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Autorami opracowania są Członkowie Zwyczajni i Honorowi Koła Naukowego „Economy&Society” działają-
cego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku.

Rynek ubezpieczeń to jeden z segmentów rynku finansowego. Jest on ściśle związany z pozostałymi ogniwami
systemu finansowego. Opracowanie to dotyczy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Te pierwsze to
głównie instrumenty fakultatywne, drugie – obligatoryjne. Czytelnik z książki tej dowie się o:
3 instytucjach oferujących ubezpieczenia gospodarcze, o ich rodzajach, kondycji, udziale w rynku itp.,
3 produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń,
3 kanałach dystrybucji ubezpieczeń,
3 zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym,
3 nadzorze nad rynkiem ubezpieczeniowym,
3 pozostałych instytucjach obecnych na rynku ubezpieczeniowym,
3 ZUS i KRUS – instytucjach rynku ubezpieczeń społecznych,
3 sytuacji demograficznej Polski.

„W ostatnich latach rynek ubezpieczeniowy zaliczał się do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się
sektorów usług finansowych w Polsce. Ubezpieczenie dzięki mechanizmowi stabilizującemu sytuację finan-
sową ubezpieczonych jest jedną z najczęściej stosowanych metod zarządzania ryzykiem zarówno przez osoby
fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.”

Prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki

Dr Paweł Jamróz – pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządza-
nia w Białymstoku. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na pro-
blemach poświęconych efektywności informacyjnej rynku kapitałowego oraz finansom behawioralnym, efektywno-
ści zarządzania funduszami inwestycyjnymi, jak również zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego, inwestor giełdowy.

Dr Dorota Ostrowska – od 2003 roku pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Jest autorką ponad stu
dziesięciu opracowań z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń, które ukazały się w specjalistycznych pismach
o zasięgu zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Towarzystwa Przyjaciół Szkół Polskich oraz prezesem Koła Naukowego „Economy&Society”. Wieloletni praktyk sekto-
ra ubezpieczeń gospodarczych (kilkakrotnie wyróżniona za swoją pracę przez Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie S.A. i Generali Życie TU S.A.). Inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych.
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