Szanowni Państwo !

Zarząd Polskiej Izby Odszkodowań
z okazji I rocznicy powstania Samorządu Gospodarczego zrzeszającego największą w Polsce
liczbę podmiotów prowadzących działalność na polu realizowania roszczeń w imieniu osób
poszkodowanych w wypadkach, zaprasza na :

Konferencję naukowo – szkoleniową pod nazwą :
„ Wzrost świadomości prawnej i poprawa jakości życia osób poszkodowanych
w wypadkach, efektem działania Kancelarii Odszkodowawczych ”
połączoną z uroczystymi obchodami pierwszej rocznicy istnienia Izby.
Celem konferencji jest :
 edukacja podmiotów świadczących usługi na rynku odszkodowawczym,
 przedstawienie
aktualnych zagadnień z obszaru rynku odszkodowań
w
Polsce,
z
punktu
widzenia
ofiar
wypadków
oraz
kancelarii
odszkodowawczych, jako ich Pełnomocników,
 wpływu
działalności
kancelarii
odszkodowawczych
na
rynek
ubezpieczeń,
 wskazanie kierunków rozwoju,
 podsumowanie pierwszego roku działalności Polskiej Izby Odszkodowań.
Patronat merytoryczny:
Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
Patronat medialny:
Gazeta Ubezpieczeniowa, Dziennik Ubezpieczeniowy,
Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Portal Rynek Odszkodowań
Miejsce:
Teatr KAMIENICA, Al. Solidarności 93, 00 – 144 Warszawa
Czas:
1 Lipca 2011r. , godzina 9.30

PROGRAM KONFERENCJI I OBCHODÓW
09.30 - 10.00 - Rejestracja uczestników
10.00 - 11.30 - I panel
 Powitanie,
Wiceprezes Polskiej Izby Odszkodowań, Andrzej Kesling /moderator konferencji/

 omówienie celu konferencji, oraz projektu
– Szkoleniowych organizowanych przez PIO

cyklicznych Konferencji

Naukowo

Prezes Polskiej Izby Odszkodowań, Beata Karwacka
/10 minut/

 Przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących tzw. postępowania
likwidacyjnego w aspekcie terminowej wypłaty świadczeń dla poszkodowanych,
 uznaniowość decyzji o rozmiarze szkody i wysokości odszkodowania a charakter
wewnątrzzakładowego trybu odwoławczego w Zakładach Ubezpieczeń,
 istniejące problemy, postulowane zmiany,
 Informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych
nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń.
Prof. dr. hab. Eugeniusz Kowalewski, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu
Gospodarczego oraz Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu,
/35 minut/

 Prawa Konsumenta na rynku ubezpieczeń w świetle obowiązujących przepisów
i ich ochrona, wzrastająca rola kancelarii odszkodowawczych – teoria a praktyka,
perspektywy.
Michał Piotr Ziemiak, Zakład Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK Okręgowa Izba Radców Prawnych w
Toruniu,
/30 minut/

 Dyskusja wszystkich uczestników
/15 minut /

11.30 - 11.50 - przerwa kawowa
11.50 - 13.20 – II panel
 Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 problemy poszkodowanych w dochodzeniu roszczeń tytułem zwrotu kosztów leczenia
i rehabilitacji w placówkach prywatnych,
 zwrot innych kosztów związanych z wypadkiem
/omówienie najważniejszych kontrowersji i sporów dotyczących interpretacji
obowiązujących przepisów/
Dr Monika Wałachowska, Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
Zakład Prawa
/70 minut/
 dyskusja /20 minut/

13.20 - 14.00 – lunch
14.00 – 15.30 – III panel
 Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej,
 zadośćuczynienie dla najbliższych, a stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego
pogorszenia sytuacji życiowej
 krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej
 miarkowanie (określanie wysokości) zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej
 wzajemne relacje zadośćuczynienia i innych świadczeń m.in. zasiłku pogrzebowego,
odprawy pośmiertnej (możliwość zaliczania, pomniejszania)
 zadośćuczynienie po śmierci najbliższych na podstawie art. 448 k.c. w związku z art.
24 § 1 k.c.
 przykłady najnowszego orzecznictwa poświęconego zadośćuczynieniu dla
najbliższych z 446 § 4 k.c
 przyszłość i kierunki dla „nowej” instytucji prawa odszkodowawczego z 446 § 4 k.c
mec. Aleksander Daszewski, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, radca prawny w Biurze
Rzecznika Ubezpieczonych, Przedstawiciele Biura Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji.
/70 minut/

 Dyskusja
/20 minut/

15.30 - 15.50 - przerwa kawowa
15.50 - 17.30 - IV panel dyskusyjny
 Kancelarie odszkodowawcze odpowiedzią na realne potrzeby społeczne i prawne
geneza, stan obecny i przyszłość, zamierzenia legislacyjne i ich realizacja.
 Poziom edukacji ubezpieczeniowej społeczeństwa i jego wpływ na rynek ubezpieczeń,
zmiany na przestrzeni ostatnich lat ze szczególnym uwzględnieniem działalności
kancelarii odszkodowawczych,
 perspektywy,
 współdziałanie Instytucji i Podmiotów zajmujących się likwidacją szkód osobowych,
stan obecny, możliwości rozwoju.
OTWARTA DYSKUSJA
Prezes Polskiej Izby Odszkodowań Beata Karwacka
Zastępca Prezesa Polskiej Izby Odszkodowań Andrzej Kesling
Rzecznik Ubezpieczonych Pani Halina Olendzka
Dyrektor Biura Rzecznika Krystyna Krawczyk,
mec. Aleksander Daszewski, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej
Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów
Katarzyna Przewalska
Zastępca Prezesa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Magdalena Barcicka
Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych Adam Sankowski
Redaktor Naczelna Gazety Ubezpieczeniowej dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka
Redaktor Małgorzata Kolińskia-Dąbrowska Gazeta Wyborcza
Prezes ALTER EGO - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych
Janusz Popiel
Michał Piotr Ziemiak, Zakład Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Toruniu

a także przybyli przedstawiciele władz ustawodawczych, administracji rządowej
i samorządowej, Uczelni, Przedstawiciele – członkowie Polskiej Izby Odszkodowań
oraz wszyscy pozostali, wielce szanowni uczestnicy konferencji
 /80 minut/
 Podsumowanie i zaproszenie na część rocznicową.
18.00 – uroczysta kolacja

19.00 – część artystyczna – Recital p. Emiliana Kamińskiego

