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Jubileuszowa konferencja
Profesora Tadeusza Szumlicza
„O ubezpieczeniu w polityce społecznej”
Z okazji jubileuszu 70-lecia oraz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Tadeusza
Szumlicza, 22 stycznia 2015 r. odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie konferencja
„O ubezpieczeniu w polityce społecznej”.
Przywitania licznie zgromadzonych uczestników dokonali prof. zw. dr hab. Tomasz Szapiro, rektor SGH oraz prof. SGH dr hab. Joachim Osiński, dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.
Program konferencji zawierał cztery referaty przygotowane przez wybitne osobowości naukowe w dziadzinie nauk ekonomicznych i prawnych, specjalizujące się w zagadnieniach polityki społecznej, systemów zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń. Była to zatem tematyka obejmująca
zainteresowania naukowo-badawcze Jubilata. Prof. zw. dr hab. Stanisława Golinowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w kompleksowy sposób przedstawiła „Ekonomiczny oraz instytucjonalny
wymiar systemu ochrony zdrowia – problemy uniwersalne i specyficzne dla Polski”. Z kolei prof. zw.
dr hab. Maciej Żukowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szeroko omówił „Zabezpieczenie
emerytalne – wyzwania i perspektywy”. Natomiast prof. zw. dr hab. Jan Monkiewicz z Politechniki
Warszawskiej wieloaspektowo scharakteryzował na czym polega „Ochrona konsumenta w polityce
ubezpieczeniowej”. Na koniec prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu interesująco zaprezentował „Społeczne i psychologiczne predylekcje i preferencje Polaków dotyczące ochrony ubezpieczeniowej”. Wszystkie przedstawione referaty wyróżniało
podejście problemowe i prospektywne, dotyczące wyzwań jakie stoją przed Polską w kontekście
pożądanej polityki społecznej i ubezpieczeniowej. Prezentacje prelegentów są dostępne na stronie
Fundacji Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym (http://www.izrs.org.pl).
W tej jubileuszowej konferencji wzięło udział ponad 150 osób. Warto przy tym odnotować udział
wysokiej rangi przedstawicieli instytucji państwowych, m.in.: Marka Buciora, wiceministra pracy
i polityki społecznej (przekazał Jubilatowi list gratulacyjny od ministra Władysława Kosiniak-Kamysza), prof. Janusza Witkowskiego, prezesa GUS, Zbigniewa Derdziuka, prezesa ZUS. Obecni
byli też przedstawiciele instytucji i firm ubezpieczeniowych, m.in.: dr Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Ubezpieczonych, Elżbieta Wanat-Połeć i Zdzisława Cwalińska-Weychert, prezes i wiceprezes
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Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Jan Grzegorz P rądzyński i Andrzej Maciążek, prezes
i wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Łukasz Kalinowski, prezes MetLife, Piotr Narloch, prezes
InterRisk, Ewa Małyszko, prezes PTE Bankowy, Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, prezes PTE Allianz,
a także – mimo napiętego kalendarza z powodu problemu frankowego – Krzysztof Pietraszkiewicz,
prezes Związku Banków Polskich. Nie wymieniam byłych ministrów, wiceministrów, prezesów …
W konferencji uczestniczyli oczywiście przedstawiciele świata nauki ze wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich, wśród nich ponad trzydziestu profesorów, z prof. Józefem Orczykiem, przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
i prof. Julianem Auleytnerem, prezesem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.
Uczestnicy konferencji otrzymali dwie książki: Tadeusza Szumlicza, Ubezpieczenie w polityce
społecznej – teksty i komentarze, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015 oraz Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, pod redakcją naukową Marcina Kawińskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 (książka ta jest zadedykowana Jubilatowi).
Po zakończeniu konferencji składano życzenia, wręczano prezenty i przedstawiano adresy
skierowane do Jubilata życząc Profesorowi dalszych sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej, a także utrzymania dotychczasowej pogody ducha i kondycji fizycznej.
Należy zauważyć i podkreślić, iż tak udana konferencja nie byłaby możliwa bez wcześniejszych
dokonań i szczerego uznania dla Profesora.

Dr Marcin Kawiński – adiunkt w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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