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VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”
W dniach 21–23 maja 2012 roku po raz kolejny środowisko ubezpieczeniowe spotkało się w Zamku
Rydzyńskim na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI
wieku”. Konferencja ta odbywa się dorocznie nieprzerwanie od 2007 roku jako wspólna inicjatywa
dwóch zaprzyjaźnionych Katedr Ubezpieczeń Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu (UEP)
i we Wrocławiu (UEW). Tradycyjnie honorowy patronat nad konferencją objęli Rektorzy wspomnianych uczelni: JM prof. zw. dr hab. Marian Gorynia (Rektor UEP) oraz JM prof. zw. dr hab. Bogusław
Fiedor (Rektor UEW).
W roku 2012 organizacją Konferencji zajęła się Katedra Ubezpieczeń UEP. W porównaniu z poprzednimi latami rozszerzony został Komitet Naukowy konferencji. Tradycyjnie znaleźli się w nim
kierownicy obu katedr: prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec (UEW) oraz prof. dr hab. Jerzy
Handschke (UEP), a ponadto włączono prof. dra hab. Jacka Lisowskiego z UEP. Patronat medialny
nad konferencją objęły „Wiadomości Ubezpieczeniowe”.
Celem tegorocznej konferencji była wymiana myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad
rozwojem rynku i teorią ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych, prezentacja wyników
badań z zakresu ubezpieczeń oraz konsolidacja środowiska naukowego i praktyków zajmujących
się ubezpieczeniami. W konferencji uczestniczyło ok. osiemdziesięciu osób reprezentujących
ośrodki akademickie z kraju (m.in. Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk, Szczecin,
Katowice, Łódź i inne) i zagranicy (Sankt Petersburg, Kijów, Donieck, Mińsk), instytucje rynku
ubezpieczeniowego (Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Rzecznik
Ubezpieczonych), a także zakłady ubezpieczeń. Nadesłanych zostało blisko pięćdziesiąt propozycji referatów skupionych wokół podstawowych zagadnień tematycznych konferencji, tj. ekonomicznych i prawnych problemów funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem
następujących kwestii:
• ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw,
• zarządzanie ryzykiem i ﬁnansami zakładów ubezpieczeń,
• strategia zarządzania zakładami ubezpieczeń,
• stosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach,
• bancassurance,
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•
•

ubezpieczenia komunikacyjne,
ubezpieczenia społeczne.

Program konferencji obejmował trzy sesje plenarne oraz trzy plakatowe. Na bazie doświadczeń
z lat poprzednich zmodyﬁkowana została formuła konferencji. Połączono wygłaszanie wybranych
referatów z możliwością prezentacji posterów, których streszczenia dokonywali sprawozdawcy na sesjach plenarnych. Stąd układ każdej z trzech sesji plenarnych był następujący: obrady
rozpoczynały się od wystąpienia sprawozdawcy, który wskazywał na główne wątki poruszane
w referatach przypisanych do danej sesji, następnie występowało 3–4 wybranych autorów najciekawszych artykułów, a całość zwieńczona była dyskusją. Natomiast później następowała sesja plakatowa, w której mogły zaprezentować swoje prace osoby, które nie wygłaszały referatu
w sesji plenarnej.
Obrady poprzedziło otwarcie konferencji; dokonał tego, w imieniu gospodarzy, prof. dr hab. Jacek Lisowski. Ponadto, w uroczystości otwarcia wziął udział przedstawiciel władz Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu – JM prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski, Prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą. Głos również zabrała prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, jako przedstawicielka współorganizatora konferencji.
Tuż po otwarciu odbyła się pierwsza i jedyna tego dnia sesja plenarna. Poświęcono ją roli ubezpieczeń wobec ryzyka długowieczności / starości. Sesji tej przewodniczył prof. zw. dr hab. Tadeusz
Szumlicz, sprawozdawcą był dr Krzysztof Łyskawa, natomiast referaty wygłosili: dr Paweł Rokita,
dr Wojciech Nagel, dr Rafał Płókarz. Rozważania w tej sesji skupiły się głównie wokół działań podejmowanych w ramach rozwiązań systemowych oraz mających na celu zwiększenie ilości dostępnych / wykorzystywanych produktów.
Drugi dzień konferencji był znacznie bardziej pracowity – przewidziano łącznie cztery sesje.
Rano odbyła się druga sesja plenarna zatytułowana „Aktualne problemy rynku ubezpieczeń komunikacyjnych”. Moderowała ją prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, sprawozdawcami
były dr Magdalena Osak i dr Monika Kaczała, zaś swoje prace zaprezentowali dr Beata Jackowska,
dr Marek Monkiewicz oraz mgr Maciej Samson. W sesji tej poruszono wiele ważkich, bieżących
problemów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce, w tym w szczególności: eskalacji roszczeń za szkody osobowe, zakazu różnicowania stawek ze względu na płeć, sposobów
kalkulacji składek, świadomości ubezpieczeniowej i społecznego przyzwolenia na przestępczość
ubezpieczeniową oraz ﬁnansowych gwarancji w przypadku upadłości ubezpieczycieli w związku
z ich działalnością transgraniczną.
Natomiast popołudniowe obrady w ramach trzeciej sesji plenarnej poświęcone były problemom współczesnego rynku ubezpieczeń. Rozpoczęło je krótkie wystąpienie moderatora,
prof. zw. dra hab. Jerzego Łańcuckiego, który przybliżył kwestie związane z wpływem regulacji
Omnibus II i FICOD 1 na funkcjonowanie nadzoru na rynku ubezpieczeniowym. Następnie dr Piotr
Manikowski omówił w swoim sprawozdaniu kwestie poruszane w przesłanych przez uczestników
artykułach. Po nim wystąpiła przedstawicielka sponsora – Grupy Kapitałowej KRUK – pani Marzena Dobrzańska-Główczyk, i omówiła procesy wspierające działalność towarzystw ubezpieczeniowych. W dalszej części sesji swoje referaty przedstawili pozostali prelegenci: dr Teresa Bednarczyk,
dr Marcin Orlicki oraz dr Wiktor Trynczuk. Nie jest zaskoczeniem, że była to najszersza tematycznie
sesja – poprzednie miały raczej charakter monotematyczny, natomiast ta dotyczyła m.in. takich
zagadnień, jak: outsourcing usług ubezpieczeniowych, rola oraz miejsce banku i jego wynagro– 126 –
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dzenie w bancassurance (szczególnie w aspekcie prawnym), rozwój rynków ubezpieczeniowych
(w tym w warunkach kryzysu), ryzyko w działalności zakładów ubezpieczeń oraz Solvency II.
Po obydwu wtorkowych sesjach plenarnych oraz w środę rano odbyły się sesje plakatowe,
w których główne tezy swoich opracowań pokazały osoby niemające możliwości wygłoszenia referatu. Podobnie jak w ubiegłym roku, gdy pierwszy raz w ramach tego cyklu konferencji zaproponowano możliwość prezentacji posterów, tak i tym razem sesja plakatowa spotkała się z aprobatą
uczestników. Taka forma prezentacji daje możliwość dokładnego zapoznania się z poszczególnymi
pracami oraz pozwala na bezpośrednią wymianę poglądów. Stąd sesjom plakatowym towarzyszyła
równie ożywiona dyskusja jak sesjom plenarnym.
Po trzeciej sesji plakatowej odbyło się zakończenie konferencji. Podsumowania obrad podjęli
się moderatorzy poszczególnych sesji plenarnych, a obrady zamknął prof. dr hab. Jacek Lisowski,
dziękując wszystkim uczestnikom za udział w konferencji, przygotowanie referatów i zabieranie
głosu w dyskusji. Zaprosił także wszystkich na kolejną, siódmą już edycję konferencji z cyklu „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Będzie ona miała szczególny charakter, gdyż podczas niej
będziemy świętować aż cztery jubileusze jednocześnie – wszystkie bezpośrednio lub pośrednio
związane z osobą prof. dra hab. Jerzego Handschkego: 65-lecie urodzin profesora, 40-lecie jego
pracy zawodowej, 65-lecie kierowanej przez niego, najstarszej w kraju Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz 65-lecie „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, których
jest redaktorem naczelnym.
Oprócz części naukowej, organizatorzy przygotowali dla uczestników konferencji dwie imprezy
o charakterze towarzysko-integracyjnym. W pierwszym dniu na dziedzińcu zamkowym odbyło
się spotkanie połączone z grillowaniem, natomiast drugiego wieczoru miała miejsce uroczysta
kolacja w reprezentacyjnej sali balowej Zamku Rydzyńskiego.
Pokłosiem konferencji będzie recenzowana publikacja, w której znajdą się nadesłane na konferencję referaty, pogrupowane, zgodnie z tematyką przeprowadzonych sesji, w bloki tematyczne,
poprzedzone tekstami referatów sprawozdawczych.
Podsumowując, konferencja po raz kolejny okazała się bardzo udanym i ciekawym wydarzeniem
naukowym. Burzliwe dyskusje, zarówno na forum plenarnym, jak i podczas sesji plakatowych
oraz w kuluarach, jednoznacznie potwierdzają potrzebę organizowania konferencji poświęconej
szeroko rozumianym ubezpieczeniom. Była to także znakomita okazja do nawiązania nowej oraz
poszerzenia już istniejącej współpracy między osobami zajmującymi się ubezpieczeniami zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce.
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