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Wstęp
Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze funkcjonuje od bardzo dawna, a konkretnie pierwsze formy pojawiły się w dalekiej starożytności. 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. 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
cały szereg problemów badawczych, które są również w zasięgu zainteresowań wielu środowisk akademickich. Funkcjonujący w Polsce od przeszło 10 lat nowy system emerytalny budzi różne kontrowersyjne dyskusje i skłania do wstępnej oceny,
a zagadnienia te wiążą się z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych,
a 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. Praca zawiera 56 artykułów naukowych, które powstały w różnych ośrodkach akademickich.
Wyróżnić tu można następujące problemy, które nurtowały badaczy, a które są niezwykle aktualne i związane są z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, jak
również wynikają z otoczeniem i zapotrzebowaniem na usługę ubezpieczeniową:
• Analiza rynku ubezpieczeniowego i nowe tendencje,
• Nowe produkty ubezpieczeniowe,
• Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń,
• Świadomość ubezpieczeniowa,
• Pośrednictwo ubezpieczeniowe,
• Ubezpieczenia zdrowotne,
• Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw,
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne,
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Wstęp

•
•
•
•

Ubezpieczenia finansowe,
Zmiany w procesach demograficznych,
Nowe tendencje w systemach emerytalnych,
Analiza części kapitałowej systemu emerytalnego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania OFE w Polsce,
• Metody aktuarialne, w tym kalkulacja składek ubezpieczeniowych,
• Zastosowanie metod analizy statystycznej w ubezpieczeniach.
Pragnę wszystkim Autorom serdecznie podziękować za przygotowanie interesujących artykułów poruszających wiele ważnych aktualnych problemów, i mam
nadzieję że publikacja ta wzbogaci literaturę ubezpieczeniową i da inspirację do
dalszych badań.
Jako redaktor książki w imieniu Autorów i własnym wyrażam głęboką wdzięczność recenzentom – Pani Profesor Wandzie Sułkowskiej oraz Panu Profesorowi
Jerzemu Handschke, Panu Profesorowi Janowi Monkiewiczowi, Panu Profesorowi
Kazimierzowi Ortyńskiemu, Panu Profesorowi Włodzimierzowi Szkutnikowi, Panu
Profesorowi Tadeuszowi Szumliczowi i Panu Profesorowi Stanisławowi Wietesce –
za cenne uwagi, które pozwoliły nadać publikacji lepszy kształt.
Wanda Ronka-Chmielowiec
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