
 

Temat konferencji 
 

Ogólnopolskie Konferencje Naukowe z cyklu 
„Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka” są 
organizowane od ponad 10 lat na przemian przez: 
Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Instytut Matematyczny Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Kolegium Analiz Ekonomicznych 
SGH, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego i Centrum Zastosowań Matematyki 
IM PAN.  
 
Celem konferencji jest konsolidacja środowisk prowa-
dzących badania z zakresu nauk aktuarialnych oraz 
stworzenie szerokiego forum do wymiany poglądów 
pomiędzy pracownikami akademickimi i osobami stosu-
jącymi metody aktuarialne w pracy zawodowej. 

Na konferencji oprócz referatów zawierających orygi-
nalne wyniki, oczekiwane są też referaty przeglądowe, 
informacje o realizowanych projektach, a także zasto-
sowaniach metod aktuarialnych w praktyce. Tematyka 
konferencji obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące 
badań z zakresu nauk aktuarialnych i ich zastosowań. 
W szczególności są to takie zagadnienia jak: teoria 
ryzyka, teoria ruiny, teoria wartości ekstremalnych, 
teoria zaufania, modele ubezpieczeń wieloopcyjnych, 
zdrowotnych i komunikacyjnych, ryzyko zależne, 
techniki aproksymacji, metody numeryczne stosowane 
w ubezpieczeniach, zagadnienia optymalizacji, aspekty 
socjalne i ekonomiczne ubezpieczeń, systemy 
emerytalne, modele demograficzne, hedging, 
immunizacja, reasekuracja, zagadnienia zarządzania 
ryzykiem, Solvency II, rynek ubezpieczeniowy itp. 
 

 

 

 

Terminy 

 

08 kwietnia 2018 r. 

– zgłoszenie uczestnictwa 

– dostarczenie streszczenia referatu w języku polskim 

i angielskim 

– opłata konferencyjna wraz z potwierdzeniem 

 

15 września 2018 r. 

– dostarczenia pełnego tekstu referatu w języku an-

gielskim 

 

Adres do korespondencji 
 

Korespondencję proszę kierować pod adres: 

  

dr inż. Agnieszka Marciniuk 

Katedra Statystyki 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118-120,   53-345 Wrocław, 

tel. +(48 71) 36 80 336    

e-mail: statystyka.aktuarial@ue.wroc.pl 

 

Informacje ogólne 

 

Wszystkie informacje dotyczące konferencji będą za-

mieszczane na stronie internetowej  

 

www.oka.ue.wroc.pl 
 

O ważniejszych szczegółach dotyczących konferencji, 

uczestnicy będą także informowani przez e-mail. 
 

Miejsce obrad 
 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

www.ue.wroc.pl 
 

 

 

 
 

  

 

Zagadnienia Aktuarialne 
 

- teoria i praktyka  

 

 

 

 

organizowana przez  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

W r o c ł a w ,  1 1  –  1 2  c z e r w c a  2 0 1 8  

mailto:statystyka.aktuarial@ue.wroc.pl?subject=OKA2013
https://sqmail.ue.wroc.pl/AppData/Local/Temp/bat/www.oka.ue.wroc.pl
http://www.ue.wroc.pl/


 

Komitet programowy 

 

dr hab. prof. SGH Wojciech Bijak 

(Szkoła Główna Handlowa) 
 

dr hab. prof. UE Joanna Dębicka 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 

dr hab. inż. prof. PW Elżbieta Ferenstein 

(Politechnika Warszawska) 
 

prof. Lesław Gajek 

(Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warszawski) 
 

prof. Stanisław Heilpern 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 

dr hab. prof. UP Helena Jasiulewicz 

(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) 
 

dr Charles Levi 

ASTIN 
 

prof. Walenty Ostasiewicz - przewodniczący 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 

dr hab. prof. UW Wojciech Otto 

(Uniwersytet Warszawski) 
 

prof. Maria Podgórska 

(Szkoła Główna Handlowa) 
 

prof. Tomasz Rolski 

(Uniwersytet Wrocławski) 
 

dr Jacek Skwierczyński 

(Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy) 
 

prof. Łukasz Stettner 

(Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN) 
 

prof. Mirosław Szreder 

(Uniwersytet Gdański) 
 

 

 

 
 

Komitet organizacyjny 
 

dr hab. prof. UE Joanna Dębicka (przewodnicząca) 

prof. Stanisław Heilpern 

dr Cyprian Kozyra 

dr inż. Agnieszka Marciniuk (sekretarz) 

 

 
 

Opłata konferencyjna 

 

Opłata konferencyjna w kwocie 900 zł, obejmuje koszty 

materiałów konferencyjnych, obiadów i uroczystej kola-

cji. Studenci studiów magisterskich i doktoranckich, któ-

rzy zamierzają wygłosić referat mogą wystąpić do Ko-

mitetu Organizacyjnego z prośbą o zniżkową opłatę kon-

ferencyjną w wysokości 500 zł. 

Opłatę prosimy przesłać do 8 kwietnia 2018 r. na konto 

 

PEKAO Bank Pekao S.A. 

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 

 

z dopiskiem: „OKA 2018 – MPK 32521051” oraz 

„Imię i Nazwisko” 

 Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonanej wpłaty. 

 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji upływa 

08 kwietnia 2018 roku. Formularz zgłoszenia jest do-

stępny na konferencyjnej stronie internetowej 

www.oka.ue.wroc.pl 

 
 

 

 

Referaty i Publikacje 

 

Jednostronicowe streszczenia zgłoszonych referatów 

prosimy przesłać do 8 kwietnia 2018 roku. Termin nad-

syłania pełnych wersji wygłaszanych referatów upływa  

15 września 2018 r. 

 

Streszczenia w języku polskim i angielskim prosimy 

przysyłać w wersji elektronicznej na adres: 

 

dr inż. Agnieszka Marciniuk 

e-mail: statystyka.aktuarial@ue.wroc.pl 

 

Artykuł w języku angielskim należy zgłosić przez sys-

tem SENIR. Wymagania wydawnicze odnośnie tekstu 

artykułu podane są na stronie  

 

www.oka.ue.wroc.pl 
 

Spełnienie wymagań wydawniczych podanych na wyżej 

wymienionej stronie internetowej gwarantuje, że tekst 

przygotowany przez referenta zachowa swój układ 

w wydawnictwie pokonferencyjnym. 

Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, artykuły zostaną 

opublikowane w monografii, która będzie zgłoszona do 

Conference Proceedings Citation Index w bazie Web of 

Science. 

 

 

Zapraszamy do udziału w dwóch konkursach: 

=> na najlepszy referat wygłoszony przez młodego 

uczestnika konferencji (fundatorem nagrody jest  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), 

=> na najlepszą pracę o potencjalnie dużym zastoso-

waniu praktycznym (fundatorem nagrody jest Polskie 

Stowarzyszenie Aktuariuszy).  

Szczegółowe informacje na temat konkursów zamiesz-

czone zostaną na stronie konferencji. 

Zgłoszenia 

Konkursy 

http://www.oka.ue.wroc.pl/
mailto:statystyka.aktuarial@ue.wroc.pl?subject=OKA2013-streszczenie_lub_artykul
http://www.oka.ue.wroc.pl/

