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Systemowe ryzyko suszy rolniczej a ubezpieczenia. Zaclania tIIa państwa
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w szczęty m 26.04,201 9 roku.

oceny dorobku dokonano zgodnie zprzepisami poniższych aktów prawnych:

Ustawy z dnta 14 marca2003 r. o stopniach naukowych i etule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz.IJ. z2017, poz. 1789, zpoźn. zm) Zgodnie z zapisem Aft. 11g. 1.

Ustawy..., Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie Ętułu
profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w Ącie ustawy, o hórej mowa w art.
1, sq przeprowadzane na zasadach doĘchczasowych' z Ęm że jeżeli nadanie stopnia doktora,
stopnia doktora habilitowanego lub Qtułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r.,

stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.2. W okresie od dnia wejścia w zycii ustawy, o ktoręj
mowaw art' ], do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne
i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczlna Się na potlstuwie przepiśów
dotychczusow)tch.
Rozporządzenie MinistraNauki i SzkolnictwaWyŻszego zdnla 19 sĘcznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w
postępowaniu habilitacyj nym oraz w postępowaniu o nadanie tl.tułu profesora (Dz. tJ. z 2017
r. poz. Ż61);
Rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolrrictwaWyŻszego z dnia l września 2011 r. w sprawie
kryteriów oceny osiqgnięć osoby ubiegajqcej się o nadania stopnia doktora habilitoianego
(Dz.U. nr 196, poz. 1165).

Poniższą recenzję sporządzono po:

zapoznaniu się z pracą przedłożoną w formie rozprawy wskazanej przez Autorkę, jako
znacząay wkład w rozwój dziedziny nauk ekonom icznych w dyscyplini. finunr",
zapoznaniu się z pozostĄmi wybranymi przez Autotkę pozycjamijego dorobku (12 pozycji
w formie tekstów w monografiach, aĘkułów),
zapoznaniu się z autoreferatem oraz pozostaĘm zestawem dokumentów do wszczęcia
przewodu habilitacyj nego.

PODSTAWOWE DANE O PRZEBIEGU PRACY NAUKOWEJ
I ZAWODOWEJ KANDYDATA

Dr jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; studia ukończyła w 2000 roku.
W roku 2006 obroniła pracę doktorską pt.: Internet jako instrument clystrybucji ubezpieczeń'
przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Jerzego Handschke'
od 2006 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersletu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniej
Akademii Ekonomicznej), początkowo pracowała jako asystent, od 2007-2018 roku na stanowisku
adiunkta, a od 201B na stanowisku starszego wykładowcy.
Prezentowana poniżej ocena dorobku dr Moniki KaczaĘ została przedstawiona w czterech
wyodrębnionych punktach zawierających:

(D ocenę rozprawy'
(D ogólną ocenę dorobku naukowo-badawczego w okresie po uzyskaniu przez kandydatki

stopnia doktora nauk ekonom iczny ch,
(III) ocenę dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej,
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w związku z postępowaniem Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse, 
wszczętym 26.04.2019 roku. 

Oceny dorobku dokonano zgodnie z przepisami poniższych aktów prawnych: 
— Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017, poz. 1789, z późn. zm.) Zgodnie z zapisem Art. 179. 1. 
Ustawy..., Przewoay doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu 
profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 
1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, 
stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., 
stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której 
mowa w art. ] , do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne 
i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczyna się na podstawie przepisów 
dotychczasowych. 

— Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2017 
r. poz. 261); 

— Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 
kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadania stopnia doktora habilitowanego 
(Dz. U. nr 196, poz. 1165). 

Poniższa recenzję sporządzono po: 
— zapoznaniu się z pracą przedłożoną w formie rozprawy wskazanej przez Autorkę, jako 

znaczący wkład w rozwój dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, 
— zapoznaniu się z pozostałymi wybranymi przez Autorkę pozycjami jego dorobku (12 pozycji 

w formie tekstów w monografiach, artykułów), 
— zapoznaniu się z autoreferatem oraz pozostałym zestawem dokumentów do wszczęcia 

przewodu habilitacyjnego. 

PODSTAWOWE DANE O PRZEBIEGU PRACY NAUKOWEJ 
I ZAWODOWEJ KANDYDATA 

Dr jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; studia ukończyła w 2000 roku. 
W roku 2006 obroniła pracę doktorską pt.: Internet jako instrument dystrybucji ubezpieczeń, 
przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Jerzego Handschke. 
Od 2006 roku jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniej 
Akademii Ekonomicznej), początkowo pracowała jako asystent, od 2007—2018 roku na stanowisku 
adiunkta, a od 2018 na stanowisku starszego wykładowcy. 
Prezentowana poniżej ocena dorobku dr Moniki Kaczały została przedstawiona w czterech 
wyodrębnionych punktach zawierających: 

(I) ocenę rozprawy, 
(H) ogólną ocenę dorobku naukowo-badawczego w okresie po uzyskaniu przez kandydatki 

stopnia doktora nauk ekonomicznych, 
(IH) ocenę dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej, 



(IV) stwierdzęnie o zasadności nadania kandydatowi stoprria naukowego doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

I. OCENA ROZPRAWY
wskazanej przez Autorkę, jako znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie
finanse (zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia t4 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tlttule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

Pozycją wskazaną przezHabilitantkę, którą uznała za spełniającą wymogi powyzszego przepisu' jest

monografia pt. Systemowe ryzyko suszy rolniczej a ubezpieczen.ia. Zadanią clla państwa. która ukazała

się w Wydawnictwie Uniwersytetrr Ekonomicznego w Poznaniu w 2019 roku. Recenzentami

wydawniczymi rozprawy byli prof. dr hab. Kazimierz oĄński z Uniwersy.tetu Technologiczno-

Humanistycznego w Radomiu oraz dr lrab. Adam Sliwiński, prof. SGH. SzkoĘ Głównej Hand|owej

w Warszawie.

Zagadnienia. którym Habilitantka poświęciła ocenianą monografię należą, nie Ęlko w Polsce' do

bardzo waŻnych problemów związanych z rolnictwem, szczególnie w dobie nasilających się anomalii
pogodowych, jeżeli nie w1'woĘrvanych, to na pewno intensyfikowanych zmianami klimatycznymi.

Problemy te wymagają szybkiego rozwiązania systemowego, a ww. publikacja wpisuje się w nurt

prowadzonych w Polsce od kilkunastu lat badań naukowych przygotowujących grunt pod pi|ne

decyzje o charakterze legislacyjnym, finanso!\ym i organizacyjnym. Pozostają one takze w ścisĘm
związku z działaniami podejmowanymi w Unii Europejskiej , szczegóInię w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej.

Autorka okreś|iła dwa obszenre cele monografii:
1) konceptualizacja pojęcia suszy rolniczej, określenie czynników kształtujących postrzeganie ryzyka
suszy przez rolników oraz idenĘfikacja powiązali pomiędzy postrzeganiem ryzyka, poziomem jego

akceptacji i tolerancji a podejmowaniem działań adaptacyjnych orazZaproponowanie instrumentarium

pomiaru poziomu akceptacji i tolerancji ryzyka;
2) pomiar postrzegania ryzyka i jego determinant, identyfikacja częstotliwości działari kontrolnych,
identyfikacja obaw oraz ocena dotyclrczasowych rozwiązań na przykładzie Polski w odniesieniu do

głównych interesariuszy systemu - rolników, wnioski dla państwa w zakresie zarządzania w
warunkach ryzyka suszy rolniczej w Polsce
oraz sformułowała osiem py.tań badawczych.

Celem badań związanych z realizacja celu drugiego była empiryczna weryfikacja dwóch l.ripotez:

Hl _ postrzeganie ryzyka suszy rolniczej przez rolników jest zdeterminowane przede

wszystkim bezpośrednimi doświadczeniami w tyrn zakresie oraz poziomem zaufania do

kontro l i ry zyka suszy ro l n i c zej pr ow adzonej pr zez pań stwo ;

H2 - podejmowanie przez rolnikow działan w zakresie zarządzania ryzyktem na poziomie
mikro nie za1eĄ od postrzegania przez nich ryzyka SLlSZy.

Recenzowana publikacja obejmuje wstęp, cńery rozdzlaĘ i zakończenle. Spis źrodeł obejmuje 421

pozycji, w tym 29 aktow prawnych' W pracy zamieszczono 40 rysunków (wykresów i schematów)
oraz 53 tabele.

We wstępie Habilitantka, w oparciu przyłvołane bardzo liczne źrodła literaturowe - krajowe i

zagraniczne, wykazała istotne luki w wiedzy teoretyczno-metodycznej oraz empirycznej w zakresie

szeroko pojętego zarządzania ryzykiem suszy rolniczej. Natej podstawie określiła zakres pracy oruZ
jej cele ihipotezy badawcze. Elementem wstępu waĘm odnotowania jest schemat (rys. 1, s. 10), w
którym Autorka przedstawiła w sposób wyjątkowo przejrzysĘ procedury badawcze obejmujące

hipotezy i poszczególne cele badawcze przedstawione w poszczególnych rozdziałach.
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(IV) stwierdzenie o zasadności nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. 

I. OCENA ROZPRAWY 
wskazanej przez Autorkę, jako znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie 
finanse (zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr  65, poz. 595 z późn. zm.) 

Pozycją wskazaną przez Habilitantkę, którą uznała za spełniającą wymogi powyższego przepisu, jest 
monografia pt. Systemowe ryzyko suszy rolniczej a ubezpieczenia. Zadania dla państwa, która ukazała 
się w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2019 roku. Recenzentami 
wydawniczymi rozprawy byli prof. dr hab. Kazimierz Ortyński z Uniwersytetu Technologiczno- 
Humanistycznego w Radomiu oraz dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH. Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. 
Zagadnienia, którym Habilitantka poświęciła ocenianą monografię należą, nie tylko w Polsce, do 
bardzo ważnych problemów związanych z rolnictwem, szczególnie w dobie nasilających się anomalii 
pogodowych, jeżeli nie wywoływanych, to na pewno intensyfikowanych zmianami klimatycznymi. 
Problemy te wymagają szybkiego rozwiązania systemowego, a w. publikacja wpisuje się w nurt 
prowadzonych w Polsce od kilkunastu lat badań naukowych przygotowujących grunt pod pilne 
decyzje o charakterze legislacyjnym, finansowym i organizacyjnym. Pozostają one także w ścisłym 
związku z działaniami podejmowanymi w Unii Europejskiej, szczególnie w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej. 

Autorka określiła dwa obszerne cele monografii: 
1) konceptualizacja pojęcia suszy rolniczej, określenie czynników kształtujących postrzeganie ryzyka 
suszy przez rolników oraz identyfikacja powiązań pomiędzy postrzeganiem ryzyka, poziomem jego 
akceptacji i tolerancji a podejmowaniem działań adaptacyjnych oraz zaproponowanie instrumentarium 
pomiaru poziomu akceptacji i tolerancji ryzyka; 
2) pomiar postrzegania ryzyka i jego determinant, identyfikacja częstotliwości działań kontrolnych, 
identyfikacja obaw oraz ocena dotychczasowych rozwiązań na przykładzie Polski w odniesieniu do 
głównych interesariuszy systemu — rolników, wnioski dla państwa w zakresie zarządzania w 
warunkach ryzyka suszy rolniczej w Polsce 
oraz sformułowała osiem pytań badawczych. 

Celem badań związanych 2 realizacja celu drugiego była empiryczna weryfikacja dwóch hipotez: 
H l  — postrzeganie ryzyka suszy rolniczej przez rolników jest zdeterminowane przede 
wszystkim bezpośrednimi doświadczeniami w tym zakresie oraz poziomem zaufania do 
kontroli ryzyka suszy rolniczej prowadzonej przez państwo; 
H2 — podejmowanie przez rolników działań w zakresie zarządzania ryzykiem na poziomie 
mikro nie zależy od postrzegania przez nich ryzyka suszy. 

Recenzowana publikacja obejmuje wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Spis źródeł obejmuje 421 
pozycji, w tym 29 aktów prawnych. W pracy zamieszczono 40 rysunków (wykresów i schematów) 
oraz 53 tabele. 

We wstępie Habilitantka, w oparciu przywołane bardzo liczne źródła literaturowe — krajowe i 
zagraniczne, wykazała istotne luki w wiedzy teoretyczno-metodycznej oraz empirycznej w zakresie 
szeroko pojętego zarządzania ryzykiem suszy rolniczej. Na tej podstawie określiła zakres pracy oraz 
jej cele i hipotezy badawcze. Elementem wstępu wartym odnotowania jest schemat (rys. 1, s. 10), w 
którym Autorka przedstawiła w sposób wyjątkowo przejrzysty procedury badawcze obejmujące 
hipotezy i poszczególne cele badawcze przedstawione w poszczególnych rozdziałach. 



Rozdział I obejmuje szczegółowy przegIąd definicji ryZyka. Dla potrzeb stosowania w pracy wybrano

definicję, którą sformułował E. A' Rosa. Definicję tę omówiono wieloaspektowo, z odwołaniami do

licznych opinii innych autorów. Następnie, po scharakteryzowaniu pojęcia ryzyko systemowe,

przeprowadzono anaIizę pojęcia, przyczyn i skutków suszy rolniczej. omówiono mierniki suszy

rolniczej oraz przedstawiono w formie tabelarycznej insĘtucje badające suSZę w Polsce, zakres

przestrzenny ich monitoringu, rodzaje badanej przeznie suszy' wskaźniki w fym celu wykorzysĘwane
oraz częstotliwośó pomiarów. Zasięg suszy rolniczej w Polsce określono pośrednio, na podstawie

szacunków stóp składek netto za ubezpieczenie indeksowe upraw roŻnychrośIin, przy wykorzystaniu

danych z pracy P. Rozumek (2018). W ostatnim punkcie rozdziaŁu I wykazano, że ryzyko suszy

rolniczej ma wszelkie cechy ryzyka systemowego, co ma istotne znaczenia dla kierunku dalszych

analiz prowadzonych w pracy oraz ogólnych wniosków zbadań przeprowad zonych przez Autorkę.

Rozdział II został w całości poświęcony zagadnieniom risk governance. Autorka słusznie dostrzegła

koniecznoŚć wykorzystania w rozwiązywaniu problemów suszy rolniczej, ma1ącej charakter ryZyka
systemowego, procesu risk governance. Zasadnośc takiej koncepcji uzasadniona jest przede

wszystkim Ęm, że takie podejście umozliwia - w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia w
ramach zarządzania ryzykiem - uwzględnienie wszystkich grup interesariuszy i wzajemnych
powiązan miedzy nimi oraz rozpatrywanie ryzyka na wielu poziomach w szerokim obszarze

geograficznym. ProblemaĘka risk governance, jako dziedziny re|aĘwnie młodej, nie została do tej

pory szerzej opisana w polskiej literaturze, a jednocześnie, z uwagi na Swą interdyscyp1inarnośó,

wymaga właściwego doboru metod i narzędzi zaIeŻnie od specyfiki problemów, których rozwiązaniu
ma służyó. Dlatego za w pełni celowe uwaŻam przedstawienie w rozdziale II, w sposób logicznie
uporządkowany, głównych perspektyw ujęcia ryzyka, Z Wszczególnieniem podejścia technicznego,

ekonomii i psychologii ryzyka oraz społecznych teorii i kulturowej teorii ryzyka. Najwięcej miejsca

Autorka poświęciła psychologicznym determinantom podejmowania decyzji w zakresie zarządzania

ryzykiem, zapoznając czy'telnika z podstawami teorii perspektywy oraz podejściem

psychometryaznym do ryzyka' Wiedza ta, choó intensywnie rozwijana od lat 70. XX w., wciąz nie

znajduje naleznego jej miejsca w teorii i praktyce zarządzanla ryzykiem. Dlatego teŻ bardzo
pozytyrvnie postrzegam starania Habilitantki, by * znacznie większym stopnirr niż czyniono to dotąd,

uwzględnió te zagadnienia w badaniach związanych z ryzykiem suszy rolniczej. Niejako w
podsumowaniu rozważań uwzględniających różne podejście do ryzyka,jego atrybutów i czynników,
Autorka zaprezentowała podejście zintegrowane, właściwe risk 4overnnnce, opracowane w ramach

International Risk Governance Council.

Habilitantka przedstawiła w tym rozd,ziale w sposób rwięzĘ,|eczbardzo przejrzysĘ, szeroką
wiedzę teoreĘczną opańą na obszernej analizie literaturowej, wiedzę, która stanowi punkt
łryjścia dla dalsrych badań teoreĘcznych i empirycznych ryzyka suszy rolniczej. Dwa
omówione powyżej rozdziały mają charakter erudycyjny i dowodzą nie tylko dogłębnej
znajomości literatury przedmiotu,lecz także umiejętności syntetyzowania wiedzy pochodzącej z
wielu rJziedzin, a nawet dyscyplin naukowych dla potrzeb ronviązywaniu konkretnych
problemów badawczych.

Kolejny, III rozdział monografii związany jest z realizacją - na drodze doświadczalnej - drugiego
głównego celu pacy, obejmującego, między innymi, określenie postrzegania ryZykai jego determinant

oraz identyfikację obaw głównych interesariuszy w procesie risk governance w odniesieniu do ryzyka
SuSZy' jaką stanowią rolnicy. Fragment ten zawiera opis metodyki badań, w tym szczegółową
charakterysĘkę struktury próby badawczej, oraz wyniki badań i ich omówienie' W próbie badawczej

znalazło się 200 rolników ztrzech wojewódaw o dużej ekspozycji na SuSZę rolniczą oraz o znacząao

zróżnicowanej wielkości gospodarstw rolnych. obszerny wyr'viad ankietowy obejmował określenie

przez ankietowanych rozumienia pojęcia susza rolniczej (wybór spośród dwóch wariantów roŻniących

in,XUI

Rozdział I obejmuje szczegółowy przegląd definicji ryzyka. Dla potrzeb stosowania w pracy wybrano 
definicję, którą sformułował E. A. Rosa. Definicję tę omówiono wieloaspektowo, z odwołaniami do 
licznych opinii innych autorów. Następnie, po scharakteryzowaniu pojęcia ryzyko systemowe, 
przeprowadzono analizę pojęcia, przyczyn i skutków suszy rolniczej. Omówiono mierniki suszy 
rolniczej oraz przedstawiono w formie tabelarycznej instytucje badające suszę w Polsce, zakres 
przestrzenny ich monitoringu, rodzaje badanej przez nie suszy, wskaźniki w tym celu wykorzystywane 
oraz częstotliwość pomiarów. Zasięg suszy rolniczej w Polsce określono pośrednio, na podstawie 
szacunków stóp składek netto za ubezpieczenie indeksowe upraw różnych roślin, przy wykorzystaniu 
danych z pracy P. Rozumek (2018). W ostatnim punkcie rozdziału 1 wykazano, że ryzyko suszy 
rolniczej ma wszelkie cechy ryzyka systemowego, co ma istotne znaczenia dla kierunku dalszych 
analiz prowadzonych w pracy oraz ogólnych wniosków z badań przeprowadzonych przez Autorkę. 

Rozdział II został w całości poświęcony zagadnieniom risk governance. Autorka słusznie dostrzegła 
konieczność wykorzystania w rozwiązywaniu problemów suszy rolniczej, mającej charakter ryzyka 
systemowego, procesu risk governance. Zasadność takiej koncepcji uzasadniona jest przede 
wszystkim tym, że takie podejście umożliwia — w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia w 
ramach zarządzania ryzykiem — uwzględnienie wszystkich grup interesariuszy i wzajemnych 
powiązań miedzy nimi oraz rozpatrywanie ryzyka na wielu poziomach w szerokim obszarze 
geograficznym. Problematyka risk governance, jako dziedziny relatywnie młodej, nie została do tej 
pory szerzej opisana w polskiej literaturze, a jednocześnie, z uwagi na swą interdyscyplinamość, 
wymaga właściwego doboru metod i narzędzi zależnie od specyfiki problemów, których rozwiązaniu 
ma służyć. Dlatego za w pełni celowe uważam przedstawienie W rozdziale II, w sposób logicznie 
uporządkowany, głównych perspektyw ujęcia ryzyka, z wyszczególnieniem podejścia technicznego, 
ekonomii i psychologii ryzyka oraz społecznych teorii i kulturowej teorii ryzyka. Najwięcej miejsca 
Autorka poświęciła psychologicznym determinantom podejmowania decyzji w zakresie zarządzania 
ryzykiem, zapoznając czytelnika z podstawami teorii perspektywy oraz podejściem 
psychometrycznym do ryzyka. Wiedza ta, choć intensywnie rozwijana od lat 70. XX w., wciąż nie 
znajduje należnego jej miejsca w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem. Dlatego też bardzo 
pozytywnie postrzegam starania Habilitantki, by w znacznie większym stopniu niż czyniono to dotąd, 
uwzględnić te zagadnienia w badaniach związanych z ryzykiem suszy rolniczej. Niejako w 
podsumowaniu rozważań uwzględniających różne podejście do ryzyka, jego atrybutów i czynników, 
Autorka zaprezentowała podejście zintegrowane, właściwe risk governance, opracowane w ramach 
International Risk Governance Council. 

Habilitantka przedstawiła w tym rozdziale w sposób zwięzły, lecz bardzo przejrzysty, szeroką 
wiedzę teoretyczną opartą na obszernej analizie literaturowej, wiedzę, która stanowi punkt 
wyjścia dla dalszych badań teoretycznych i empirycznych ryzyka suszy rolniczej. Dwa 
omówione powyżej rozdziały mają charakter erudycyjny i dowodzą nie tylko dogłębnej 
znajomości literatury przedmiotu, lecz także umiejętności syntetyzowania wiedzy pochodzącej z 
wielu dziedzin, a nawet dyscyplin naukowych dla potrzeb rozwiązywaniu konkretnych 
problemów badawczych. 

Kolejny, III rozdział monografii związany jest z realizacją — na drodze doświadczalnej — drugiego 
głównego celu pacy, obejmującego, między innymi, określenie postrzegania ryzyka i jego determinant 
oraz identyfikację obaw głównych interesariuszy w procesie risk governance w odniesieniu do ryzyka 
suszy, jaką stanowią rolnicy. Fragment ten zawiera opis metodyki badań, w tym szczegółową 
charakterystykę struktury próby badawczej, oraz wyniki badań i ich omówienie. W próbie badawczej 
znalazło się 200 rolników z trzech województw o dużej ekspozycji na suszę rolniczą oraz o znacząco 
zróżnicowanej wielkości gospodarstw rolnych. Obszerny wywiad ankietowy obejmował określenie 
przez ankietowanych rozumienia pojęcia susza rolniczej (wybór spośród dwóch wariantów różniących 
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się ubytkiem plonów spowodowanym niedoborem wody) oraz częstości występowania roŻnych
skutków suszy (19 rodzajow skutków, z mozliwością samodzielnego uzupełnienia listy oraz J
poziomów częstości). W oparciu o wyniki ankieĘ określono metodami statystycznymi powiązania

skutków suszy z wielkością, specjalizacją i położeniem gospodarstw a, a takŻe zależności między
poszczególnymi skutkami suszy oraz kierunki tych zależności. Dla potrzeb poźniejszego badania
postrzegania ryzyka Suszy przez rolników przez pryzmat jej wpĘwu na poziom realizacji celu,

wyspecyfikowano 9 podstawowych cęlów prowadzenia gospodarstwa ro|nego, którym każdy z
ankietowanych musiał przypisaó wagę w skali 1 do 7. W kolejnym kroku badani rolnicy określali
procentowo w jakim stopniu wystąpienie suszy rolniczej ogranicza rea|izac1ę poszczególnych celów.

Zasadniczę badania objęł postrzeganie ryzyka suszy rolniczej przez rolników. Pomiar postrzegania

tego ryzyka dokonyrvany był pośrednio, a posłużyły do tego trzy wielkości wyjściowe, mające

charakter miar subiektywnych: ocena SZanSy wystąpienia srtszy rolniczej oraz oceny poziomów

zmniejszenia w wyniku tej suszy plonu oraz dochodu. Zmienne objaśniające podzielono na dwie

9ruPY, przyjmując 8 zmiennych obiektywnych oraz 28 zmiennych subiektywnych, a uwzględniając
wśród nich 19 rożnych skutków suszy' aż 54(sic!) czynniki' Bardzo ztoŻnicowany charakter Ęch
zmiennych, utrudniający analizę staĘstyczną, zmusił Autorkę do podzielenia ich na 5 grup i

zastosowanie w przypadku każdej z nich odpowiednio dobranych testów statystycznych. Analiza
oparta na funkcjaclr regresji, umożliwiła zidentyfikowanie czynników statysĘcznie istotnych, a
jednocześnie wykazała, że to właśnie czynniki subiektywne zdecydowanie silniej niż obiekłwne
różni c uj ą p o strze ganie ry Zyka s u szy ro l nic zej pr zez ro l n ików.

W kolejnym etapie zidentyfikowano źrodła obaw rolników w odniesieniu do ryzyka suszy rolniczej.
Za podstawę przyjęto metodologię Zaproponowaną w pierwszej dekadzie XXI w. przez ministerstwo

Finansów Wielkiej Brfanii, obejmującą sześó obszarów źrodeł obaw. W każdym z obszarów

wyróżniono kilka czynników, których wpĘw na obawy rolników określali oni, przypisując im wagi w
przedziale od 1 do'7.Badania te pozwoliĘ z jednej strony na uzyskanie informacji o doświadczeniu
rolników w zakresie suszy ro|niczej oraz na temat ich ocen wpływu różnych czynników na powstanie

suszy rolniczej, a także skutków rea|izacji tego ryzyka, a z drugiej strony - co nawet waŻnie1sze z
poznawczego punktu widzenia, w korrtekście celu omawianej pracy - umożliwiły poznanie poglądów
rolników na temat możliwości indywidualnej kontroli ryzyka suszy roltriczej i oceny z iclr strony

zarządzaniaĘm ryzykiem przez państwo. Uwzględniono przy Ęm zrożnicowanie próby badawczej

wg województwa oraz wielkości gospodarstwa. W analizie wyników tych badań nie zastosowano

ana|izy staĘsĘcznej' a więc nie określono miar zrożnicowania opinii rolników, istotności zmiennych i

ich skorelowania. Powodów tego odstępstwa od wcześniejszej linii postępowania nie podano.

Powyzsze badania, mimo, że mocno rozbudowane i wielowątkowe, zostały opisane i zaprezentowane

w sposób przejrzysĘ, ułatwiający zrozumienie ich struktury i rezultatów. Szkoda jednak, ze do pracy

nie załączono formularzy ankiet, których znajomość pozwoliłaby czytelnikowi na pełniejszą ocenę

metodyki badań'

Jednym z istotnych etapów badań przeprowadzonych przez Habilitantkę było ustalenie poziomu
akceptacji oraz tolerancji przez rolników ryzyka suszy rolniczej, z uwzględnieniem dwóch czynników:
prawdopodobieństwa wystąpienia suszy rolniczej w okresie l0 lat oraz pozlomu strat w plonie w
wyniku tej suszy. Autorka zrezygnowała w tym przypadku ze znanych i zwykle stosowanych w tym

celu narzędzi badawczych, uznając, Ze Są olle właściwe dla określenia ww. granic ryzyka na poziomie
globalnym, lecz nie sprawdzają się w przypadku oceny akceptacji i tolerancyjności ryzyka na

poziomie jednej Z grup interesariuszy, jaką tworzą rolnicy. Nie przedstawiła przy tym własnej

argumentacji, lecz odesłała czytelnika do pozycji Fischhoff, 1994' w zamian znanych metod,

Habilitantka wykorzystała do wyznaczenia ww. poziomów ryzyka koncepcję krzyrvej RoC (ang.
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się ubytkiem plonów spowodowanym niedoborem wody) oraz częstości występowania różnych 
skutków suszy (19 rodzajów skutków, z możliwością samodzielnego uzupełnienia listy oraz 7 
poziomów częstości). W oparciu o wyniki ankiety określono metodami statystycznymi powiązania 
skutków suszy z wielkością, specjalizacją i położeniem gospodarstwa, a także zależności między 
poszczególnymi skutkami suszy oraz kierunki tych zależności. Dla potrzeb późniejszego badania 
postrzegania ryzyka suszy przez rolników przez pryzmat jej wpływu na poziom realizacji celu, 
wyspecyfikowano 9 podstawowych celów prowadzenia gospodarstwa rolnego, którym każdy z 
ankietowanych musiał przypisać wagę w skali 1 do 7. W kolejnym kroku badani rolnicy określali 
procentowo w jakim stopniu wystąpienie suszy rolniczej ogranicza realizację poszczególnych celów. 

Zasadnicze badania objęły postrzeganie ryzyka suszy rolniczej przez rolników. Pomiar postrzegania 
tego ryzyka dokonywany był pośrednio, a posłużyły do tego trzy wielkości wyjściowe, mające 
charakter miar subiektywnych: ocena szansy wystąpienia suszy rolniczej oraz oceny poziomów 
zmniejszenia w wyniku tej suszy plonu oraz dochodu. Zmienne objaśniające podzielono na dwie 
grupy, przyjmując 8 zmiennych obiektywnych oraz 28 zmiennych subiektywnych, a uwzględniając 
wśród nich 19 różnych skutków suszy, aż 54(sic!) czynniki. Bardzo zróżnicowany charakter tych 
zmiennych, utrudniający analizę statystyczną, zmusił Autorkę do podzielenia ich na 5 grup i 
zastosowanie w przypadku każdej z nich odpowiednio dobranych testów statystycznych. Analiza 
oparta na funkcjach regresji, umożliwiła zidentyfikowanie czynników statystycznie istotnych, a 
jednocześnie wykazała, że to właśnie czynniki subiektywne zdecydowanie silniej niż obiektywne 
różnicują postrzeganie ryzyka suszy rolniczej przez rolników. 

W kolejnym etapie zidentyfikowano źródła obaw rolników w odniesieniu do ryzyka suszy rolniczej. 
Za podstawę przyjęto metodologię zaproponowaną w pierwszej dekadzie XXI w. przez ministerstwo 
Finansów Wielkiej Brytanii, obejmującą sześć obszarów źródeł obaw. W każdym z obszarów 
wyróżniono kilka czynników, których wpływ na obawy rolników określali oni, przypisując im wagi w 
przedziale od 1 do 7. Badania te pozwoliły z jednej strony na uzyskanie informacji o doświadczeniu 
rolników w zakresie suszy rolniczej oraz na temat ich ocen wpływu różnych czynników na powstanie 
suszy rolniczej, a także skutków realizacji tego ryzyka, a z drugiej strony - co nawet ważniejsze z 
poznawczego punktu widzenia, w kontekście celu omawianej pracy — umożliwiły poznanie poglądów 
rolników na temat możliwości indywidualnej kontroli ryzyka suszy rolniczej i oceny z ich strony 
zarządzania tym ryzykiem przez państwo. Uwzględniono przy tym zróżnicowanie próby badawczej 
wg województwa oraz wielkości gospodarstwa. W analizie wyników tych badań nie zastosowano 
analizy statystycznej, a więc nie określono miar zróżnicowania opinii rolników, istotności zmiennych i 
ich skorelowania. Powodów tego odstępstwa od wcześniejszej linii postępowania nie podano. 

Powyższe badania, mimo, że mocno rozbudowane i wielowątkowe, zostały opisane i zaprezentowane 
w sposób przejrzysty, ułatwiający zrozumienie ich struktury i rezultatów. Szkoda jednak, że do pracy 
nie załączono formularzy ankiet, których znajomość pozwoliłaby czytelnikowi na pełniejszą ocenę 
metodyki badań. 

Jednym z istotnych etapów badań przeprowadzonych przez Habilitantkę było ustalenie poziomu 
akceptacji oraz tolerancji przez rolników ryzyka suszy rolniczej, z uwzględnieniem dwóch czynników: 
prawdopodobieństwa wystąpienia suszy rolniczej w okresie 10 lat oraz poziomu strat w plonie w 
wyniku tej suszy. Autorka zrezygnowała w tym przypadku ze znanych i zwykle stosowanych w tym 
celu narzędzi badawczych, uznając, że są one właściwe dla określenia w. granic ryzyka na poziomie 
globalnym, lecz nie sprawdzają się w przypadku oceny akceptacji i tolerancyjności ryzyka na 
poziomie jednej z grup interesariuszy, jaką tworzą rolnicy. Nie przedstawiła przy tym własnej 
argumentacji, lecz odesłała czytelnika do pozycji Fischhoff, 1994. W zamian znanych metod, 
Habilitantka wykorzystała do wyznaczenia ww. poziomów ryzyka koncepcję krzywej ROC (ang. 
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Receiver operating Characteristic), znaną z innych zastosowań we wnioskowaniu Statystycznym, w

Ęm do analizy zmiennej dychotomicznej.Przez analogię przyjęła w badaniach dwa poziomy ryZyka
suszy rolniczej ustalone doświadczalnie w oparciu o formularze ankiet wypełnione przez 70O

respondentów, przry załoŻeniu, Że ich gospodarstwa w przypadku strat suszowych nie otrzymują
odszkodowań z zakładów ubezpieczen ani wsparcia ze strony władz publicznych. KaŻdy z
ankietowanyclr rolników sam określał akceptowalny poziom ryzyka, tzn. taki, który - jego zdaniem - z
uwagi na spadek plonu nie zagraża funkcjonowaniu gospodarstwa i w związku z tym nie wymaga

podejmowania dziaŁań kontrolnych w zakresie ryzyka oraz poziom nietolerowalny, tzn. ryzyko,
którego konsekwencj e rea|izacji doprowadzą do bankructwa gospodarstwa. Na podstawie tak

uzyskanych wyników wykreślono, w układzie współrzędnych: wielkośó strat w plonach (%) -

prawdopodobieństwo SuSZy rolniczej, linie łamane stanowiące granice obszarów ryzyka
akceptowalnego, tolerowalnego i ,,do unikania'' - jak nazwała to ostatnie Autorka' Jako miary

akceptowalności, tolerancyjności oraz ryzyka,,do unikania'' habilitantka zaproponowała wskaŹniki

równe polu powierzchni odpowiednio: Wo - po\e na lewo od linii poziomu ryzykaakceptowaln a$o, W1

- pole między liniami ryzyka akceptowalnego i ryzyka nietolerowalnego oraz Wu - pole na prawo od

linii ryzyka nietolerowalnego. Ich suma wynosi I. Zaproponowany został tez wskaźnik syntetyczny,

oznaczony jako W6, będący sumą Wo t W6 stanowiący - zdaniem Autorki - miarę odporności

gospodarstwa na bankructwo spowodowane SuSZą rolniczą' Metoda Zaproponowana przez

Habilitantkę jest prosta w realizacji i z tego powodu moŻe znależó zastosowania praktyczrre. Jednak

trudno, moim zdaniem, lznać Zaproponowane wskaźniki w postaci powierzchni pól między lub poza

liniami za miary dobrze odzwiercied|ające ryzyko akceptowalne, tolerowalne i ,,do unikania''.

owszem dają one pewien pogląd na temat tych poziomow ryzyka,jednak nasuwa się szereg py'tań i

wątpliwości związanych chociażby z lntelpretacją ich wartości czy możliwościami oszacowania
błędów wyznaczenia i oceny zuŻyciem testów statystycznych. Żęjest to niezbędne moze wskazywać

duża wartość współczynników zmienności, sięgająca nawet 46 % (tablica 23, s. 111). Można
chociażby zwrocić uwagę na fakt, Że przy tym samym prawdopodobieństwie suszy rolnic ze1, np.60 Yo,

zakłada się, że ryzyko suszy zrealizuje się w sześciu laLach z dziesięciu. Jednak konsekwencj e tego, Z

punktu widzenia kondycji ekonomicznej gospodarstwa, a nawet jego bankructwa, będą zdecydowanie
różne zależnie od sekwencji zdarzen; czy nastąpi kumulacja w kolejnych latach, czy nie. Sądzę, że

idea jest trafna, jednak, by mozna mówió o metodzie, konieczne jest jej opracowanie od strony

matemaĘcznej w powiązaniu z istotą zagadnień do analizy których ma słuĄlć. Na obecnym etapie do

wykorzystania nadają się - jak sądzę - jedynie miary obliczone dla poszczególnych poziomów
prawdopodobieństwa wystąpienia suszy rolniczej, nie zaś wskaźniki mające szacować ryzyko w
pełnym zakresie zmienności prawdopodobieństwa. Równocześnie, brak jest informacji
szczegółowych pozwalających na podjęcie szerszej dyskusji na temat omawianego narzędzia
badawczego, flP.o sposobie wypełniania ankiety (w załączeniu do książki jest jedynie jej formularz),

doborze próby badawczej i jej strukturze (podano wyłączniejej licznośó, która wynosiła 100 (s. 109),

a więc była o połowę mniejsza niz w innych badaniach)'

W ostatnim fragmencie rozdziału III przedstawiono wyniki analiz obejmujących ustalenie związkow -
ujętych w formę hipotez - między postrzeganiem ryzyka suszy rolniczej przez rolników oraz jego

akceptowalnością i odpornością na bankructwo z powodu SLtSZy a działaniami kontrolnymi' z
wykorzystaniem działań z zakrestł kontroli flzycn'lej prewencyjnych i represyjnych oraz

ubezpieczenia, jako metody kontroli finansowej. Wyniki ana|iz przedstawiono w bardzo zwięzĘ
sposób w kilku tabelach. o przyjęciu lub odrzucęniu hipotezy badawczej decydowĄ wyniki
odpowiednich testów statystycznych. Pewnym utrudnieniem w ocenie poprawności przedstawionych

w pracy wniosków był brak informacji o zasadzie jaką Autorka kierowała się, odrzLrcając lub

akceptując daną lripotezę, gdyŻ uwzględniane były nie tylko wańości p-value w trzeclr testach, w tym

' t, !

Receiver Operating Characteristic), znaną z innych zastosowań we wnioskowaniu statystycznym, w 
tym do analizy zmiennej dychotomicznej. Przez analogię przyjęła w badaniach dwa poziomy ryzyka 
suszy rolniczej ustalone doświadczalnie w oparciu o formularze ankiet wypełnione przez 100 
respondentów, przy założeniu, że ich gospodarstwa w przypadku strat suszowych nie otrzymują 
odszkodowań z zakładów ubezpieczeń ani wsparcia ze strony władz publicznych. Każdy z 
ankietowanych rolników sam określał akceptowalny poziom ryzyka, tzn. taki, który - jego zdaniem — z 
uwagi na spadek plonu nie zagraża funkcjonowaniu gospodarstwa i w związku z tym nie wymaga 
podejmowania działań kontrolnych w zakresie ryzyka oraz poziom nietolerowalny, tzn. ryzyko, 
którego konsekwencje realizacji doprowadzą do bankructwa gospodarstwa. Na podstawie tak 
uzyskanych wyników wykreślono, w układzie współrzędnych: wielkość strat w plonach (%) - 

prawdopodobieństwo suszy rolniczej, linie łamane stanowiące granice obszarów ryzyka 
akceptowalnego, tolerowalnego i „do unikania” — jak nazwała to ostatnie Autorka. Jako miary 
akceptowalności, tolerancyjności oraz ryzyka „do unikania” habilitantka zaproponowała wskaźniki 
równe polu powierzchni odpowiednio: Wa — pole na lewo od linii poziomu ryzyka akceptowalnego, W, 
— pole między liniami ryzyka akceptowalnego i ryzyka nietolerowalnego oraz Wu — pole na prawo od 
linii ryzyka nietolerowalnego. Ich suma wynosi 1. Zaproponowany został też wskaźnik syntetyczny, 
oznaczony jako Wb, będący sumą Wa i W, stanowiący — zdaniem Autorki — miarę odporności 
gospodarstwa na bankructwo spowodowane suszą rolniczą. Metoda zaproponowana przez 
Habilitantkę jest prosta w realizacji i z tego powodu może znaleźć zastosowania praktyczne. Jednak 
trudno, moim zdaniem, uznać zaproponowane wskaźniki w postaci powierzchni pól między lub poza 
liniami za miary dobrze odzwierciedlające ryzyko akceptowalne, tolerowalne i „do unikania”. 
Owszem dają one pewien pogląd na temat tych poziomów ryzyka, jednak nasuwa się szereg pytań i 
wątpliwości związanych chociażby z interpretacją ich wartości czy możliwościami oszacowania 
błędów wyznaczenia i oceny z użyciem testów statystycznych. Że jest to niezbędne może wskazywać 
duża wartość współczynników zmienności, sięgająca nawet 46 % (tablica 23, s. l l l ) .  Można 
chociażby zwrócić uwagę na fakt, że przy tym samym prawdopodobieństwie suszy rolniczej, np.60 %, 
zakłada się, że ryzyko suszy zrealizuje się w sześciu latach z dziesięciu. Jednak konsekwencje tego, z 
punktu widzenia kondycji ekonomicznej gospodarstwa, a nawet jego bankructwa, będą zdecydowanie 
różne zależnie od sekwencji zdarzeń; czy nastąpi kumulacja w kolejnych latach, czy nie. Sądzę, że 
idea jest trafna, jednak, by można mówić o metodzie, konieczne jest jej opracowanie od strony 
matematycznej w powiązaniu z istotą zagadnień do analizy których ma służyć. Na obecnym etapie do 
wykorzystania nadają się — jak sądzę — jedynie miary obliczone dla poszczególnych poziomów 
prawdopodobieństwa wystąpienia suszy rolniczej, nie zaś wskaźniki mające szacować ryzyko w 
pełnym zakresie zmienności prawdopodobieństwa. Równocześnie, brak jest informacji 
szczegółowych pozwalających na podjęcie szerszej dyskusji na temat omawianego narzędzia 
badawczego, np. o sposobie wypełniania ankiety (w załączeniu do książki jest jedynie jej formularz), 
doborze próby badawczej i jej strukturze (podano wyłącznie jej liczność, która wynosiła 100 (s. 109), 
a więc była o połowę mniejsza niż w innych badaniach). 

W ostatnim fragmencie rozdziału III przedstawiono wyniki analiz obejmujących ustalenie związków — 
ujętych w formę hipotez - między postrzeganiem ryzyka suszy rolniczej przez rolników oraz jego 
akceptowalnością i odpornością na bankructwo z powodu suszy a działaniami kontrolnymi, z 
wykorzystaniem działań z zakresu kontroli fizycznej — prewencyjnych i represyjnych oraz 
ubezpieczenia, jako metody kontroli finansowej. Wyniki analiz przedstawiono w bardzo zwięzły 
sposób w kilku tabelach. O przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy badawczej decydowały wyniki 
odpowiednich testów statystycznych. Pewnym utrudnieniem w ocenie poprawności przedstawionych 
w pracy wniosków był brak informacji o zasadzie jaką Autorka kierowała się, odrzucając lub 
akceptując daną hipotezę, gdyż uwzględniane były nie tylko wartości p—value w trzech testach, w tym 
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dwóch dotyczących korelacji, lecz takŻę kierunek zależności, wyraŻany przez znak współczynnika
korelacji. Nie wyjaśniono też, dlaczego na wykresie oznaczonymjako rys.25 (s.114) brak danych

dotyczących wykorzystywania przez rolników lbezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem suszy rolniczej,
mimo,żewtabelachŻs-27 (s.116-119)weryfikowanesąhipotezyobejmującetonaruędzle.

Pomimo zgłoszonych powyżej zastrzeżeń, badania opisane w rozdziale III uważam za bardzo
ważne i znacząco wzbogacające wiedzę na temat postrzegania suszy rolniczej w Polsce i jej
konselrwencji przez głównych interesariuszy risk governance, czy|i rolników, oraz dostarczające
tak istotnych z punktu widzenia zarząd,zania ryzykiem informacji, jak doĘczące obaw,
poziomów akceptacji i tolerancji ryzyka oraz podejmowanych przez rolników działait
kontrolnych w Ęm zakresie. Wyniki uzyskano i wnioskowanie przeprowadzono przy
nykorzystaniu właściwych metod i dużego spektrum właściwie dobranych narzędzi badawczych.

Dlatego' w podsumowaniu wyrażam pogląd, że doświadcza|na część opiniowanej monogralii
stanowi zn^czący wlrład Habilitantki w rozwój dyscypliny finanse.

ostatni |Y rozdzizł monografii poświęcony został ubezpieczeniom,.jako kluczowemu instrumentowi

kontroli finansowej ryzyka suszy rolniczej. W pierwszym etapie Autorka szczegółowo przedstawiła

zagadnienia kontroli flzycznej i finansowej ryzyka suszy rolniczej z uwzględnieniem uwarunkowań

prawnych w Unii Europejskiej, szczególnle w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), począwszy od

roku 200l. Na Ęm tle został sklasyfikowafle, a następnie poddane szczegółowe.j analizie roŻne

rozwiązania ubezpieczeniowe stosowane dotychczas w różnych krajach europejskich, orazw Polsce.

W przypadku Polski przedstawiono przede wszystkim zmiany w przepisach prawa doĘczących
ubezpłeczen dotowanych wprowadzone w kolejnych latach otaz ich konsekwencje. Bardzo
waftościowym elementem łch rozwaŻań jest wykazanie przez Habilitantkę konsekwencji
finansowych dla gospodarstwa rolnego wykorzystania ubezpieczenia od skutków suszy w przypadku 4

rodzajów upraw. Autorka przeprowadziła obliczenia dla przykładowego l5-hektarowego
gospodarstwa z Wielkopolski, na bazie aktualnych danyclr wyjściowych (z kwietnia 2019 r.) z
Wielkopolskiej lzby Rolniczej - w zakresie wyniku finansowego oraz z zakładów ubezpieczeti - w
zakresie taryfikatorów składki ubezpieczeniowej. obliczenia wykonano dla dwóch wariantów
ubezpieczen: wg przepisów obowiąztłjących w sezonie jesiennym 2018 r' oraz Znowęlizowanych,

obowiązujących od l stycznia 2079 r., a wyniki przedstawiono w tabelach i na wykresaclr. W
konkluzji wykazano w jaki sposób zmiana przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i
nłierzqt gospodarskich z 10 listopada 2018 roku wpĘnęła, w większości niekorzystlie, na wyniki
finansowe gospodarstw w przypadku upraw najwaŹniejszych dla polskich rolników, w tym na poziom
pokrycia przez odszkodowanie kosztów bezpośrednich oraz zdolność odtworzenia majątku trwałego.
W kolejnych punktaclr omawianego rozdziŃu poddano analizie inne uwarunkowania związane z
korzystaniem przez polskich rolników z ubezpieczeń od skutków suszy, a mianowicie: dostępnośó
tych ubezpieczęńi konkurencyjnoŚć ofer1 zal<ładow ubezpieczeń, sposób monitorowania i uznawania
wystąpienia zjawiska SLlsZy oraz związane Z tym kontrowersje' sposób i czas przeprowadzania
likwidacji szkod przez zakłady ubezpieczeń' Wymienione uwarunkowania ubezpieczen od skutków
Suszy są roŻnię oceniane przez rolników, a oceny te naleŻą niewątpliwie do czynników mających
istotny wpĘrv na ich decyzje odnośnie wykorzystania ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem SuSZy.

Dlatego, za bardzo waftościowe uważam badania Habilitantki obejmujące znajornośó i ocenę przez

rolników Systemu monitorowania suszy rolniczej w Polsce j działań podejmowanych przez państwo

w zakresie zapobiegania i łagodzenia skutków jej wystąpienia. Cennych infołmacji dostarczają także

wyniki badań doĘczącycll wykorzystania przez rolników ubezpieczenia od skutków suszy w
przekroju województw i wielkości gospodarstwa na tle ubezpieczeń upraw od innych zagroŻen oraz

badania opinii rolników na temat istotnych rozwiązan związanyclr z ochron ą ubezpieczeniową, takich
jak podstawa obliczenia wysokości szkody, sposób likwidacji szkody oraz ograniczenia
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dwóch dotyczących korelacji, lecz także kierunek zależności, wyrażany przez znak współczynnika 
korelacji. Nie wyjaśniono też, dlaczego na wykresie oznaczonym jako rys. 25 (5.114) brak danych 
dotyczących wykorzystywania przez rolników ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem suszy rolniczej, 
mimo, że w tabelach 25 — 27 (s. 116 — 119) weryfikowane są hipotezy obejmujące to narzędzie. 

Pomimo zgłoszonych powyżej zastrzeżeń, badania opisane w rozdziale III uważam za bardzo 
ważne i znacząco wzbogacające wiedzę na temat postrzegania suszy rolniczej w Polsce i jej 
konsekwencji przez głównych interesariuszy risk governance, czyli rolników, oraz dostarczające 
tak istotnych z punktu widzenia zarządzania ryzykiem informacji, jak dotyczące obaw, 
poziomów akceptacji i tolerancji ryzyka oraz podejmowanych przez rolników działań 
kontrolnych w tym zakresie. Wyniki uzyskano i wnioskowanie przeprowadzono przy 
wykorzystaniu właściwych metod i dużego spektrum właściwie dobranych narzędzi badawczych. 
Dlatego, w podsumowaniu wyrażam pogląd, że doświadczalna część opiniowanej monografii 
stanowi znaczący wkład Habilitantki w rozwój dyscypliny finanse. 

Ostatni IV rozdział monografii poświęcony został ubezpieczeniom, jako kluczowemu instrumentowi 
kontroli finansowej ryzyka suszy rolniczej. W pierwszym etapie Autorka szczegółowo przedstawiła 
zagadnienia kontroli fizycznej i finansowej ryzyka suszy rolniczej z uwzględnieniem uwarunkowań 
prawnych w Unii Europejskiej, szczególnie w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), począwszy od 
roku 2001. Na tym tle zostały sklasyfikowane, a następnie poddane szczegółowej analizie różne 
rozwiązania ubezpieczeniowe stosowane dotychczas w różnych krajach europejskich, oraz w Polsce. 
W przypadku Polski przedstawiono przede wszystkim zmiany w przepisach prawa dotyczących 
ubezpieczeń dotowanych wprowadzone w kolejnych latach oraz ich konsekwencje. Bardzo 
wartościowym elementem tych rozważań jest wykazanie przez Habilitantkę konsekwencji 
finansowych dla gospodarstwa rolnego wykorzystania ubezpieczenia od skutków suszy w przypadku 4 
rodzajów upraw. Autorka przeprowadziła obliczenia dla przykładowego 15-hektarowego 
gospodarstwa z Wielkopolski, na bazie aktualnych danych wyjściowych (z kwietnia 2019 r.) z 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej - w zakresie wyniku finansowego oraz z zakładów ubezpieczeń — w 
zakresie taryfikatorów składki ubezpieczeniowej. Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów 
ubezpieczeń: wg przepisów obowiązujących w sezonie jesiennym 2018 r. oraz znowelizowanych, 
obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., a wyniki przedstawiono w tabelach i na wykresach. W 
konkluzji wykazano w jaki sposób zmiana przepisów ustawy 0 ubezpieczeniach upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich z 10 listopada 2018 roku wpłynęła, w większości niekorzystnie, na wyniki 
finansowe gospodarstw w przypadku upraw najważniejszych dla polskich rolników, w tym na poziom 
pokrycia przez odszkodowanie kosztów bezpośrednich oraz zdolność odtworzenia majątku trwałego. 
W kolejnych punktach omawianego rozdziału poddano analizie inne uwarunkowania związane z 
korzystaniem przez polskich rolników z ubezpieczeń od skutków suszy, a mianowicie: dostępność 
tych ubezpieczeń i konkurencyjność ofert zakładów ubezpieczeń, sposób monitorowania i uznawania 
wystąpienia zjawiska suszy oraz związane z tym kontrowersje, sposób i czas przeprowadzania 
likwidacji szkód przez zakłady ubezpieczeń. Wymienione uwarunkowania ubezpieczeń od skutków 
suszy są różnie oceniane przez rolników, & oceny te należą niewątpliwie do czynników mających 
istotny wpływ na ich decyzje odnośnie wykorzystania ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem suszy. 
Dlatego, za bardzo wartościowe uważam badania Habilitantki obejmujące znajomość i ocenę przez 
rolników systemu monitorowania suszy rolniczej w Polsce i działań podejmowanych przez państwo 
w zakresie zapobiegania i łagodzenia skutków jej wystąpienia. Cennych informacji dostarczają także 
wyniki badań dotyczących wykorzystania przez rolników ubezpieczenia od skutków suszy w 
przekroju województw i wielkości gospodarstwa na tle ubezpieczeń upraw od innych zagrożeń oraz 
badania opinii rolników na temat istotnych rozwiązań związanych z ochroną ubezpieczeniową, takich 
jak podstawa obliczenia wysokości szkody, sposób likwidacji szkody oraz ograniczenia 
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odpowiedzialności ubezpieczyciela. Habi1itantka usta|iła także na drodze doświadczalnej, z
rozróżnienięm województw i wielkości gospodarstwa, maksymalne akceptowane przez rolników ceny

ubezpieczenia od skutków suszy za l ha każdej z czterech podstawowych upraw oraz preferencje

rolników przy wyborze ubezpieczenia zaleŻnie od tego cry miałoby ono stanowió rekompensatę strat

w plonie danej uprawy (obecne rozwiązanie) czy teŻ strat w dochodach całego gospodarstwa. Na
podstawie badań i analiz przeprowadzonych w ramach rozdziału IV Autorka określiła i uszeregowała

7 rozwiązan które mogłyby skłonió rolników do szerszego korzystania z ubezpieczeń upraw od suszy

oraz przedstawiła dwie propozycje dodatkowych instrumentów w postaci funduszy wspólnego
inwestowania (Mutual Funds), służących - poza ubezpieczeniem - zabezpieczeniu gospodarstw

rolnych przed skutkami spadku produkcji.

W podsumowaniu rozdziałl IV Autorka zawarła 30 obszernych wrriosków, w większości odnoszących

się do praktyki risk governance w Polsce' zawierających szereg krytycznych uwag co do aktualnego

stanurzeczy w naszym kraju, lecz uzupełnionych konstruktywnymi wskazaniami sposobów inarzędzi
kompleksowej poprawy sy'tuacji w zakresie zarządzaniaryzykiem w warunkaclr suszy.

Poświeciłam omówieniu doświadczalnej części monografii o tj. zawartości rozdziałów III i IVo

relatywnie dużo miejsca, ale uznałam,że jest to uzasadnione z uwagi na bardzo szeroki zakres
badań' wielowątkowość i efekty poznawcze uryskane w wyniku ich realizacji. Wart podkreślenia
jest także profesjonalizm przejawiający się w metodyce badań, sposobach doświadczalnej
weryfikacji sformułowanych wcześniej hipotez orLz wnioskowaniu statystycznym i
merytorycznymo a także rwięzĘm i precyryjnym formułowaniu tekstu, ilustrowanego
przejrrysĘmi schematami i wykresami.

DuĘm walorem opiniowanej pracy jest jej ap|ikacyjny charakter. Już sama temaĘka głęboko
osadzona jest w praktyce, a zakres badań w dużej mierze wynikał z potrzeby wykorzystania ich
rezultatów w działaniach władz publicznych oraz interesariuszy risk governance w Polsce.
odpowiedzią Autorki na to zapotrzebowanie są nie Ęlko omówione już powyżej wnioski w
podsumowaniu rozdziału IV, ale także, a może przede wszystkim, zawarte w zakończeniu (s.206
_ 210) uwagio postulaĘ i rekomendacje skierowane głównie do decydentów podejmujących
działania oraz planujących i wdrażających rozwiązaniaz zakresu suszy rolniczej. Stają się one
coraz ważniejsze w dobie gwałtownych zmian klimaĘcznych mogących doprowadzić do
znacznego zwiększenia częstotliwości występowania tego zjawiska w Polsce i rozmiarów szkód
nim wywolanych.

nkcie
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III. oGÓLNA oCENA DoRoBKU NAUKowo-BADAw CZEGj w oKRESIE Po
UZYSKAI{IU PRZEZ KANDYDATA STOPNIA DOKTORA NAUK EKONOMICZNYCH

PoniŹej dokonano oceny dorobku dr Moniki KaczaĘ zgodnie Z wymogami Rozporządzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w ,sprawie kryteriów oceny osiqgnięć osoby ubiegajqcej się o nadanie
stopnia doktora habilitowanego, z dnia 1 września 2011 r' (Dz.U' Nr 196, poz' 1165), w kaŻdym

przypadku podając nr właściwego dla danej oceny przepisu rozporządzenia:

Autorki w rozwój d}'sc)zplin}z naukowej finanse.

odpowiedzialności ubezpieczyciela. Habilitantka ustaliła także na drodze doświadczalnej, z 
rozróżnieniem województw i wielkości gospodarstwa, maksymalne akceptowane przez rolników ceny 
ubezpieczenia od skutków suszy za 1 ha każdej z czterech podstawowych upraw oraz preferencje 
rolników przy wyborze ubezpieczenia zależnie od tego czy miałoby ono stanowić rekompensatę strat 
w plonie danej uprawy (obecne rozwiązanie) czy też strat w dochodach całego gospodarstwa. Na 
podstawie badań i analiz przeprowadzonych w ramach rozdziału IV Autorka określiła i uszeregowała 
7 rozwiązań, które mogłyby skłonić rolników do szerszego korzystania z ubezpieczeń upraw od suszy 
oraz przedstawiła dwie propozycje dodatkowych instrumentów w postaci funduszy wspólnego 
inwestowania (Mutual Funds), służących — poza ubezpieczeniem — zabezpieczeniu gospodarstw 
rolnych przed skutkami spadku produkcji. 

W podsumowaniu rozdziału IV Autorka zawarła 30 obszernych wniosków, w większości odnoszących 
się do praktyki risk governance w Polsce, zawierających szereg krytycznych uwag co do aktualnego 
stanu rzeczy w naszym kraju, lecz uzupełnionych konstruktywnymi wskazaniami sposobów i narzędzi 
kompleksowej poprawy sytuacji w zakresie zarządzania ryzykiem w warunkach suszy. 

Poświeciłam omówieniu doświadczalnej części monografii, tj. zawartości rozdziałów III i IV, 
relatywnie dużo miejsca, ale uznałam, że jest to uzasadnione z uwagi na bardzo szeroki zakres 
badań, Wielowątkowość i efekty poznawcze uzyskane w wyniku ich realizacji. Wart podkreślenia 
jest także profesjonalizm przejawiający się w metodyce badań, sposobach doświadczalnej 
weryfikacji sformułowanych wcześniej hipotez oraz wnioskowaniu statystycznym i 
merytorycznym, a także zwięzłym i precyzyjnym formułowaniu tekstu, ilustrowanego 
przej rzystymi schematami i wykresami. 

Dużym walorem opiniowanej pracy jest jej aplikacyjny charakter. Już sama tematyka głęboko 
osadzona jest w praktyce, a zakres badań w dużej mierze wynikał z potrzeby wykorzystania ich 
rezultatów w działaniach władz publicznych oraz interesariuszy risk governance w Polsce. 
Odpowiedzią Autorki na to zapotrzebowanie są nie tylko omówione już  powyżej wnioski w 
podsumowaniu rozdziału IV, ale także, a może przede wszystkim, zawarte w zakończeniu (s. 206 
— 210) uwagi, postulaty i rekomendacje skierowane głównie do  decydentów podejmujących 
działania oraz planujących i wdrażających rozwiązania z zakresu suszy rolniczej. Stają się one 
coraz ważniejsze w dobie gwałtownych zmian klimatycznych mogących doprowadzić do  
znacznego zwiększenia częstotliwości występowania tego zjawiska w Polsce i rozmiarów szkód 
nim wywołanych. 

W ogólnej konkluzji wynikającej z przedstawionych w tym punkcie recenzji moich uwagi wniosków 
stwierdzam że publikacia dr  Moniki Kaczałv pt. „Systemowe ryzyko suszy rolnicze/' a ubezpieczenia 
Zadania dla państwa" spełnia wymagania art 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ti. stanowi znaczący wkład 
Autorki w rozwój dyscypliny naukowei finanse. 

H. OGÓLNA OCENA DOROBKU NAUKOWO-BADAWCZEGO W OKRESIE PO 
UZYSKANIU PRZEZ KANDYDATA STOPNIA DOKTORA NAUK EKONOMICZNYCH 

Poniżej dokonano oceny dorobku dr Moniki Kaczały zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego, z dnia 1 września 2011 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1165), w każdym 
przypadku podając nr właściwego dla danej oceny przepisu rozporządzenia: 
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$3 pkt.2

Habilitantka przedstawiła jedną współautorską publikację naukową (zaŁącznik Z5-wykaz
opublikowanych prac naukowych' .., s.Ż.).Udział Habilitantki 50%'

$a pkt. I
Habilitantka vq,kazała jako publikacje w Jej dorobkLr spełniające kry.terium autorstwa lub
współautorstwa monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub
krajowych innych niŻ znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w $ 3, dla
danego obszaru wiedzy, 35 pozycji o charakterze naukowym (załącznik Z1-wykaz
opublikowanych prac naukowych. .., s.2-7),, w Ęm:

1 monografia napisane samodzielnie, nabazte rozpraw doktorskiej,
1 monografia we współautorstwie. Udział Habilitantki 50%,

J rozdziałow w monografiach naukowych
18 recenzowanych publikacji w czasopismach naukowych (wydawnictwach ciągĘch)
8 publikacji w materiałach pokonferencyjnych, w tym 3 indeksowane w bazie Web of Sciece

$4 pkt.2
Spośród przedstawionych przez Habilitantkę pozycji opublikowanych po uzyskaniu stopnia dr. nie

spełniających warunków określonych w $3 pkt. 2 i $4 pkt. 1 rozporządzenia, a spełniających warunek

autorstwa lub współautorstwa odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów
zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspeĘz, utworów i dzleł aĘstycznych, wg mojej oceny
nie podano.

$a pkt.3
Sumaryczny impactfactor publikacji naukowych według listy Joumal Citation Reports (JCR), zgodnie
z rokiem opublikowania _ nię został podany

$4 pkt.4
Liczba cytowań publikacji według bary Web of Science (WoS): 3, (załącznik Z1-wykaz
opublikowanych prac naukowych..., s. 6.),

$4 pkt.5
Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS): 2 (załącznik Z5-
wykaz opublikowanych prac naukowych..., s. 8-9.), liczba cytowań 12.

$4 pkt.6
Wg danych z załączn||ka Z5, w 2018 Habilitantka pełniła rolę kierownika projektu realizowanego w
ramach konkursu Miniatura 2 (załącznikZ5-v,ykaz opublikowanych prac naukowych..., S. 9.)

Habilitantka braŁa i nadal bierze także ldział w 3 innych zewnętrznych projektaclr badawczych
(zał ącznik Z5 -łqkaz opub 1 ikowanych p rac naukowych.. ., s. 9. ).

$4 pkt.7
W odpowiedzi na pytanie o międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio
naukową albo aĘstyczną,Habil.itantka podała w załączntku 25 informację nt. cztereclr nagród.

$4 pkt.8
Habilitantka wygłosiła referaty na 20. konferencjach (Załącznlk Z5, s. 1 1- 13).

' jr),Y
ni"t

53 pkt. z 

Habilitantka przedstawiła jedną współautorską publikację naukową (załącznik ZS-wykaz 
opublikowanych prac naukowych..., s. 2.). Udział Habilitantki 50%, 

54 pkt. 1 
— Habilitantka wykazała jako publikacje w Jej dorobku spełniające kryterium autorstwa lub 

współautorstwa monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub 
krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w 5 3, dla 
danego obszaru wiedzy, 35 pozycji o charakterze naukowym (załącznik ZS-wykaz 
opublikowanych prac naukowych..., s. 2-7), , w tym: 

— l monografia napisane samodzielnie, na bazie rozprawy doktorskiej, 
— 1 monografia we współautorstwie. Udział Habilitantki 50%, 
— 7 rozdziałów w monografiach naukowych 
— 18 recenzowanych publikacji w czasopismach naukowych (wydawnictwach ciągłych) 

8 publikacji w materiałach pokonferencyjnych, w tym 3 indeksowane w bazie Web of Sciece 

54 pkt. 2 
Spośród przedstawionych przez Habilitantkę pozycji opublikowanych po uzyskaniu stopnia dr. nie 
spełniających warunków określonych w 53 pkt. 2 i 54 pkt. 1 rozporządzenia, a spełniających warunek 
autorstwa lub współautorstwa odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów 
zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych, wg mojej oceny 
nie podano. 

54 pkt. 3 
Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie 
z rokiem opublikowania — nie został podany 

54 pkt. 4 
Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 3, (załącznik ZS-wykaz 
opublikowanych prac naukowych..., s. 6.), 

54 pkt. 5 
Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS): 2 (załącznik ZS- 
wykaz opublikowanych prac naukowych..., s. 8-9.), liczba cytowań 12. 

54 pkt. 6 
Wg danych 2 załącznika ZS, w 2018 Habilitantka pełniła rolę kierownika projektu realizowanego w 
ramach konkursu Miniatura 2 (załącznik Z5-wykaz opublikowanych prac naukowych..., s. 9.) 
Habilitantka brała i nadal bierze także udział w 3 innych zewnętrznych projektach badawczych 
(załącznik ZS-wykaz opublikowanych prac naukowych..., s. 9.). 

54 pkt. 7 
W odpowiedzi na pytanie o międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio 
naukową albo artystyczną, Habilitantka podała w załączniku ZS informację nt. czterech nagród. 

54 pkt. 8 
Habilitantka wygłosiła referaty na 20. konferencjach (Załącznik ZS, s. 1 1-13). 

8 W” 



Na podstawie analizy przedstawionych powyżej w punkcie II publikacji, stwierdzam, Że z punktu

widzenia wymagań nałożonych przywołanym wcześniej rozporządzeniem MNiSW ocena cząstkowa
dorobku naukowo-badawczego przedstawionego przez Kandydatkęo z punktu widzenia
Znaczącego wkładu w rozrvój dyscypliny finanse jest pozyĘwna.

III. OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO, POPULARYZATORSIilBGO ORAZ
wsPoŁPRACY MIĘDZYNARoD owEJ

Analogicznie do punktu II, równiez w tym przypadku oceny dokonano wg kryteriów określonych w
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie kryteriów oceny osiqgnięć osoby

ubiegajqcej się o nadanie Stopnia dohora habilitowanego, z dnia l września 201l r. KryĄeria te

obejmują:

$5 pkt. 1 uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międrynarodowych lub
krajowych:
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności.

$5 pkt. 2 udzia| w międzynarodowych tub krajowych konferencjach naukowych lub udział w
komitetach organizacyj nych tych konferencj i :

Habilitantka wykazała w załączniku Z5 (s. 14) członkostwo w 9 komitetaclr organizacyjnych

konferencj i międzynarodowych,

$5 pkt.3 otrzymane nagrody i wyróżnienia:
Zgodnie z informacją w załączniku Z5 (s. 1 1), Habilitantka otrzymała dwukrotnie nagrodę zespołową

I stopnia Rektora UE w Poznaniu, wyróznienie RW Ekonomii AE w Poznaniu za I miejsce w VIII
edycji konkursu o nagrodę TUIR WARTA SA za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie ubezpieczen,
II nagrodę w konkursie Rzecznika Ubezpieczonych, FEU oraz GU.

$5 pkt. 4 urJział w konsorcjach i sieciach badawcrych:
We wniosku nie wykazano tej formy aktywrrości'

$5 pkt.S kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków
polskich i zagrznicznych, a w prrypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami:
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności.

$5 pkt.6 udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności.

$5 pkt.7 członkostwo w międrynarodowych lub krajowych organizacjach i towarrystwach
naukowych:
Habilitantka, zgodnie z informacjami podanymiw załączniku 25 (s. 14) jest członkiem 3 towarzystw
naukowych, w tym od 2017 - 2020 jest członkiem Rady Zarządzającej Asia-Pacific Risk and

Insurance Association (APRIA)

$5 pkt. 8 osiągnięcia dydakĘczne i w zakresie popularyzac.ii nauki lub sztuki:
osiągnięcia z tego zakresu zostaĘ przez Habilitantkę opisane w załączniku Z5 (s. 15-16).

Habilitantka w analizowanym okresie prowadziła zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów,
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Na podstawie analizy przedstawionych powyżej w punkcie II publikacji, stwierdzam, że z punktu 
widzenia wymagań nałożonych przywołanym wcześniej rozporządzeniem MNiSW ocena cząstkowa 
dorobku naukowo-badawczego przedstawionego przez Kandydatkę, z punktu widzenia 
znaczącego wkładu w rozwój dyscypliny finanse jest pozytywna. 

IH. OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO, POPULARYZATORSKIEGO ORAZ 
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 

Analogicznie do punktu II, również w tym przypadku oceny dokonano wg kryteriów określonych w 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, z dnia 1 września 2011 r. Kryteria te 
obejmują: 

55 pkt. 1 uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 
krajowych: 
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności. 

55 pkt. 2 udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 
komitetach organizacyjnych tych konferencji: 
Habilitantka wykazała w załączniku ZS (s. 14) członkostwo w 9 komitetach organizacyjnych 
konferencji międzynarodowych, 

55 pkt. 3 otrzymane nagrody i wyróżnienia: 
Zgodnie z informacją w załączniku ZS (s. 11), Habilitantka otrzymała dwukrotnie nagrodę zespołową 
I stopnia Rektora UE w Poznaniu, wyróżnienie RW Ekonomii AE w Poznaniu za I miejsce w VIII 
edycji konkursu o nagrodę TUIR WARTA SA za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie ubezpieczeń, 
II nagrodę w konkursie Rzecznika Ubezpieczonych, FEU oraz GU. 

55 pkt. 4 udział w konsorcjach i sieciach badawczych: 
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności. 

55 pkt.5 kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 
polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami: 
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności. 

55 pkt.6 udzial w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism: 
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności. 

55 pkt.7 członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 
naukowych: ? 
Habilitantka, zgodnie z informacjami podanymi w załączniku ZS (s. 14) jest członkiem 3 towarzystw 
naukowych, w tym od 2017 — 2020 jest członkiem Rady Zarządzającej Asia-Pacific Risk and 
Insurance Association (APRIA) 

55 pkt. 8 osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki: 
Osiągnięcia z tego zakresu zostały przez Habilitantkę opisane w załączniku Z5 (s. 15-16). 
Habilitantka w analizowanym okresie prowadziła zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów, 
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głównie w uczelni macierzystej, ale równieŻ zaprezentowała3 wykłady w uczelniach zagranicznych.
Wypromowała 3 3 licencjatów.

$5 pkt. 9 opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji:
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności.

$5 pkt. 10 opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub
promotora pomocniczego, z podaniem Ętułów rozpraw doktorskich:
Habilitantkajest promotorem pomocniczym jednej rozprawy doktorskiej (załącznikZ5 s.16)

$5 pkt. 11 staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności.

$5 pkt. 12 wykonanie eksperĘz lub innych opracowań na zamówienie organów władry
publicznejo samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zad,ania publiczne lub
przedsiębiorców
Habilitantka przedstawiła w załącznlkl Z5 (s. 16-17) informacje dotyczące wykonania dwóch

ekspeĘz i opinii narzeQz podmiotów realizujących zadanta publiczne.

$5 pkt. 13 udział w zespołach eksperckich i konkursowych
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności.

$5 pkt. 14 recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w
czasopismach międzynarodowych i krajowych:
W załączniku Z5 (s. 17) Habilitantka wskazała trzy recenz1e projektów oraz publikacji w

czasopismach międzynarodowych i krajowych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej w ramach punktu III dorobek Habilitantki, stwierdzam' że

ocena Jej dorobku dydakĘcznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międrynarodowej w
zadawalającym zakresie spełnia stawiane wymagania i można go uznać za pozytywny.

IV. STwIERDZENIE o ZASADNoŚcr NADA|{IA KANDYDATowI SToPNIA
NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK

EKONOMICZNYCH W DYSCYPLNIE FINANSE
Biorąc pod uwagę dokonane oceny cząstkowe doĘczące dorobku naukowego kandydatki, ze

szczególnym uwzględnieniem przedłożonej rozprawy pt. Systemowe ryzyko suszy rolniczej a
ubezpieczenia. Zadania dla państwa, stwierdzam, że w świetle wymagań art. 3I ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o Stopniach naukowych i Ętule naukowym oraz o Stopniach i Ętule w zakresie sztuki
(Dz. U. z2017 r. poz. l7B9) orazRozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyŻszego z dnia 19

sĘcznia 20 1B r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim' w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.IJ.
z 2018 t., poz. 261), dorobek naukowy dr Moniki KaczaĘ wnosi istotny wkład w rozwój
dyscypliny finanse. W zrviązku z powyższym) oYaz pozyĘwną oceną dorobku dydakĘcznego,
popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej kandydata, wnoszę o nadanie dr
Monice Kaczale stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w
dyscyplinie finanse. 

...i

'!/ t 3 ?łzt - /ć'j, ł {t*-'rt.ą
prof. dr hab. Wanda Sułkowska
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głównie w uczelni macierzystej, ale również zaprezentowała 3 wykłady w uczelniach zagranicznych. 
Wypromowała 33 licencjatów. 

55 pkt. 9 opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji: 
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności. 
55 pkt. 10 opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 
promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich: 
Habilitantka jest promotorem pomocniczym jednej rozprawy doktorskiej (załącznik Z5 s. 16) 

55 pkt. 11 staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich: 
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności. 

QS pkt. 12 wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy 
publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub 
przedsiębiorców 
Habilitantka przedstawiła w załączniku Z5 (s. 16-17) informacje dotyczące wykonania dwóch 
ekspertyz i opinii na rzecz podmiotów realizujących zadania publiczne. 

55 pkt. 13 udział w zespołach eksperckich i konkursowych 
We wniosku nie wykazano tej formy aktywności. 

55 pkt. 14 recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 
czasopismach międzynarodowych i krajowych: 
W załączniku Z5 (s. 17) Habilitantka wskazała trzy recenzje projektów oraz publikacji w 
czasopismach międzynarodowych i krajowych. 

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej w ramach punktu III dorobek Habilitantki, stwierdzam, że 
ocena Jej dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej w 
zadawalającym zakresie spełnia stawiane wymagania i można go uznać za pozytywny. 

IV. STWIERDZENIE O ZASADNOŚCI NADANIA KANDYDATOWI STOPNIA 
NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE NAUK 

EKONOMICZNYCH W DYSCYPLINIE FINANSE 
Biorąc pod uwagę dokonane oceny cząstkowe dotyczące dorobku naukowego kandydatki, ze 
szczególnym uwzględnieniem przedłożonej rozprawy pt. Systemowe ryzyko suszy rolniczej a 
ubezpieczenia. Zadania dla państwa, stwierdzam, że w świetle wymagań art. 31 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 
stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 261), dorobek naukowy d r  Moniki Kaczały wnosi istotny wkład w rozwój 
dyscypliny finanse. W związku z powyższym, oraz pozytywną oceną dorobku dydaktycznego, 
popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej kandydata, wnoszę o nadanie d r  
Monice Kaczale stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w 
dyscyplinie finanse. , 

42,05, 202,0. [ %  d/źw/Ęx 
prof. dr hab. Wanda Sulkowska 
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