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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, rek-
tor SGH oraz prof. SGH dr hab. joachim osiński, dziekan kolegium ekonomiczno-Społecznego SGH.

Program konferencji zawierał cztery referaty przygotowane przez wybitne osobowości nauko-
we w dziadzinie nauk ekonomicznych i prawnych, specjalizujące się w zagadnieniach polityki spo-
łecznej, systemów zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń. Była to zatem tematyka obejmująca 
zainteresowania naukowo-badawcze jubilata. Prof. zw. dr hab. Stanisława Golinowska z Uniwer-
sytetu jagiellońskiego w kompleksowy sposób przedstawiła „ekonomiczny oraz instytucjonalny 
wymiar systemu ochrony zdrowia – pro blemy uniwersalne i specyficzne dla Polski”. Z kolei prof. zw. 
dr hab. Maciej Żukowski z Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu szeroko omówił „Zabezpieczenie 
emerytalne – wy zwania 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 ko-
pernika w Toruniu interesująco zaprezentował „Społeczne i psychologiczne predy lekcje i preferen-
cje 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, wice ministra 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, rzecz-
nik Ubez pieczonych, elżbieta Wanat-Połeć i Zdzisława cwalińska -Weychert, prezes i wiceprezes 
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Ubezpieczeniowego funduszu Gwarancyjnego, jan Grzegorz  Prądzyński i Andrzej Maciążek, prezes 
i wiceprezes Polskiej Izby Ubez pieczeń, 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, 
pre zes Związku Banków Polskich. nie wymieniam byłych ministrów, wiceministrów, prezesów … 

W konferencji uczestniczyli oczywiście przedstawiciele świata na uki ze wszystkich najważ-
niejszych ośrodków akade mickich, wśród nich ponad trzydziestu profesorów, z prof. józefem or-
czykiem, przewodniczącym ko mitetu nauk o Pracy i Polityce Społecznej Pol skiej 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 ryzy kiem Społecznym, Warsza-
wa 2015 oraz Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, pod redakcją naukową Marcina ka-
wińskiego, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 (książka ta jest zadedykowana jubilatowi).

Po zakończeniu konferencji składano życzenia, wręczano prezenty i przedstawiano adresy 
skierowane do jubi lata 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 Handlo-
wej w Warszawie.


