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Wstęp
Rozwój społeczno-gospodarczy jest nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem
społeczeństwa w warunkach ryzyka. Rozwój rynków dóbr i usług oraz postępujące
procesy demograficzne i technologiczne równocześnie generują nowe zagrożenia
i stanowią źródła innowacji. Zmieniające się w ten sposób otoczenie jest stymulatorem rozwoju sektora ubezpieczeniowego polegającego na tworzeniu produktów
ubezpieczeniowych oraz wdrażaniu nowych instrumentów wspierających ocenę ryzyka i sprzedaż ubezpieczeń.
Istotnym czynnikiem determinującym działalność zakładów ubezpieczeń w Polsce są zmiany prawne. Ich oddziaływanie w ostatnich latach dostrzegalne jest przede
wszystkim w gospodarce finansowej ubezpieczycieli (zapewnienie większego bezpieczeństwa prowadzonej działalności przez podwyższenie wymogów wypłacalności) oraz dystrybucji ubezpieczeń (ograniczanie zjawiska missellingu). Obydwa kierunki zmian mają na celu lepszą ochronę interesów klientów zakładów ubezpieczeń.
Wskazane zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeniowym stanowią przyczynek do prowadzenia badań naukowych. Wyrażamy głębokie przekonanie, że polskie środowisko naukowców zajmujących się ubezpieczeniami w dalszym ciągu
podejmować będzie ciekawe tematy badawcze związane z problematyką rynku
ubezpieczeniowego, wytyczając nowe kierunki badań.
Niniejsza książka jest zbiorem artykułów poruszających różne zagadnienia z zakresu ubezpieczeń, co stanowi dowód na to, w jak wielu kierunkach badawczych
podążają autorzy reprezentujący ubezpieczeniowe ośrodki naukowe w Polsce. Zalążkiem większości artykułów były referaty wygłoszone na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, która odbyła się
20-22 maja 2018 r. w Rydzynie. Ta coroczna konferencja jest organizowana przez
Katedry Ubezpieczeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencja na stałe wpisała się w kalendarz wielu
osób zajmujących się nauką o ubezpieczeniach w Polsce, ponieważ stanowi ona
forum prezentacji wyników aktualnie prowadzonych badań naukowych oraz wymiany poglądów na ich temat. W konferencji uczestniczą również przedstawiciele
zagranicznych ośrodków naukowych i praktyki ubezpieczeniowej, wśród których są
reprezentanci najważniejszych instytucji rynku ubezpieczeniowego. W roku 2018
konferencja miała charakter wyjątkowy, ponieważ wpisała się w obchody Jubileuszu
70-lecia Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Artykuły zawarte w książce dotyczą m.in. takich szczegółowych zagadnień, jak:
•• nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie ubezpieczeń (InsurTech),
•• „nowe” ryzyka i ich wpływ na ofertę produktową zakładów ubezpieczeń,
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••
••
••
••
••

ewolucja underwritingu,
dopasowanie oferty ubezpieczeniowej do potrzeb klientów,
ubezpieczenia kredytu kupieckiego,
zarządzanie zakładem ubezpieczeń, w tym problematyka jego wypłacalności,
zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Bardzo dziękujemy wszystkim autorom za przygotowanie artykułów i zgodę na
ich opublikowanie. Mamy nadzieję, że niniejsza książka będzie popularnym źródłem wiedzy wykorzystywanym w innych pracach naukowych, a także przez praktyków, co świadczyć będzie o istotnym wkładzie autorów prezentowanych publikacji w rozwój nauki i praktyki ubezpieczeniowej.
Wpływ na kształt publikacji mają również recenzenci, dlatego chcielibyśmy
bardzo podziękować za zaangażowanie i cenne uwagi dotyczące treści artykułów:
Pani Profesor Teresie Bednarczyk, Panu Profesorowi Jackowi Lisowskiemu,
Panu dr. hab. Krzysztofowi Łyskawie, Panu Profesorowi Piotrowi Manikowskiemu,
Panu Profesorowi Markowi Monkiewiczowi, Panu Profesorowi Kazimierzowi
Ortyńskiemu, Pani Profesor Annie Szymańskiej, Panu Profesorowi Adamowi Śliwińskiemu, Panu Profesorowi Stanisławowi Wanatowi.
Redaktorzy naukowi
Ilona Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Marcin Wojtkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

