
ANNA KUFEL-SIEMIŃSKA

Konferencja – Ubezpieczenia wobec
wyzwań XXI wieku. 
Jubileusz 60-lecia Katedry Ubezpieczeń
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

W 2006 roku w umysłach pracowników dwóch katedr ubezpieczeniowych – naj-
młodszej z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i najstarszej z Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu – narodził się pomysł organizowania corocznych międzynarodowych konfe-
rencji pod stałym tytułem „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”. Po raz pierwszy
przeżywaliśmy przyjemność związaną z urzeczywistnieniem tego pomysłu w maju 2007 r.
w Pałacu w Rydzynie. Drugie, tegoroczne spotkanie miało charakter szczególny, a to
z powodu włączenia do programu konferencji obchodów jakże pięknego Jubileuszu
60-lecia Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. We wstępie do jubi-
leuszowej publikacji prof. dr hab. Marian Gorynia – rektor Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu napisał: „Jako najstarsza tego typu jednostka badawczo-dydaktyczna w Polsce
Katedra cieszy się międzynarodowym uznaniem z uwagi na jakość oferowanego progra-
mu akademickiego oraz ze względu na wyspecjalizowaną kadrę naukową. (…) Trudno
wymienić wszystkie osiągnięcia Katedry w tak długim czasie oraz ocenić jej rozległy
i wielostronny dorobek. Nie sposób jednak przecenić wkładu Katedry w rozwój ubez-
pieczeń gospodarczych w Polsce. Katedra zawsze była wiodącym ośrodkiem kształcenia
kadr, dostarczając instytucjom działającym na rynku ubezpieczeniowym najwyższej klasy
specjalistów. Osiągnięcie tego z całą pewnością nie byłoby możliwe bez wielkiego zaan-
gażowania wszystkich tych, którzy w 60-letniej historii działalności Katedry swą pracą,
determinacją i oddaniem nadali jej dzisiejszy kształt i stworzyli podstawy do dalszego roz-
woju.”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”
odbyła się w dniach 24-25 listopada 2008 r. w Zespole Pałacowym w Czerniejewie i poza
obchodami jubileuszu była okazją do wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych
badań nad rozwojem rynku i teorią ubezpieczeń w Polsce, wskazania współczesnych
kierunków badań naukowych oraz konsolidacji środowiska naukowego i praktyków zaj-
mujących się ubezpieczeniami.
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Problematyka konferencji dotyczyła szeroko rozumianych ubezpieczeń ze szczególnym
uwzględnieniem następujących bloków tematycznych:
• Solvency II;
• Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym;
• Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń;
• Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia;
• Związki zakładów ubezpieczeń z rynkiem finansowym.

W konferencji uczestniczyło około 150 przedstawicieli 36 uczelni wyższych oraz insty-
tucji rynku finansowego z Polski i zagranicy. Nadesłano ponad 70 referatów. 

Pierwszy dzień konferencji zaingurowała Sesja Jubileuszowa, której prezydium stano-
wili: prof. dr hab. Marian Gorynia – rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prof. zw.
dr hab. Bogusław Fiedor – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Raki Singh
– małżonka ambasadora Królestwa Belgii w Polsce, prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-
-Chmielowiec – kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu oraz gospodarz konferencji prof. dr hab. Jerzy Handschke. Podczas tejże sesji odczy-
tano listy gratulacyjne nadesłane na ręce kierownika Katedry Ubezpieczeń – prof. dr. hab.
Jerzego Handschke. Ich autorami byli:
•  w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Bieliński – dziekan Wydziału

Zarządzania, prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba – kierownik Katedry Finansów oraz prof.
dr hab. Mirosław Szreder – kierownik Katedry Statystyki;

•  w imieniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Jerzy Węcławski – dzie-
kan Wydziału Ekonomicznego;

•  w imieniu Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń
prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrkowska-Marczak – kierownik Instytutu;

•  w imieniu Politechniki Radomskiej prof. dr hab. Sławomir Bukowski – dziekan Wydziału
Ekonomicznego oraz prof. dr hab. Kazimierz Ortyński – dyrektor Instytutu Ubezpieczeń
i Prewencji;

•  prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – zastępca przewodniczącego Prezydium Komitetu Na-
uki o Finansach PAN;

•  w imieniu Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
prof. dr hab. Bogdan Klepacki – dziekan oraz prof. zw. dr hab. Irena Jędrzejczyk;

•  w imieniu Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – prof. dr hab. Wal-
demar Czternasty – dziekan; 

•  w imieniu Katedry Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie, prof. dr hab. Tomasz Michalski – kierownik Katedry;

•  w imieniu Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga – kierownik Katedry;

•  w imieniu Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. zw.
dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec – kierownik Katedry; 

•  w imieniu Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof. dr hab. Krys-
tyna Znaniecka – kierownik Katedry;

•  w imieniu CEO Transsiberian Re (Rosja), dr Irena Postnikova;
•  w imieniu COMPTRASEC Université Montesquieu Bordeaux IV, Chargé de Recherche au

CNRS, Philippe Martin;
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•  w imieniu Department „Insurance and social activity”, The Tsenov Academy of Econo-
mics w Svishtov (Bułgaria), Prof. Kolyo Kolev – Head of Departament Assoc;

•  Polska Izba Ubezpieczeń;
•  w imieniu Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych, Halina Olendzka – rzecznik ubezpie-

czonych, Krystyna Krawczyk – dyrektor Biura oraz mec. Aleksander Daszewski – prezes
zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej;

•  w imieniu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych I Reasekuracyjnych,
Jacek Kliszcz – prezes zarządu;

•  w imieniu Association Internationale pour l'Etude de l'Economie de l'Assurance, prof. zw.
dr hab. Jan Monkiewicz – zastępca Sekretarza Generalnego;

•  w imieniu Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego SAGA Brokers, dr Andrzej
Gawroński – prezes zarządu, Honorowy Konsul Królestwa Niderlandów;

•  w imieniu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Zbigniew Foltyński – prezes zarządu.
Ponadto Katedra uhonorowana została medalami: Medalem Zasłużonych dla Katedry

Ubezpieczenia Społecznego SGH w Warszawie, który wręczył prof. zw. dr hab. Tadeusz
Szumlicz – kierownik tejże Katedry oraz medalami wybitymi z okazji spotkania w Gdańsku
trzech Prezydentów doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (prezydenta Re-
publiki Francuskiej – François Mitterranda, prezydenta Republiki Federalnej Niemiec – Ri-
charda von Weizsäckera oraz prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Lecha Wałęsy). Medale
te zostały przekazane przez profesorów Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr. hab. Miro-
sława Szredera oraz prof. zw. dr. hab. Ryszarda Wierzbę. Kolejnym akcentem tej części uro-
czystości było wręczenie przez przedstawiciela Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi
Ryzyka nagrody honorowej im. prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sangowskiego w postaci sta-
tuetek „Lider Edukacji Ubezpieczeniowej” odrębnie dla prof. dr. hab. Jerzego Handschke
oraz Katedry Ubezpieczeń oraz „ Debiut Ubezpieczeniowy” dla dr. Krzysztofa Łyskawy –
adiunkta w Katedrze. Niejako zwieńczeniem tej części uroczystości było wręczenie prof. dr.
hab. Jerzemu Handschke – aktualnemu kierownikowi Katedry Ubezpieczeń Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu, zaszczytnego tytułu „Człowiek Roku Ubezpieczeń”. Po raz siódmy
z rzędu „Gazeta Ubezpieczeniowa”, reprezentowana przez szacowną Kapitułę, nadała
w roku 2008 tenże tytuł „w uznaniu za wybitny dorobek naukowy, dydaktyczny i wy-
chowawczy, za wielkie osobiste zaangażowanie w kształcenie kadr dla polskiego rynku
ubezpieczeń, za wrażliwe serce i niejednokrotne przedkładanie dobra ogólnego nad
własnymi interesami”. 

Honorowi uczestnicy konferencji, najmocniej związani przez ostatnie lata z Katedrą
otrzymali z kolei jubileuszową grafikę autorstwa Elżbiety Radzikowskiej „Lider Edukacji”.
Jej repliką oraz jubileuszową publikacją „60 lat Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu” obdarowani zostali wszyscy uczestnicy konferencji.

Oprócz sesji jubileuszowej uczestnicy spotkania w Czerniejewie obradowali w ra-
mach pięciu sesji tematycznych. Każda z sesji składała się z referatu sprawozdawczego
podsumowującego najważniejsze tezy zawarte w przesłanych na konferencję refera-
tach, wykładu ex cathedra wygłoszonego przez wybitnego specjalistę z zakresu oma-
wianej tematyki oraz dyskusji prowadzonej przez doświadczonych moderatorów. W ra-
mach pierwszego bloku tematycznego „Solvency II” wykład wygłosił prof. zw. dr hab.
Jan Monkiewicz, wykładowcą podczas sesji poświęconej ubezpieczeniom w zarządza-
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niu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym, była prof. zw. dr hab. Wanda Ronka-
-Chmielowiec. Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad był przepiękny recital Hanny
Banaszak. 

W kolejnym drugim, ostatnim dniu konferencji, na temat prawnych aspektów
funkcjonowania ubezpieczeń wykład wygłosił prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kowalewski.
Wykładowcą w ramach sesji poświęconej tematyce „Ryzyko społeczne, a metoda ubez-
pieczenia” był prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz, zaś na temat „Związków ubezpieczeń
z rynkiem finansowych” wykład poprowadził prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga. 

W powszechnej opinii uczestników, konferencja miała bardzo wysoki poziom meryto-
ryczny, zaś od strony organizacyjnej charakteryzowała się niezwykłą elegancją. Przepiękny
entourage Pałacu w Czerniejewie (stylowe wnętrza, meble z epoki) świąteczny wystrój oraz
wyśmienita kuchnia, pozwoliły stworzyć wyjątkową atmosferę spotkania.

Partnerem konferencji była Grupa PZU, z którą łączyły nas w ciągu 60 lat istnienia
Katedry szczególne związki. 

Jubileusz Katedry Ubezpieczeń zbiegł się w czasie z przełomowym dla uczelni mo-
mentem. Niemal równocześnie z jego obchodami Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
przekształcona została w Uniwersytet Ekonomiczny. Miejmy nadzieję, że to doniosłe
wydarzenie otworzy nową, jeszcze piękniejszą kartę w historii Katedry.

Dr ANNA KUFEL-SIEMIŃSKA jest pracownikiem naukowym Katedry Ubezpieczeń, Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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