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Wstęp

Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze funkcjonuje od bardzo dawna. We
współczesnych czasach w wielu krajach w ramach rynków finansowych działają
rozwinięte w różnym stopniu rynki ubezpieczeniowe. Ryzyko, które towarzyszy
człowiekowi od zarania dziejów i które dało początek zorganizowania instytucji
ubezpieczenia, występuje ciągle i jednocześnie, na skutek rozwoju cywilizacyjnego,
rozwoju technologicznego, zmieniających się procesów demograficznych, pojawiają
się nowe kategorie ryzyka, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia. Wobec
zmieniającego się otoczenia rynek ubezpieczeniowy dostosowuje się i proponuje
nowe produkty ubezpieczeniowe. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń z obowiązku
muszą dbać o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, aby nie podważyć podstawowej zasady realności ochrony ubezpieczeniowej. Od 1 stycznia 2016 r. europejski, a w tym polski, rynek ubezpieczeniowy obowiązuje nowa zasada nadzoru
Solvency II. Wszystkie te zjawiska można zaliczyć do obszarów badawczych środowiska akademickiego zajmującego się problematyką ubezpieczeniową. Ponadto
nowe tendencje, które pojawiają się w systemach emerytalnych, wywołane starzeniem się społeczeństw i niewydolnością repartycyjnego systemu emerytalnego,
a równocześnie pojawiającymi się kryzysami na rynkach finansowych generują
problemy badawcze, które są również w zasięgu zainteresowań wielu środowisk
akademickich. Funkcjonujący w Polsce od kilkunastu lat nowy system emerytalny
budzi różne kontrowersyjne dyskusje i skłania do wstępnej oceny, a zagadnienia te
wiążą się z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, w tym również
z finansowaniem ochrony zdrowia.
Jak widać, tematyka badawcza obejmująca bardzo szeroko rozumiane ubezpieczenia od strony teoretycznej, jak również praktyki ubezpieczeniowej jest niezwykle obszerna. Wszystkie te problemy są zawarte w przygotowanej pracy.
Książka zawiera część artykułów zaprezentowanych na XI Międzynarodowej
Konferencji „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, która odbyła się w maju
2017 r. w Rydzynie. Konferencja jest organizowana z inicjatywy i w wyniku współpracy dwóch uczelni – Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jej uczestnicy reprezentują wszystkie czołowe
krajowe środowiska akademickie zajmujące się problematyką ubezpieczeniową,
uczestniczą w niej także przedstawiciele praktyki ubezpieczeniowej. Od kilku lat
przyjeżdżają również uczestnicy z zagranicy z takich państw, jak: Rosja, Ukraina,
Białoruś, Słowacja i Czechy. W pracy znalazły się te artykuły, które uzyskały pozytywną recenzję dwóch recenzentów.
Tematyka badawcza prezentowana na obradach koncentruje się wokół następujących zagadnień:
•• funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Polsce i w świecie,
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••
••
••
••

zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach,
gospodarki finansowej ubezpieczycieli,
zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach,
problematyki prawnej w ubezpieczeniach.
Artykuły opublikowane w tym opracowaniu dotyczą powyższych zagadnień,
a szczególnie problematyki związanej z:
•• ubezpieczeniami na życie,
•• ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
•• odpowiedzialnością biznesu w zakresie ubezpieczeń,
•• ubezpieczeniami turystycznymi,
•• ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej,
•• finansami osobistymi,
•• nowymi zasadami nadzoru,
•• ubezpieczeniami osobowymi,
•• efektywnością funkcjonowania zakładów ubezpieczeń,
•• kosztami w zakładach ubezpieczeń.
Pragniemy wszystkim Autorom serdecznie podziękować za przygotowanie
interesujących artykułów, poruszających wiele ważnych, aktualnych problemów
i mamy nadzieję, że publikacja ta wzbogaci literaturę ubezpieczeniową i da inspirację do dalszych badań.
W imieniu Autorów i własnym wyrażamy głęboką wdzięczność recenzentom –
Pani Profesor Teresie Bednarczyk oraz Panu Profesorowi Markowi Monkiewiczowi,
Panu Profesorowi Kazimierzowi Ortyńskiemu, Pani Profesor Annie Szymańskiej,
Panu Profesorowi Stanisławowi Wanatowi – za cenne uwagi, które pozwoliły nadać
publikacji lepszy kształt.
Redaktorzy naukowi:
Wanda Ronka-Chmielowiec,
Anna Jędrzychowska

