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W dniach 12–14 września 2011 r. w Kudowie-Zdroju odbyła się kolejna edycja Konferencji
Katedr Finansów. Organizatorami spotkania były: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz następujące katedry tej uczelni: Bankowości, Finansów, Finansów
Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, Finansów Publicznych i Międzynarodowych, Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Finansów i Rachunkowości, Ubezpieczeń oraz
Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem
Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Przemówienia inauguracyjne wygłosili: Dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami UE,
prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga; Rektor UE, prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor oraz Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Czesław Kręcichwost. Po powitaniu uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego prof. zw. dra hab. Adama Szewczuka.
W konferencji uczestniczyło prawie 350 osób, w tym przedstawiciele z obszaru finansów
polskich uczelni, przedstawiciele najważniejszych instytucji polskiego rynku finansowego,
a także reprezentanci przedsiębiorstw. Konferencja była uznanym wydarzeniem w akademickim świecie finansów, tworzyła platformę wymiany myśli i doświadczeń oraz integracji nauki
i praktyki. Dyskusja plenarna dotyczyła aktualnych problemów związanych m.in. z kryzysem gospodarczym, polityką fiskalną i monetarną. Obrady w sekcjach podzielono tematycznie na działy: bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, rynek finansowy i ubezpieczenia.
Efektem konferencji są recenzowane tomy Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
z serii „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki”: „Bankowość”, „Finanse przedsiębiorstw”,
„Finanse publiczne”, „Problemy wiodące”, „Rynek finansowy” i „Ubezpieczenia”. Prace recenzowało ponad dwudziestu profesorów z różnych ośrodków naukowych. W ramach opracowania „Ubezpieczenia” opublikowano 17 artykułów o zróżnicowanej tematyce; można
je pogrupować ze względu na następujące obszary badawcze:
– Ubezpieczenia emerytalne i społeczne – 4 artykuły,
– Ubezpieczenia w działalności gospodarczej – 3 artykuły,
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Ubezpieczenia finansowe – 4 artykuły,
Funkcjonowanie rynków ubezpieczeniowych – 4 artykuły,
Ubezpieczenia komunikacyjne – 1 artykuł,
Ubezpieczenia lasów – 1 artykuł.
W drugim dniu konferencji, w ramach sesji równoległych, odbyło się spotkanie pracowników katedr naukowo zajmujących się problematyką ubezpieczeniową oraz praktyków tego
obszaru rynku. Sesji poświęconej ubezpieczeniom przewodniczyła prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowec, która omówiła zagadnienia poruszane w referatach nadesłanych na konferencję
przez osoby zajmujące się ubezpieczeniami. Po wysłuchaniu referatu prof. dra hab. Tadeusza
Szumlicza rozpoczęto dyskusję na temat polskiego sektora emerytalnego – jego sytuacji oraz
zaistniałych w nim zmian. W dalszej części dyskusji (po referatach dr Anny Jędrzychowskiej
oraz dr Ewy Poprawskiej) skupiono uwagę na ubezpieczeniach komunikacyjnych, stanowiących
znaczący obszar ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Na zakończenie wszystkie rozważania
połączył w swoim wystąpieniu prezes PZU, dr Witold Jaworski. Wskazał on kluczowe obszary,
które są znaczące dla praktyki ubezpieczeniowej i które często pojawiają się w prezentowanych pracach naukowych, a mianowicie: rentowność produktów ubezpieczeniowych, dobry
underwriting oraz sieć współpracy między ubezpieczycielami i bankami (bankassurance).
W trakcie konferencji odbyło się spotkanie Samodzielnych Pracowników Nauki. Podczas
uroczystej kolacji wręczono prof. Irenie Pyce z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
nagrodę Komitetu Nauk o Finansach PAN. W ten sposób uhonorowano ją za książkę pt. Bank
centralny na współczesnym rynku pieniężnym.
Szczegółowe informacje: www.kkf2011.ue.wroc.pl.
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