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Recenzja dorobku Pani dr Anny Krakowiak-Bal
sporządzona na potrzeby postępowania habilitacyjnego

prowadzonego przez Radę Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1.    Podstawa wykonania recenzji:
a)    pismo  z dnia 29  listopada 2021  roku Przewodniczącej  Rady Naukowej  Dyscypliny

Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pani prof. UPP dr hab.
Karoliny Pawlak  informujące  o powołaniu mnie przez  Radę Naukową Dyscypliny
Ekonomia i Finanse UPP na członka komisji habilitacyjnej , w charakterze recenzenta
dorobku naukowego Pani dr Anny Krakowiak-Bal, ubiegającej  się o nadanie stopnia
doktora  habilitowanego  w  dziedzinie  nauk  społecznych  w  dyscyplinie  ekonomia
i finanse;

b)    przekazana w formie papierowej  i/lub elektronicznej  dokumentacja, tj. wniosek Pani
dr Amy Krakowiak-Bal z dnia 25 marca 2021  roku do Uniwersytetu Przyrodniczego
wPoznaniu(WydziałEkonomiczny)zapośrednictwemRadyDoskonałościNaukowej
o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wraz z wymaganymi
załącznikami,    w   tym   egzemplarzem   monografii   naukowej    pt.    Zrów#owczŻo#Ćz
konkurencyjność     obszarćiw    wiejskich    w    województwie    małopolskim    -    ujęcie
w.G/ohy/erz.cz/#e,   wskazanej   przez   Habilitantkę   jako   osiągnięcie   naukowe   będące
podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego ;

c)     Ustawa z dnia 201ipca 2018 r. Prcrwo o szko/#z.cMz.e wyźs:zym ł. 7zczcm (Dz. U. z 2021  r.

poz.  478 z późn.  zm.).  Oceny zawarte w recenzji  fomułowałam kierując  się  art.  219
ust.1  pkt.  1-3  Ustawy z  dnia 20  lipca 2018  r.  Prc";o  o §zko/#z.cmz.e w)/Źsizym  z. #cz#ce

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

2.    Podstawowe dane o Pani dr Annie Krakowiak-Bal (na podstawie informacji zawartych
w przekazanej dokumentacj i):
a)    Pani  Ama  Krakowiak-Bal  uzyskała  stopień  naukowy  doktora  nauk  rolniczych

w  zakresie   inżynierii   rolniczej,   na  podstawie   rozprawy   doktorskiej   pt.   ZJ%z.cz#);
inf irastruktury technicznej obszarów wiejskich w aspekcie funkcji gospodarczych gmin
górskz.cĄ   na   Wydziale   Techniki   i   Energetyki   Rolnictwa   Akademii   Rolniczej
im.  Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie  (obecnie:  Uniwersytet  Rolniczy  im.  Hugona
Kołłątaja w Krakowie) w dniu 20 paździemika 2004 roku. Promotorem w przewodzie
doktorskim   był   Pan  prof.   dr  hab.   Jerzy   Gruszczyński,   natomiast   recenzentami
w przewodzie doktorskim byli Panowie: prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki, dr hab. Jerzy
Dąbkowski,  prof.   AR  i   dr  hab.   inż.   Andrzej   Radwan.   Spelnienie  pierwszego
formalnego wymagania ustawowego (art. 219 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 Iipca
2018 r. Pr#wo o §z4o/nz.cmł.e wo;żgzym ł. nowcc @z. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.))
do  uzyskania  stopnia  doktora  habilitowanego  dokumentuje  odpis  dyplomu,
na którym znajduje się informacja o zgodności odpisu z oryginalem.
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b)    W przekazanej dokumentacji nie ma infomacji o tym, aby Pani dr Anna Krakowiak-
Bal ubiegała się uprzednio o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

c)     W  przekazanej  dokumentacji  Pani  dr  Anna  Krakowiak-Bal  zamieściła  informacje
o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:
-w latach 2004-2010 była zatrudniona w Katedrze Technicznej lnfrastruktury wsi

na  Wydziale  Agroinżynierii  Uniwersytetu  Rolniczego  im.  Hugona  Kołłątaja
w Krakowie,

-     w   latach   2010-2019    była   zatrudniona   w   lnstytucie    lnżynierii    Rolniczej

i   lnformatyki   na   Wydziale   lnżynierii   Produkcji   i   Energetyki   Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

-    od  2019  roku jest  zatrudniona w Katedrze  lnżynierii  Bioprocesów,  Energetyki
i  Automatyzacji  na  Wydziale  lnżynierii  Produkcji  i  Energetyki  Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W przekazanej dokumentacji nie ma informacji o zajmowanych stanowiskach.

3.    Dane naukometryczne, którymi legitymowała się Pani dr Anna Krakowiak-Bal na dzień
wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (na podstawie
informacj i zawartych w przekazanej dokumentacj i) :
a)    sumaryczny współczynnik lmpact Factor:

-     ogółem=4.8
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 4.8

b)    sumaryczna punktacja ministerialna:
-    ogółem=665
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 628

c)    liczba cytowań w bazie (bez autocytowań):
-Webofscience= 18
-     Scopus=22
-    BazEkon=39
-Publishorperish-Google scholar= 198

d)    indeks Hirscha według bazy:
-    Webofscience=3
-     Scopus=3
-    BazEkon=3
-    Publish or perish-Google scholar= 8

4.    Informacje o ocenianych osiągnięciach naukowych:

4.1.  Osiągnięcie  naukowe  stanowiące  podstawę  ubiegania  się  w  postępowaniu  o  nadanie
stopnia doktora habilitowanego :
morLogra.fiLa,     rLa;ukowaL     pt.      Zrównoważona      konkurencyjność      obszarów     wiejskich
wwojewództwiemałopolskim-ujęciewielokryterialne,Wyda:ihritiwoC.H.Beck,Warsz;a:wa,
2019, s. 204.
Recenzenci wydawniczy: dr hab. Jakub Hadyński, prof. dr hab. Barbara Kutkowska.

4.2.  Ocena   wskazanego   przez   Panią   dr   Amę   Krakowiak-Bal   osiągnięcia   naukowego
stanowiącego   podstawę   ubiegania   się   w   postępowaniu   o   nadanie   stopnia   doktora
habilitowanego:
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Mo")gra.fiia,    rra:"kowa.    pt.     Zrównoważona     konkurencyjność     obszarów    wiejskich
w    województwie    małopolskim    -    ujęcie    wielokryterialne,    a;"+orstwa,   Pa;rii    dr    Airir.:y
Krakowiak-Bal,  została wydana w Warszawie w 2019 roku przez  Wydawnictwo  C.H.Beck,
które w 2019 roku było ujęte w ministerialnym wykazie punktowanych wydawnictw.

Praca jest  podzielona  na  7  rozdziałów,  z  czego  2  rozdziały  zawierają  wyniki  badań
empirycznych.  Struktua pracy trochę mnie zaskoczyła,  gdyż pierwszy rozdział poświęcono
metodyce  badań  empirycznych,  w  tym  prezentacji  zmiennych  diagnostycznych,  a  dopiero
w następnych rozdziałach (tj. w rozdziale 2, 3 i 4) omówiono podstawy teoretyczne badanego
zagadnienia. Taki układ pracy -według mnie -utrudnia lekturę pierwszego rozdziału. Przejdę
teraz  do  syntetycznego  omówienia  treści  monografii.  Równocześnie  będę  realizować  zapis
znajdujący  się  w  „Umowie  na  recenzję",  mówiący  o  potrzebie  zamieszczenia  w  recenzji
wszystkich  zauważonych  przez  recenzenta  błędów  oraz  niesłusznych  lub  niedokładnych
sfomułowań.

We  Wstępie  znajdujemy  wprowadzenie  w  tematykę  zrównoważonej  konkurencyjności
obszarów wiej skich. Poruszone są m.in. takie zagadnienia jak zrównoważony rozwój , polityka
regionalna i lokalna, konkurencyjność gmin i obszarów wiej skich. Wskazano główny cel pracy,
którym jest  „zdefiniowanie  i  ocena  zrównoważonej  konkurencyjności  obszarów  wiejskich
za pomocą wielokryterialnych narzędzi analizy, przeprowadzona na przykładzie woj ewództwa
małopolskiego" (s. 9).

Cele szczegółowe (7 celów), pytania badawcze (11 pytań) i hipotezy badawcze (6 hipotez)
sfomułowano   w   rozdziale    1,   w   którym   przedstawiono    także   metody   zastosowane
w części empirycznej  pracy.  W mojej  opinii cele szczegółowe, pytania badawcze i hipotezy
badawcze nie budzą zastrzeżeń.  Lektura podrozdziału  1.2 jest utrudniona z powodu przyjętej
przez Habilitantkę  struktury pracy.  Mam na myśli  głównie punkt  1.2.2,  w którym czytelnik
zapoznaje   się   z  proponowanymi  przez  Autorkę   zestawami   zmiennych  diagnostycznych
charakteryzujących  uwarunkowania  gospodarcze,  społeczne  i  przyrodnicze,  a  nie  poznał
jeszcze podstaw teoretycznych prowadzonych rozważań. W efekcie na tym etapie lektury mogą
pojawić  się  problemy  z  oceną  oddziaływania  na  badane  zjawisko  niektórych  zmiennych.
W    dalszej     części    rozdziału    omówiono    wybrane    metody    analizy    wielokryterialnej
i wielowymiarowej zastosowane w części empirycznej pracy, w tym metody 4f7P, Prome/fteG,
/soC4.Wprezentacjipostępowaniabadawczegoizastosowanychmetod,wprzypadkumetody
4flp ®unkt  1.2.4) zabrakło mi szerszego opisu grupy  15 ekspertów, o których dowiadujemy
się tylko, że byli to przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańców i przedsiębiorców.
Rola ekspertów w metodzie 4f7P jest znacząca, więc sposób ich doboru oraz struktura zbioru
ekspertów ze względu na różne kryteria są bardzo ważne dla zrozumienia i oceny znaczenia
wyników badań. W punkcie 1.2.5 do opisu symboli występujących we wzorze na standaryzację
zmiennej  (s.  29)  zakradł  się  błąd.  Symbol  z,/.  oznacza  wartość  zmiemej  standaryzowanej /.
dla  obiektu  z.,  a  nie  zmienną  standaryzowaną.   Dalej,  opis  zakresu  wartości  jakie  może
przyjmować  syntetyczny wskaźnik oraz interpretacja tego wskaźnika (s.  29  i  30) wymagają
doprecyzowania.  W  punkcie   1.2.6  w  opisie  wzoru  na  indeks  preferencji  nie  wyjaśniono
co oznacza symbol #. W punkcie 1.2.8 wątpliwości budzi symbol indeksujednopodstawowego
(s.   32).   W  punkcie   1.2.10   wprowadzono   symbole  zmiemych  charakteryzujących  różne
czymiki  mogące  mieć  wpływ  na  konkurencyjność  obszarów  wiejskich  (s.   36).   Szkoda,
że w przypadku zmiennej  charakteryzującej  uwarunkowania środowiskowe przyjęto  symbol
nawiązujący do wersji angielskiej tego pojęcia.

W    rozdziale    2    znajdujemy    omówienie    definicji    i    rodzajów    konkurencyjności,
ze   szczególnym  uwzględnieniem  konkurencyjności  regionalnej   i   lokalnej.   Na  podstawie
literatury  przedmiotu  wskazano  uwarunkowania  konkurencyjności jednostek  terytorialnych
o charakterze m.in. ekonomicznym, społecznym i przyrodniczym. Na potrzeby prowadzonych
badań   zdefiniowano   konkurencyjność   (także   lokalną)   jako   „zdolność   osiągania   celów
rozwojowych, wśród których najważniejsza jest zdolność do poprawy dobrobytu obywateli"
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(s.   50).   Następnie   odwołując   się   do   koncepcji   zrównoważonego   rozwoju  zdefiniowano
zrównoważoną konkurencyjność w ujęciu terytorialnym jako „większą zdolność danego kraju
(regionu, gminy), w porównaniu z innymi, do zaspokajania potrzeb i podstawowych wymagań
obecnych  pokoleń  obywateli,  poprawy  jakości  ich  życia,  przy  jednoczesnym  utrzymaniu
lub  powiększaniu  narodowego  i  indywidualnego  dobrobytu  w  przyszłości,  bez  uszczerbku
dla kapitału naturalnego i społecznego" (s. 53). W dalszej części rozdziału 2 omówiono metody
i  modele  pomiaru  konkurencyjności  oraz  zrównoważonej  konkurencyjności.  Na  podstawie
zaprezentowanych  rozważań   opartych  na   literaturze   przedmiotu,   Habilitantka   stwierdza,
że   „konkurencyjność   gospodarcza  jest   koniecznym,   ale   niewystarczającym   warunkiem
dalszego   dobrobytu,   stąd   potrzebne   są   dodatkowe   działania   w   zakresie   społecznego
i  środowiskowego  wymiaru  zrównoważonego  rozwoju"  (s.  67)  i  takie  podejście  naukowe
Autorka przyjęła w swoich badaniach.

Rozdział   3   Autorka  poświęciła  zagadnieniu  imowacyjności   i  jej   roli  w  budowaniu
konkurencyjności  lokalnej.  Omówiła  różne  definicje  i  typy  imowacji,  następnie  wskazała
na   powiązania   między   procesami   innowacyjnymi   a   inteligentnym   i   zrównoważonym
rozwojem.  W rozdziale 3  znajdujemy także informacje o inteligentnych specjalizacjach i ich
roli  w budowaniu przewagi  konkuencyjnej  (także  zrównoważonej) jednostek na poziomie
regionalnym   i   lokalnym,   w   tym   obszarów   wiejskich.   W   dalszej    części   rozdziału   3
zaprezentowane   zostały   miary   i   kryteria   oceny   innowacyjności.   Na   koniec   rozważań
podkreślono    konieczność    włączenia    wybranych    aspektów    innowacyjności    do    oceny
zrównoważonej konkurencyjności regionalnej i lokalnej.

W   rozdziale   4    zawężono    rozważania   do    konkurencyjności    obszarów   wiejskich.
Znajdujemy  tutaj   przegląd   definicji   obszaru  wiejskiego.   Zwrócono   uwagę  na  problemy
pojawiające  się  w  badaniach  empirycznych,  wynikające  z  przyjęcia  konkretnej   definicji
obszaru  wiejskiego  oraz  na  wpływ  wyboru  definicji  obszaru  wiejskiego  na  wyniki  badań
i  ich  interpretację.  Wspomniano  także  o  kryterium  opartym  na podziale  administracyjnym,
które jest  stosowane  w  polskiej  statystyce  publicznej.  Według  tego  podziału  „za  obszary
wiejskie   uznaje   się   gminy   wiejskie   i   część   wiejską   gmin   miejsko-wiejskich"   (s.   87).
W  prezentowanych  badaniach  „ze  względów praktycznych,  związanych  w  głównej  mierze
z   dostępnością   danych,   przyjęto   definicję   obszani   wiejskiego   wyodrębnionego   według
kryterium administracyjnego".  Według Habilitantki ,jest to kryterium najczęściej  stosowane
w Polsce do identyfikacji obszarów wiej skich na poziomie lokalnym. Przyjęty cel opracowania
wymaga  zaś,  by  podmiotem  oceny  zrównoważonej   konkurencyjności  były  autonomiczne
jednostki  wydzielone  administracyjne"  (s.  89).  W  tej  części  pracy  zabrakło  mi  rozważań
na temat jednorodności zbioru obejmującego zarówno gminy wiejskie, jak i miejsko-wiejskie
(bez   wydzielenia   części   wiejskiej   z   gmin   miejsko-wiejskich)   z   punktu   widzenia   celu
prowadzonych  analiz  oraz  wpływu  wyboru  takiego  podejścia  badawczego  na  realizację
głównego celu pracy, który dotyczy obszarów wiejskich. W dalszej  części rozdziału 4 krótko
przedstawiono  metodologię  badań  obszarów  wiejskich  oraz  pochylono  się  nad  znaczeniem
rozwoju obszarów wiejskich zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, a także ich rolą w
skutecznej  realizacji koncepcji  zrównoważonego rozwoju.  Zwrócono  uwagę na konieczność
wspierania procesów innowacyjnych na obszarach wiejskich.  W podsumowaniu rozdziału 4
Habilitantka  stwierdziła,   że   zrównoważoną  konkurencyjność   obszarów  wiejskich  można
zdefiniować jako „długookresową zdolność danego regionu (gminy), większą w porównaniu
z innymi, do zaspokajania potrzeb oraz podnoszenia standardów i j akości życia mieszkańców,
przez  łączenie  rozwojowych  priorytetów  gospodarczych,   społecznych  i   środowiskowych,
przy jednoczesnym  utrzymaniu  lub  powiększaniu  dobrobytu w przyszłości,  bez uszczerbku
dla kapitału naturalnego i społecznego" (s.101).

Rozdział  5  zawiera  charakterystykę  obszarów  wiejskich  województwa  małopolskiego.
Badaniem objęto  121  gmin wiejskich i 47 gmin miejsko-wiejskich. Charakterystykę obszarów
wiejskich   w   Małopolsce   oparto   na   danych   dotyczących   22   zmiemych   opisujących
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uwarunkowania  gospodarcze,   13   zmiennych  opisujących  uwarunkowania  społeczne  oraz
10  zmiennych  opisujących  uwarunkowania  przyrodnicze.   Dane  pochodziły  z  2017  roku.
Uwzględnienie  w analizie tylko jednego  roku budzi  u mnie niedosyt,  gdyż  zaprezentowane
wartości wybranych miar opisowych zmiennych dotyczą tylko jednego roku i nie wiemy, jak
kształtowały  się  wartości  rozważanych  miar  opisowych  we  wcześniejszych  latach.  Warto
podkreślić,  że  interpretując  obliczone  wartości  miar  opisowych  dla  danych  z  2017  roku
Habilitantkawspominatakżeoróżnicachwystępującychmiędzygminamiwiejskimiigminami
miejsko-wiejskimi.

W rozdziale  6  znajdują się  wyniki  przeprowadzonej  oceny konkurencyjności  obszarów
wiejskich województwa małopolskiego, tj.168 gmin (łącznie wiejskich i miejsko-wiejskich).
Habilitantka  zaczęła  od  redukcji  wejściowego  zbioru  zmiennych,  uwzględniając  podział
na zmienne opisujące uwarunkowania gospodarcze,  społeczne i przyrodnicze. Na tym etapie
badań  Autorka  wykorzystała  analizę  czynnikową.  Liczbę  czynników  wybierała  w  oparciu
o wskazania trzech kryteriów. Na podkreślenie zasługuj e to, że Habilitantka omawia wskazania
uzyskane   na   podstawie   wszystkich   przyjętych   kryteriów,   co   umożliwia   czytelnikowi
wyrobienie  sobie  zdania  na  temat  stabilności  wyników.  Następnie  Autorka  wybiera jedno
z rozwiązań do dalszej analizy. Zdarza się, że w przypadku otrzymania wyników niezgodnych
z  intuicją,   Autorka  nie  podejmuje  próby  znalezienia/zaproponowania  wyjaśnienia  takiej
sytuacji (por. np. akapity pod tabelą 6.4 na s.119; akapity trzeci i ostatni na s.122). To niestety
-  według  mnie  -  może  wpływać  na  zaufanie  do  wyników  dalszych  badań,  które  bazują
na   wynikach   wcześniejszych   analiz.   Zgłaszam   także   usterki   redakcyjne,   a   mianowicie
wtabeli6.2nagłówekkolmmpowinienbrzmieć:Wartościładunkówczynnikowych,natomiast
na  s.118  w  pierwszym  wierszu  powinno  być:  w  tabeli  6.2.  W  dalszej  części  rozdziału  6
znajdujemy   interesujące   wyniki    analizy   przeprowadzonej    ponownie,    ale   tym   razepi
dla wybranych dwóch grup gmin, obejmujących albo gminy o najniższym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego,    albo    gminy    o    najwyższym    poziomie    rozwoju    społeczno-
gospodarczego.    Podstawą   podziału    gmin   były    wyniki    badania   pt.    „Ranking    Gmin
Małopolski  2017",  przeprowadzonego  przez  Małopolski  lnstytut  Samorządu  Terytorialnego
i Administracj i. Na postawie otrzymanych wyników Habilitantka określiła wspólne czymiki
zrównoważonej    konkurencyjności   dla   obu   analizowanych   grup    gmin   oraz   wskazała
na specyficzne czymiki zrównoważonej  konkurencyjności charakterystyczne tylko dla grupy
gmin najsłabszych lub tylko dla grupy gmin najsilniejszych pod względem poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego.  Badanie  rozszerzono  o  analizę  średniego  tempa  zmian  w  czasie
wartościzmiennychwybranychnapodstawiewynikówanalizyczynnikowej.Badaniemobjęto
lata  2012-2016.  Niestety  z  powodu tego,  że  zastosowano  wskaźnik  średniego  tempa  zmian
w  czasie,  trzeba  zachować  ostrożność  przy  interpretacji  wyników  i  wyciąganiu  wniosków.
Zastosowany miemik bazuje tylko na pierwszej  i ostatniej wartości w analizowanych szeregu
czasowym,  co  oznacza,  że  nie  mamy  informacji  o  przebiegu  poszczególnych  zmiennych
w  czasie.  Muszę  wskazać  na  usterkę  redakcyjną,  która  utrudnia  lekturę  tej  części  pracy.
Otóż  w  tabelach  6.21,  6.22  i  6.23  zamieszczono  wyniki  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc
po przecinku. W efekcie w tabelach występują wartości 0,00, które w tekście są interpretowane
albo jako niewielkie wzrosty wartości, albo jako niewielkie spadki wartości, chociaż czytelnik
widzi w tabelach brak zmian wartości.

Kontynuując lekturę rozdziału 6 dochodzimy do hierarchicznego modelu zrównoważonej
konkurencyjności  obszarów  wiejskich  opartego  na  metodzie  ,4fzp.  Na  tym  etapie  badań
pojawiają się opinie ekspertów, o których niestety wiemy niewiele.  Z obowiązku recenzenta
muszę odnotować, że w tabeli 6.24 w przypadku uwarunkowań demograficznych, wagi lokalne
ustalone dla subkryteriów 11 nie sumują się do 1. Dalej , znajdujemy interesujące wyniki analizy
dotyczącej  wpływu działalności imowacyjnej  na pozycję konkurencyjną obszarów wiejskich
z  wykorzystaniem  wskaźnika  specjalizacji  lokalnej.   W  podrozdziale   6.5   zaprezentowano
wyniki otrzymane z zastosowaniem wskaźnika poziomu konkurencyjności Perkala.  W tabeli
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6.26  w  wierszu  dotyczącym  gmin  o  średnim  poziomie  rozwoju  powinno  być:  1  >  r >  0.
Na  s.   148  znajdują  się  następujące  sformułowania:   „Wartości  współczynników  korelacji
liniowej   są  istotne..."  oraz  „Istotne  wartości  wskaźników  zależności...".  Warto  pamiętać,
Że  nie  testujemy  istotności  wartości.  Przechodząc  dalej,  możemy  zapoznać  się  z  modelem
zrównoważonej   konkurencyjności   obszarów   wiejskich   opartym   na  metodzie  Prome/#ee.
Model   ten   zbudowano   w   dwóch   wariantach,   tj.   przy   założeniu   takich   samych   wag
dla  rozważanych  wymiarów  zrównoważonej  konkurencyjności  lub  z  wykorzystaniem  wag
otrzymanych w metodzie 4f7P.

W  podrozdziale  6.7  znajdujemy  analizę  zgodności  uporządkowań  gmin  otrzymanych
z  wykorzystaniem  różnych  metod.  Ta  część  badania jest  ważna,  ale  ubolewam  nad  tym,
że nie zastosowano współczynnika Kendalla, w przypadku którego nie dochodzi do obliczania
różnic   między  rangami.   Pod  koniec  podrozdziału  6.7   Habilitantka  zapisała  interesujący
wniosek, a mianowicie „konkurencyjność zrównoważona nie może być utożsamiana wyłącznie
z  ochroną  środowiska  czy  też  tworzeniem  „skansenów  przyrodniczych",  gdzie  potrzeby
ochrony przyrody wykluczają możliwość realizacji potrzeb lokalnych społeczności" (s.154).
Dalsza  część  rozdziału  6  została poświęcona prezentacji  wyników  badania  nad  znaczeniem
zarządzania  wiedzą  w  budowaniu  konkurencyjności  obszarów  wiejskich.  Ta  część  analizy
empirycznej jest oparta na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w ramach grantu
NCN, w którego realizacji uczestniczyła Habilitantka. W tytule rysunku 6.11 podano, że wyniki
dotyczą samorządów gmin wiejskich.  Pojawia się wątpliwość:  Czy w tej  analizie zawężono
zbiór gmin do gmin wiejskich, czy też jest to tylko usterka redakcyjna? W podrozdziale 6.9
zamieszczono   model   konkurencyjności   obszarów  wiejskich   oparty   na  metodzie  /§gc4.
Zastosowanie    tej    metody    pozwoliło    na    wskazanie    tych    czynników    zrównoważonej
konkurencyjności   obszarów   wiejskich,   które   prowadzą   do   osiągnięcia   wysokiej   pozycji
konkurencyjnej.  Przeprowadzone  analizy  są  bardzo  interesujące, jednak  pozostaje  niedosyt
wynikający  z  tego,  że  bazowano  na  danych  tylko  z jednego  roku.  Uważam,  Że  włączenie
dodatkowych  lat  do  analizy  umożliwiłoby  sprawdzenie,  czy  wyniki  uzyskane  na kolejnych
etapach  badania,  a  co  za  tym  idzie  -  wnioski  sformułowane  na  ich  podstawie  są  stabilne
w czasie.

Rozdział  7  stanowi  zakończenie  pracy.  Habilitantka  dokonała  w  nim  podsumowania
wyników  i  wniosków  zaprezentowanych  w  pracy  oraz  odniosła  się  do  pytań  i  hipotez
badawczych   sformułowanych   w   rozdziale    1.   Warto   odnotować   niektóre   z   wniosków
sformułowanych  na  podstawie  wyników  przeprowadzonych  badań  i  wyróżnionych  przez
Habilitantkę w rozdziale 7, a dotyczących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa
małopolskiego w 2017 roku:

-    „w kompleksowej ocenie zrównoważonej konkurencyjności zauważalnajest przewaga

znaczenia sektora gospodarczego nad pozostałymi" (s.  168);
-     „najsilniejsza zależność łączy filar gospodarczy ze społecznym" (s.168);
-    „w     gminach     najsłabszych     do     czynników     kształtujących     zrównoważoną

konkurencyjność  należą m.in.  podstawowe  wyposażenie  infrastrukturalne,  czynniki
demograficzne i socjalne oraz poziom zatrudnienia. Natomiast dla gmin najlepszych
istotne  w  ocenie  zrównoważonej  konkurencyjności  są  m.in.:  wybrane  inteligentne
specjalizacje oraz wyposażenie w infrastruktuę społeczną" (s.  166);

-    „istnieje   grupa   czynników   konkurencyjności    stanowiących   bazę   dla   rozwoju
i   ich   istotność   nie   zmienia   się   wraz   z   postępującym   rozwojem   społeczno-
gospodarczym" (s.167);

-    „na  obszarach  wiejskich  następuje  wzrost  potencjału  konkurencyjności,  a  rozwój
tych  obszarów  powoduje   stopniowe   zmiany   wartości   czynników  kształtujących
ich konkurencyjność" (s.167);

-    „stwierdzono  duże zróżnicowanie  gmin pod względem poziomu konkurencyjności"

(s.167);
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-    „więcej  gmin osiąga  lepsze  wyniki  gospodarcze  lub  społeczne,  natomiast  znacznie
mniej łączy wysokie pozycj e konkurencyjne w zakresie wszystkich trzech aspektów"
(s.167  i  168);

-    „na   obszarach   wiejskich   z   powodzeniem   rozwijają   się   wybrane   inteligentne
specjalizacje" (s.168);

-     „rośnie   znaczenie   wybranych   rodzajów   innowacyjnej   działalności   gospodarczej

(inteligentnych specjalności) na terenach wiejskich w Małopolsce" (s.  169);
-    branże    o    dużym   potencjale    innowacyjnym,    to:    „branża   chemiczna,    energii

zrównoważonej , przemysły kreatywne oraz czasu wolnego, a także produkcja metali
i wyrobów metalowych" (s.169);

-    „poszczególne  zadania  operacyjne  w  ramach  całego  procesu  zarządzania  wiedzą,
tj. identyfikacj a, gromadzenie, transfer, kreowanie i stosowanie wiedzy, realizowane
są  z  różną  intensywnością  w  badanych jednostkach  samorządowych.  Najmniejszą
intensywność  przypisano  kreowaniu  wiedzy,  czyli  wymyślaniu  nowych  rozwiązań
dotyczących flmkcjonowania jednostki" (s.169);

-    „wysoka  pozycja  konkurencyjna  obszarów  wiejskich  Małopolski  jest  rezultatem
łączenia różnych priorytetów rozwojowych" (s.170).

W dalszej  części rozdziału 7 Habilitantka sformułowała także 4 wnioski ogólne płynące
z  wyników  przeprowadzonych  analiz  oraz  wskazała  potencjalne,  nowe  kierunki  badań,
a także sfomułowała rekomendacje dotyczące budowania zrównoważonej konkurencyjności
obszarów wiej skich.

Do  głównych  osiągnięć  Pani  dr Anny Krakowiak-Bal  zaprezentowanych  w monografii
zaliczam:

-     operacjonalizację   pojęcia  zrównoważonej   konkuencyjności   obszarów  wiejskich,
z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, społecznych i przyrodniczych;

-    zaproponowanie      zestawów     zmiennych     charakteryzujących     uwarunkowania

gospodarcze,  społeczne  i  przyrodnicze  zrównoważonej  konkurencyjności  obszarów
wiejskich;

-    zastosowanie metod analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej do budowy modelu

i oceny zrównoważonej  konkurencyjności obszarów wiej skich;
-     ocenę     zrównoważonej     konkurencyjności     obszarów     wiejskich     województwa

małopolskiego w 2017 roku;
-    określenie wspólnych i  specyficznych czynników zrównoważonej  konkurencyjności

dla   grup   gmin   słabych   i   silnych  pod   względem   poziomu   rozwoju   społeczno-
gospodarczego na przykładzie gmin województwa małopolskiego w 2017 roku;

-     zbadanie  zależności  między  zrównoważoną  konkurencyjnością  a  innowacyjnością

i/lub   zarządzaniem   wiedzą   na   przykładzie   obszarów   wiejskich   w   Małopolsce
w 2017 roku.

OPINIA:    Zamieszczone    komentarze    i    zgłoszone    wątpliwości,    z    wyłączeniem    uwag
dotyczących     usterek     redakcyjnych,     mają     charakter     subiektywny     i     dyskusyjny,
zatem na tym etapie postępowania habilitacyjnego  rozstrzygam je na korzyść  Pani  dr Anny
Krakowiak-Bal.
MorLografiię ntiukową pt.  Zrównoważona konkurencyjność obszarów wiejskich w województwie
mc7Zopo/skż.m   -   2ł/.€cz.e   wz.e/oA7`);/erz.cz/#c,   wskazaną   przez   Panią   dr   Annę   Krakowiak-Bal

jako  osiągnięcie  naukowe  stanowiące  podstawę  ubiegania  się  w  postępowaniu  o  nadanie
stopnia doktora habilitowanego oceniam pozytywnie.
Uważam, że opiniowana monografia wnosi znaczy wklad w rozwój dyscypliny ekonomia
i finanse. Spełnionejest zatem kolejne wymaganie ustawowe (art. 219 ust.1 pkt. 2  1it. a Ustawy
z dnia 20  lipca 2018 r.  Prc";o o szko/#z.cMz.G iĄ;)/Ź§zym z. #crz4ce (Dz.  U.  z 2021  r. poz. 478 z późn.
zm.)) do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
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4.3.  Infomacja    o    liczbie    artykułów   naukowych,    monografii    naukowych,    rozdziałów
w monografiach naukowych autorstwa lub współautorstwa Pani dr Anny Krakowiak-Bal
(stan na dzień wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
na podstawie informacji zawartych w przekazanej dokumentacj i):
a)   artykuły naukowe w czasopismach indeksowanych w bazie JCR:

-    ogółem-7
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 7

b)   artykuły naukowe w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus (spoza bazy JCR):
-    ogółem-3
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 3

c)   artykuły naukowe w czasopismach spoza baz JCR i Scopus:
-    ogółem=45
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 38

d)   monografie naukowe:
-    ogółem-5
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 5

e)   rozdziały w monografiach naukowych:
-    ogółem-7
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 6

f)    redakcja monografii naukowych:
-    ogółem-2
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 2

g)   inne publikacje, w tym w materiałach konferencyjnych:
-    ogółem-6
-    po uzyskaniu stopnia naukowego doktora = 5

4.4.  Informacja o najważniej szych czasopismach:
W   autoreferacie   Pani   dr   Anna   Krakowiak-Bal   wskazała   recenzowane   czasopisma
naukowe,  w  ramach  których  publikowała  swoje  prace  naukowe.  Były  to  m.in.  takie
czasopismajak:
a)   INTERNATIONAL      JOURNAL      OF      ENTREPRENEURIAL      BEHAVIOR

&    RESEARCH,    które    w   2017    roku    (tj.    w   roku    opublikowania    artykułu
we  współautorstwie;  swój  wkład  w  powstanie  publikacji  Habilitantka  oszacowała
na poziomie 80%) miało IF =  1.863;

b)   INTERNATIONAL  AGROPHYSICS,  które  w  2016  roku  (tj.  roku  opublikowania
dwóch   artykułów   we   współautorstwie;    swój    wkład   w   powstanie   publikacji
Habilitantka oszacowała na poziomie 25%  i  15%) miało  IF = 0.967 i było na liście
ministerialnej A z przypisanymi 25 punktami;

c)   ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, które w 2016 roku
(tj.  roku  opublikowania  artykułu  we  współautorstwie;   swój   wkład  w  powstanie
publikacji Habilitantka oszacowała na poziomie 20°/o) miało IF = 0.523 i było na liście
ministerialnej A z przypisanymi 20 punktami;

d)   CONTEMPORARY  ECONOMICS,  które  w  2017  roku  (tj.  roku  opublikowania
artykułu  we   współautorstwie;   swój   wkład   w  powstanie   publikacji   Habilitantka
oszacowała  na  poziomie   45°/o)   było   na   liście   ministerialnej   8   z  przypisanymi
15 punktami;

e)   BAROMETR REGIONALNY, które w 2017 roku (tj.  roku opublikowania artykułu
we  współautorstwie;  swój  wkład  w  powstanie  publikacji  Habilitantka  oszacowała
na poziomie 60%) było na liście ministerialnej ,8 z przypisanymi  14 punktami;

f)    INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENOW WIEJSKICH, które w latach 2016
i 2017 (tj. w latach opublikowania pięciu artykułów we współautorstwie; swój wkład
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w powstanie publikacji Habilitantka oszacowała na poziomie 50%, 40°/o,  80%, 50%
i 80%) było na liście ministerialnej 8 z przypisanymi  10 punktami.

UWAGA:  Pełniąc  funkcję  recenzenta  muszę  odnotować,  że  22  artykuły  naukowe  spośród
50 prac opublikowanych po doktoracie zostały opublikowane w czasopiśmie  „Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich", w tym  12 artykułów zostało opublikowanych po 2010 roku,
czyli w okresie,  w którym Habilitantka albo pełniła funkcję  sekretarza redakcji  czasopisma
(lata2010-2015),albopełniłafunkcjęzastępcyredaktoranaczelnegoczasopisma(od2015roku
nadal). Moim zdaniem w przyszłości warto by było minimalizować udział tego typu publikacji
(tj. publikacji w czasopismach, w których pełni się funkcje w redakcjach) w liczbie publikacji
ogółem.

4.5.  Informacja o  roli, jaką Habilitantka odgrywała w ramach powstawania współautorskich
prac naukowych (na podstawie informacj i zawartych w przekazanej dokumentacji):
Pani  dr  Anna  Krakowiak-Bal  po  uzyskaniu  stopnia  naukowego  doktora  opublikowała
samodzielnie jedną monografię  naukową  oraz  15  artykułów  naukowych.  W przypadku
prac   współautorskich  Habilitantka  oszacowała   swój   wkład  w  powstanie  wspólnych
publikacji,jako:
-    równy udziałowi w zespole autorów w przypadku 29 prac oedna monografia naukowa,

4 rozdziały w monografiach naukowych, 24 artykuły naukowe),
-    większy niż udział w zespole autorów w przypadku 14 prac (2 monografie naukowe,

jeden rozdział w monografii naukowej,11  artykułów naukowych).
Pani  dr A.  Krakowiak-Bal -jak wynika z  autoreferatu -bardzo  często  uczestniczyła
wopracowaniuzałożeńbadawczychimetodykibadań,atakżewprzeprowadzeniuanalizy
wyników badań oraz sformułowaniu wniosków.

UWAGA:  Na podstawie  powyższych  informacji  uważam,  że  Pani  dr Anna  Krakowiak-Bal
odgrywała znaczącą  rolę w ramach powstawania wszystkich współautorskich prac naukowych,
w tym w wielu przypadkach - rolę wiodącą.

4.6.  Informacja o 10 pracach dołączonych do dokumentacji:

W  autoreferacie  Pani  dr  Ama  Krakowiak-Bal  wskazała 4  główne  obszary tematyczne
swojej działalności naukowej :

1)   Rola infrastruktury w rozwoju obszarów wiejskich
2)   Problemy i uwarunkowania działalności rolniczej , przedsiębiorczości

i innowacyjności na obszarach wiejskich
3)   Znaczenie wiedzy i procesów z jej udziałem w budowaniu konkurencyjności

obszarów wiej skich
4)   Metody i techniki badań zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych

W  swojej  dotychczasowej  pracy  badawczej  Habilitantka  konsekwentnie  zajmowała  się
obszarami wiej skimi. Analizowała różne zagadnienia dotyczące tych obszarów.

Wśród dziesięciu prac  współautorskich z  lat 2014-2017  (dołączonych do  dokumentacji)
znajdują  się  dwie prace  zaliczone  przez  Habilitantkę  do  pierwszego  obszaru tematycznego.
W pracach tych Autorka wraz ze współautorami analizowała wpływ infrastruktury na rozwój
obszarów   wiejskich,   w   tym   na   przedsiębiorczość.   Drugi,   obszerny   zakres   tematyczny
reprezentują trzy prace,  dotyczące działalności rolniczej  (analiza kosztów uprawy roszpunki
i produkcj i szparagów) oraz imowacyjności gospodarki na obszarach wiejskich. Do trzeciego
obszaru   tematycznego   Habilitantka   zaliczyła  pięć   prac   spośród   dziesięciu   dołączonych
do dokumentacji. Prace te są związane z grantem NCN, w którego realizacj i uczestniczyła Pani
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dr Anna Krakowiak-Bal.  Dołączone prace dotyczą przede wszystkim znaczenia zarządzania
informacją i wiedzą dla rozwoju obszarów wiejskich i są oparte głównie na wynikach badań
ankietowych.    Czwarty   obszar   tematyczny   reprezentuje   przede   wszystkim   pięć   prac,
przypisanych już  wcześniej  do  trzech  pierwszych  obszarów  badawczych.  W  pracach  tych
rozważania  teoretyczne  zostały  wsparte  wynikami  analiz  wykonanych  z  wykorzystaniem
metod 4fłp i s/gc4 .

W  trzech  publikacjach  wkład  Habilitantki  w  powstanie  pracy  był  równy  udziałowi
w zespole współautorów, natomiast w siedmiu publikacjach wkład ten był większy niż udział
w   zespole   współautorów.   Lektura   dołączonych   dziesięciu   prac   prowadzi   do   wniosku,
że  Pani  dr  Ama  Krakowiak-Bal  od  wielu  lat  zajmuje  się  tematyką  obszarów  wiejskich,
co przekłada się na wiedzę i doświadczenie badawcze Habilitantki w tym zakresie. Dla metod
4fłp i §/gcA znajduje nowe obszary zastosowań i sprawnie się nimi posługuje.

4.7.  Infomacje o aktywności naukowej Pani dr Anny Krakowiak-Bal:

a)   w zakresie udziału w stażach naukowych w zagranicznych instytucjach naukowych:
Z  informacji   zawartych  w  przesłanej   dokumentacji  wynika,   że   Pani  Doktor  -

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora -odbyła następujące staże naukowe:
-w 2005 roku w University of Natural Resources and Life Sciences w Wiedniu,
-w 2013 roku w Czech University of Life Sciences w Pradze,
-w 2014 roku w Slovak University of Agriculture in Nitra,
-w 2019 roku w Mendel University in Brno;

b)   w zakresie współpracy naukowej  z przedstawicielami  innych ośrodków naukowych
w Polsce i za granicą:
Z   informacji   zawartych  w  przesłanej   dokumentacji   wynika,   Że   Pani   Doktor  -

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora - współpracowała:
-    z   naukowcami   z   Uniwersytetu   Ekonomicznego   w   Krakowie   -   w   efekcie

tej współpracy powstało 8 wspólnych publikacji naukowych w latach 2012-2017,
-    z   naukowcami   ze   Slovak   University   of  Agriculture   in   Nitra   -   w   efekcie

tej współpracy powstały 3 wspólne publikacje naukowe w 2014 roku,
-    z naukowcami  z Mendel University in Bmo - w efekcie tej  współpracy powstało

s wspólnych publikacji naukowych w latach 2013 -2019,
-    z  naukowcami  z  Dolishniy  lnstitute  of  Regional  Research  of  NAS  of  Ukraine

we Lwowie -w efekcie tej współpracy powstała jedna wspólna publikacja naukowa
w 2007 roku,

-    oraz z naukowcami z innych instytucji zagranicznych w zakresie m.in. organizacji
konferencji naukowych oraz przygotowania wniosków o granty badawcze, a także
realizacji projektów naukowych (University of Natural Resources and Life Sciences
w Wiedniu, Suleyman Demirel University w Turcji i inne);

OPINIA:   Pani  dr  Anna  Krakowiak-Ba]  wykazuje  się  istotną  aktywnością  naukową
realizowaną  w  więcej  niż  jednej  uczelni,  instytucji  naukowej  lub  instytucji  kultury,
w szczególności zagranicznej.  Spełnione jest zatem kolejne wymaganie ustawowe (art. 219
ust.  1  pkt.  3  Ustawy  z  dnia  201ipca  2018  r.  Prc";o  o  s'zb/#z.cmj.e  w)/Ź§zym  J.  J?cJ#ce  (Dz.  U.
z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)) do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

c)   w zakresie udziału w projektach badawczych:
Z   informacji   zawartych   w  przesłanej   dokumentacji   wynika,   że   Pani   Doktor  -

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora -pełniła funkcj ę kierownika projektu typu „Granty
na granty" finansowanego przez Ministerstwo Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego w 2013  roku.
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Habilitantka była także wykonawcą w dwóch projektach wyłonionych w drodze konkursów
ogłoszonych  przez  Narodowe  Centrum  Nauki  (lata  2011-2014  i  2011-2017).  Obecnie  Pani
dr  Ama  Krakowiak-Bal  jest  wykonawcą  w  projekcie  wyłonionym  w  drodze  konkusu
ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Projekt ten jest współfinansowany
przez Unię Europej ską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego lnteligentny Rozwój ;

d)   w zakresie udziału w konferencjach naukowych:
Z  informacji   zawartych  w  przesłanej   dokumentacji  wynika,   że   Pani  Doktor  -

po  uzyskaniu  stopnia  naukowego  doktora -była  autorką  lub  współautorką  31  referatów
naukowych  zaprezentowanych  na  konferencjach  naukowych,   w  tym   14   konferencjach
zagranicznych;

e)   w zakresie recenzowania artykułów naukowych:
Z  infomacji   zawartych  w  przesłanej   dokumentacji  wynika,  że  Pani  Doktor  -

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora - sporządziła 32 recenzje artykułów naukowych,
w tym:

-     w 2020 roku 4 recenzje dla czasopisma „Sustainability" (MDPI, IF=3.251),
-    w   2015   roku   jedną   recenzję   dla   czasopisma   „INTERNATIONAL   JOURNAL

OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT" (Routledge Journals, Taylor & Francis
Ltd, IF=1.262), które wówczas znajdowało się na liście ministerialnej A z przypisanymi
20 punktami.

OPINIA:Biorącpoduwagęwszystkiepowyższeinformacje(tj.informacjezawartewpunktach
4.2-4.7) uważam, że Pani dr Anna Krakowiak-Bal spelnia kryterium dotyczące wykazania
się istotną aktywnością naukową.

4.8.  Infomacje  o  osiągnięciach  dydaktycznych,  organizacyjnych  i  popularyzujących  naukę
Kandydatki do stopnia doktora habilitowanego :

4.8.1.    Infomacja   o   osiągnięciach   dydaktycznych   (na   podstawie   informacji   zawartych
w przekazanej dokumentacji):
Pani dr A. Krakowiak-Bal była promotorem 85 prac dyplomowych oraz recenzentem

53  prac  dyplomowych.  Opracowała kilka autorskich programów przedmiotów.  Habilitantka
prowadzi  zajęcia  z  wielu  przedmiotów,  w  tym  część  zajęć  prowadzi  w języku  angielskim
i/lub   w   systemie   e-leamingowym.   Swoje   kompetencje   w   zakresie   prowadzenia   zajęć
dydaktycznych   w   języku    angielskim   rozwija   m.in.    poprzez    wyjazdy    o   charakterze
dydaktycznym   w   ramach   programu   Erasmus.    Za   działalność    w   obszarze   dydaktyki
była nagradzana Nagrodą Rektora UR w latach 2014 i 2015.  W 2016 roku otrzymała Medal
Komisji Edukacji Narodowej .

4.8.2.   Informacja  o   osiągnięciach  organizacyjnych   (na   podstawie   informacji   zawartych
w przekazanej dokumentacj i) :
Pani  dr  Ama  Krakowiak-Bal  -  po  uzyskaniu  stopnia  naukowego  doktora  -  była

członkiem   szesnastu  komitetów  organizacyjnych  konferencji   naukowych,   w  tym  dwóch
konferencji  zagranicznych.  Osiem  razy  pełniła  funkcję  przewodniczącej  takiego  komitetu.
Habilitantka   była   członkiem   kilku   organizacji   i   towarzystw   naukowych.   W   Komisji
Technicznej lnfrastruktury Wsi PAN (oddział w Krakowie) pełni funkcję sekretarza, natomiast
w  Stowarzyszeniu  lnfrastruktura  i  Ekologia  Terenów  Wiejskich,  afiliowanym  przy  PAN
(oddział w Krakowie) pełni funkcję skarbnika.
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Pani   dr   A.   Krakowiak-Bal   od   2010   roku  jest   członkiem   redakcji   czasopisma
„Infrastruktura  i  Ekologia  Terenów  Wiejskich",  w  którym  do  2015  roku  pełniła  funkcję
sekretarza redakcji, a od 2015 roku pełni fimkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma.

Habilitantka aktywnie uczestniczy w pracach różnych komisj i i zespołów działających
w  Uniwersytecie  Rolniczym  im.  Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie,  za  co  była  sześciokrotnie
wyróżniona  nagrodą  Rektora  Uniwersytetu  Rolniczego  im.  Hugona  Kołłątaja  w  Krakowie
w latach 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 i 2020.

4.8.3.   Informacja o osiągnięciach popularyzujących naukę (na podstawie informacji zawartych
w przekazanej dokumentacji):
Pani  dr  Anna  Krakowiak-Bal  była  współorganizatorem  wydarzeń  w  ramach  Nocy

Naukowców   na   swoim   Wydziale   w   latach   2014,   2015   i   2018.   Uczestniczyła   także
w   przygotowaniach    Festiwalu   Nauki    i    Sztuki    w    Krakowie    (cykliczne    wydarzenie
popularyzujące naukę, odbywające się od 2000 roku w Krakowie) w latach 2017 i 2018.

OPINIA:   Osiągnięcia  dydaktyczne,  organizacyjne  i  popularyzujące  naukę  Pani  dr  Anny
Krakowiak-Bal oceniam pozytywnie.

5.   PODSUMOWANIE

Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją stwierdzam, że Pani dr Anna Krakowiak-
Bal wykazuje się istotną aktywnością naukową.

MorLogia.fiLę rLZNikową pt.  Zrównoważona konkurencyjność  obszarów wiejskich w województwie
mcrzopo/§Żz.77c   -   #/.?cz.e   wz.G/ohy/erz.cz/#e,   wskazaną   przez   Panią   dr   Annę   Krakowiak-Bal

jako  osiągnięcie  naukowe  stanowiące  podstawę  ubiegania  się  w  postępowaniu  o  nadanie
stopnia doktora habilitowanego oceniarn pozytywnie.
Uważam, że opiniowana monografia wnosi znaczy wkład w rozwój dyscypliny ekonomia
i finanse. Spełnione jest zatem wymaganie ustawowe (art. 219 ust.1 pkt. 2  lit. a Ustawy z dnia
20  lipca 2018 r. Pra";o o szb/#z.cn4u.e w}łź§zym z. #c}%ce (Dz. U.  z 2021  r. poz. 478 z późn. zm.))
do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Uważam, że Pani  dr Anna  Krakowiak-Bal wykazuje się  istotną  aktywnością  naukową
realizowaną  w  więcej  niż  jednej  ucze]ni,  instytucji  naukowej  lub  instytucji  kultury,
w  szczególności  zagranicznej.  Spełnione jest  zatem  wymaganie  ustawowe  (art.  219  ust.  1
pkt.   3   Ustawy   z   dnia   20   lipca  2018   r.   Prc";o   o  szko/#z.cA4w.e   wj/Ź§zym   j   ncr2/ce   (Dz.   U.
z   2021    r.    poz.    478    z    późn.    zm.))    do    uzyskania    stopnia    doktora    habilitowanego.

W  związku  z  powyższym  wyrażam  pozytywną  opinię  w  sprawie  nadania  Pani  dr  Annie
Krakowiak-Bal stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
ekonomia i finanse.

żx]yŁmrar}anŁ-ŁL
B arbara Pawełek
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