerowicz-Szkutnik z AE Katowice, prof. Tomasz Michalski z SGH Warszawa, prof. Wïodzimierz Szkutnik
z AE Katowice, prof. Stanisïaw Wieteska z U, dr hab. prof. UMK Boĝena
Koïosowska (Toruñ), prof. Romuald Holly z SGH Warszawa.
Oprócz czÚĂci naukowej organizatorzy dla uczestników konferencji przygotowali dwie imprezy o charakterze towarzysko-integracyjnym. W pierwszym dniu w piÚknym parku odbyïo siÚ spotkanie przy ognisku poïÈczone
z grillowaniem, a w drugi wieczór miaïa miejsce uroczysta kolacja w reprezentacyjnej Sali Balowej zamku rydzyñskiego.
W powszechnej opinii uczestników twierdzono, ĝe konferencja miaïa
wysoki poziom merytoryczny, wyróĝniano aktualnoĂÊ tematyki badawczej
oraz chwalono stronÚ organizacyjnÈ. Zauwaĝono równieĝ, ĝe konferencja
speïniïa swojÈ rolÚ stworzenia pewnego forum wspólnych dyskusji naukowych wokóï problematyki ubezpieczeniowej i jednomyĂlnie stwierdzono, ĝe
inicjatywÚ tÚ naleĝy w nastÚpnych latach kontynuowaÊ, gdyĝ jest wyraěna
potrzeba takich spotkañ.

