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Wstęp

Na zawartość niniejszego zeszytu złożyło się osiem artykułów naukowych, których 
wyniki zostały zaprezentowane na IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu 
„Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka” (Będlewo, 2013). Tematyka artykułów 
dotyczy procesu nadwyżki finansowej, zależności, stochastyki ubezpieczeniowej, 
ubezpieczeń nieżyciowych oraz problematyki związanej z trwaniem życia. Publika-
cja zawiera m.in. artykuł Daniela Sobieckiego (Generali TU SA), laureata konkursu 
na najlepszy referat dla młodych uczestników, oraz artykuł Kamila Gali (Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie), którego referat uzyskał wyróżnienie w konkursie. 

„Ubezpieczenia nie tylko stanowią niezwykle ważny sektor gospodarki każdego 
kraju, ale jest to także niezwykle fascynująca dyscyplina naukowa. Nie ma żadnej 
innej, w której teoria i empiria tak zgodnie karmią się nawzajem” – tymi słowami 
prof. Walenty Ostasiewicz przywitał wszystkich uczestników tegorocznej konferen-
cji aktuarialnej. Słowa te stanowią nie tylko o realizacji celu cyklu konferencji ak-
tuarialnych, ale także trafnie przedstawiają ideę serii Statystyka i Ryzyko, jaką jest 
stworzenie szerokiego forum do wymiany poglądów na tematy dotyczące statystyki 
aktuarialnej, zarówno jej aspektów teoretycznych, jak też i wszelkich możliwych 
zastosowań. 

Joanna Dębicka
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