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Sprawozdanie z V Konferencji Naukowej
„Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”
Rydzyna, 30 maja – 1 czerwca 2011 r.
W dniach 30 maja – 1 czerwca 2011 roku w Zamku w Rydzynie koło Leszna odbyła się
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”.
Konferencja ta organizowana jest corocznie, począwszy od 2007 roku, jako efekt
wspólnej inicjatywy i współpracy pracowników dwóch Katedr Ubezpieczeń – z jednej
strony najstarszej – z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a z drugiej strony jednej z najmłodszych – z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Co roku jedna z wymienionych katedr zajmuje się organizacją konferencji. W bieżącym
roku była to Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Komitet
Naukowy konferencji stanowili: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Kierownik
Katedry Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Jerzy Handschke, który kieruje Katedrą
Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Celem konferencji było umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń przedstawicielom środowiska naukowego zajmującym się ubezpieczeniami w różnych aspektach –
społecznym, finansowym, prawnym czy aktuarialnym, a także integracja środowiska
naukowego i praktyków z branży ubezpieczeniowej.
Honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objęli: J.M. Rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu – prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor oraz J.M. Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. zw. dr hab. Marian Gorynia.
Patronami medialnymi konferencji były uznane czasopisma naukowe branży ubezpieczeniowej, a mianowicie: „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, „Prawo Asekuracyjne”
i „Rozprawy Ubezpieczeniowe”.
W konferencji uczestniczyło blisko 100 osób reprezentujących środowisko akademickie (w tym: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu, SGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, UMK w Toruniu, Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki i wiele innych uczelni wyższych),
instytucje rynku ubezpieczeniowego (Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fun– 131 –
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dusz Gwarancyjny, Rzecznik Ubezpieczonych), a także zakłady ubezpieczeń i biura
brokerskie. Obrady odbywały się w zabytkowych wnętrzach Zamku Rydzyńskiego.
Program konferencji obejmował cztery sesje plenarne oraz pięć sesji plakatowych.
Podczas obrad plenarnych wygłoszono 11 referatów. Poruszona tematyka, jak również
towarzysząca jej dyskusja, dotyczyły bardzo szerokiego spektrum zagadnień, w tym
m.in. omówiono problemy związane ze zmianami regulacji prawnych dotyczących
pośrednictwa ubezpieczeniowego, kształtowaniem popytu na polskim rynku ubezpieczeniowym, aktywnością zakładów ubezpieczeń jako podmiotów odpowiedzialnych
społecznie, a także potrzebą uwzględnienia w działalności zakładów ubezpieczeń majątkowych skutków efektu cieplarnianego. Podczas ożywionej dyskusji wielokrotnie
powracał wątek aktualnego wizerunku branży ubezpieczeniowej, spadku zaufania do
sektora ubezpieczeniowego w polskim społeczeństwie oraz działań (pozytywnych i ne gatywnych) wpływających na ten wizerunek podejmowanych przez ubezpieczycieli.
W trakcie sesji plakatowych uczestnicy konferencji zaprezentowali blisko 50 prac,
które były pogrupowane według zawartości merytorycznej w następujące sekcje:
• rynek ubezpieczeń,
• ubezpieczenia emerytalne i na życie,
• ubezpieczenia majątkowe,
• metody ilościowe,
• finanse ubezpieczeń.
Warto dodać, że organizacja sesji plakatowych miała miejsce po raz pierwszy
w ramach tej konferencji i spotkała się z aprobatą większości uczestników, którzy chwalili sobie możliwość dokładnego zapoznania się z prezentowaną tematyką oraz uczestniczenia w ciekawych dyskusjach dotyczących aktualnych problemów badawczych.
Sesjom plakatowym towarzyszyła nie mniej ożywiona dyskusja w porównaniu do
sesji plenarnych. Można było zauważyć zainteresowanie szczególnie takimi tematami
jak m.in.: funkcjonowanie systemów emerytalnych, w tym zastosowanie ubezpieczeń
na życie w dodatkowym zabezpieczeniu emerytalnym, ubezpieczenia zdrowotne,
ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, ubezpieczenia komunikacyjne, problematyka pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego, ustalania składek i szacowania
rezerw, bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II oraz
wpływ kryzysu finansowego na europejski rynek ubezpieczeń.
Wszystkie przestawione referaty, po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego,
zostaną opublikowane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu.
Podsumowując, konferencja była bardzo ciekawym wydarzeniem naukowym
z uwagi na różnorodność i aktualność poruszanych tematów oraz znakomitą okazją
do nawiązania nowej i poszerzenia już istniejącej współpracy między osobami zajmującymi się ubezpieczeniami zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce.
Dr MARTA BORDA jest adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dr PATRYCJA KOWALCZYK-RÓLCZYŃSKA jest adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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