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ANNA KUFEL-SIEMIŃSKA

IV Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Ubezpieczenia wobec 
wyzwań XXI wieku”

W dniach 17-19 maja 2010 roku pod honorowym patronatem Rektorów Uni wer syte tów 
Ekonomicznych: prof. zw. dr. hab. Mariana Goryni z Poznania oraz prof. zw. dr. hab. Bo -
gusława Fiedora z Wrocławia, odbyła się kolejna, czwarta edycja między  na rodowej kon-
ferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Podobnie jak w la tach 
poprzednich, organizatorami konferencji zostały zaprzyjaźnione Katedry Ubezpieczeń 
Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu i we Wrocławiu, stąd w skła dzie Komitetu 
Naukowego konferencji znaleźli się kierownicy obu katedr: prof. dr hab. Jerzy Handschke 
– Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. 
zw. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – Kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, konferencja odbyła się w murach zabytkowego 
zamku w Rydzynie, który był swego czasu siedzibą króla Stanisława Leszczyńskiego 
i książąt Sułkowskich. Zamek ten wraz z parkiem i przyległymi terenami stanowił nie-
gdyś najokazalszą rezydencję magnacką w Wielkopolsce.

Celem tegorocznej konferencji były wymiana myśli i doświadczeń z prowadzonych 
badań nad rozwojem rynku i teorią ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych 
oraz konsolidacja środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się ubezpiecze-
niami. 

Zakres tematyczny konferencji stanowiły zagadnienia dotyczące:
• funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego,
• prawnych aspektów ubezpieczeń,
• ryzyka społecznego w kontekście umowy ubezpieczenia, 
• zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych,
• zarządzania ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń,
• zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach.
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Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych oraz  
instytucji rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Międzynarodowy charakter zjazdu w Ry -
dzynie nadali liczni goście zagraniczni, spośród których warto choćby wspomnieć 
prof. dr. Dirka Kaisera z Hochschule Bochum.

Uczestnicy konferencji nadesłali ponad 70 referatów podejmujących problematykę 
skupioną wokół podstawowych zagadnień tematycznych konferencji, które miały cha-
rakter zarówno rozważań poznawczych, jak i praktycznych.

Po raz drugi, podobnie jak podczas II Jubileuszowej Konferencji w Czerniejewie zor-
ganizowanej w listopadzie 2008 r. (ze względu na świętowane 60-lecie Katedry Ubez-
pieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), spotkanie odbyło się w formie de -
baty poprzedzonej wystąpieniem sprawozdawcy, który prezentował tematykę zgłoszo-
nych referatów. Każda z sześciu sesji składała się z referatu sprawozdawczego pod-
sumowującego najważniejsze tezy zawarte w przesłanych na konferencję referatach 
oraz dyskusji prowadzonej przez doświadczonych moderatorów.

Pierwszy dzień konferencji zainaugurowała sesja poświęcona funkcjonowaniu rynku 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Uczestnicy tej sesji pod przewodnictwem mo  de-
ratora prof. zw. dr. hab. Jerzego Łańcuckiego skoncentrowali się na omówieniu aktual-
nych tendencji na rynku wywołanych przede wszystkim wzrostem liczby katastrof natu-
ralnych oraz kryzysem, do których należą przede wszystkim wzrost ryzyka subiektywne-
go, spadek przypisu składki oraz wzrost szkodowości. Szeroko dyskutowanym zagadnie-
niem był wpływ, nie tylko negatywny, kryzysu gospodarczego na rynek ubezpieczeń.

W tym dniu odbyła się również prowadzona przez dr. Dariusza Fuchsa sesja de -
dykowana w całości prawnym aspektom funkcjonowania ubezpieczeń. Podczas tej sesji 
dyskutanci omawiali najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące prawnych regulacji 
umowy ubezpieczenia, także w kontekście bancassurance. Na kanwie problemów zwią-
zanych z udziałem banków w dystrybucji usług ubezpieczeniowych dyskutanci zwra-
cali uwagę na potrzebę zmian w regulacjach prawnych umowy ubezpieczenia.

Drugi dzień obrad obfitował w trzy sesje tematyczne. Pierwsza z nich zatytułowana 
„Ryzyko społeczne, a metoda ubezpieczenia” poprowadzona została przez prof. dr. hab. 
Tadeusza Szumlicza. W ramach tej sesji dyskutanci skupili się na omówieniu najbardziej 
aktualnych problemów dotyczących zabezpieczenia emerytalnego i opieki zdrowotnej. 
Zaprezentowano również produkty oszczędnościowe wykorzystywane w procesie ob -
chodzenia się z ryzykami społecznymi.

Kolejną sesję poprowadził prof. dr hab. Jan Monkiewicz. W trakcie sesji poświęconej 
ubezpieczeniom w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw jej uczestnicy na gruncie re -
feratów dotyczących wykorzystania zarządzania ryzykiem oraz ubezpieczeń w pla ców-
kach opieki zdrowotnej, w specyficznych obszarach działalności (takich, jak np. paralot-
niarstwo) w jednostkach samorządu terytorialnego, w małych i średnich przedsię bior-
stwach oraz w gospodarstwach rolnych, skoncentrowali dyskusję wokół kontrowersyj-
nego zagadnienia „niemożności” zarządzania ryzykiem. W ramach tej części wiele 
miej   sca poświęcono omówieniu aktualnych problemów związanych z upowszechnie-
niem ubezpieczeń rolnych.

Z kolei sesja zatytułowana „Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń” 
poświęcona została przedyskutowaniu pięciu zaproponowanych przez referentów 
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nurtów badawczych, takich jak: implementacja zarządzania ryzykiem i zarządzania ja -
kością w zakładach ubezpieczeń, problematyka oceny ryzyka przez ubezpieczycieli, 
dzia   łalność inwestycyjna zakładów ubezpieczeń, rentowność zakładu ubezpieczeń oraz 
Dyrektywa Wypłacalność II (Solvency II). W trakcie tej części konferencji, której modera-
torem był prof. dr hab. Kazimierz Ortyński podkreślano, iż obecnie obserwuje się świa-
towy trend w kierunku zaawansowanych metod i technik zarządzania ryzykiem i kapi-
tałem stosowanych dla osiągania celów biznesowych, a zarządzanie ryzykiem staje się 
kluczowym elementem strategii i gospodarki finansowej każdego ubezpieczyciela.

Ostatni dzień konferencji poświęcony był zastosowaniu metod ilościowych w ubez-
pieczeniach. Podczas prowadzonej przez prof. zw. dr hab. Wandę Ronkę-Chmielowiec 
sesji dyskutanci podkreślali znaczenie metod ilościowych w ubezpieczeniach. Specyficzny 
charakter ubezpieczeń sprawia, że szczególnie ważnym narzędziem zarządzania i kiero-
wania działalnością ubezpieczeniową jest stosowanie metod ilościowych, bez których 
nie ma mowy o poprawnej kalkulacji składek, obliczaniu rezerw techniczno-ubezpie cze-
niowych, nie wspominając nawet o analizie rozkładu szkód czy rachunku prawdo po-
dobieństwa.

Pokłosiem konferencji będzie przygotowywana publikacja, w której znajdą się na  de-
słane na konferencje referaty, pogrupowane, zgodnie z tematyką przeprowadzonych 
sesji, w bloki tematyczne, poprzedzone tekstami referatów sprawozdawczych. 

Wysoki poziom merytoryczny, niezwykła atmosfera spotkania, przepiękna architek-
tura oraz wystrój zamku, uroki 12-hektarowego parku przełożyły się na usatysfak cjo-
nowanie uczestników i organizatorów spotkania oraz pozwalają z optymizmem pla -
nować kolejne majowe edycje konferencji „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, 
na które już teraz zapraszamy.

Dr ANNA KUFEL-SIEMIŃSKA jest adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.


