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1. Imię i nazwisko 
 

Bogdan Pachołek 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 
 

− Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwo 

Wydział Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Odpady przetwórstwa owoców i warzyw jako źródło 

przeciwutleniaczy” 

Promotor:  

prof. dr hab. Maria Małecka 

Recenzenci rozprawy doktorskiej:  

prof. dr hab. Józef Korczak,  

prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński  

 

− Tytuł magistra inżyniera 

Dyplom ukończenia studiów wyższych 5-letnich na kierunku towaroznawstwo, 

specjalność Technologia i obrót żywnością, Wydział Towaroznawstwa, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu, 1995 

Tytuł pracy magisterskiej „Żywność ekologiczna w opinii konsumenta” 

Promotor:  

prof. dr hab. Jan Kumider 

 

− Kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej 

Dyplom ukończenia Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, Akademia 

Ekonomiczna w Poznania, 1995, dyplom nr 530. 

 

− Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001. 

LRQA, kurs rejestrowany w International Register of Certificated (IRCA), 2005, 

certyfikat: 04/5558. 

 

− Specjalist for food safety managment systems compliant with BRC and IFS Standard, 

QS Zurich, 2018. 
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− Internal auditor food safety managment system ISO 22000 

TÜV Rheinland, 2010 
 

− Udział w szkoleniu: podnoszenie wydajności i elastyczności produkcji z wykorzystaniem 

wskaźnika OEE i metod problem Solving 

LeanQ Team, 2018 

 

− Lider zespołu sensorycznego 

J.S.Hamilton, 2018 

 

− Specjalista ds. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 

J.S. Hamilton, 2018 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

− 01.06.2018 – obecnie  

Starszy Specjalista - Kierownik projektu „Zintegrowany Program Rozwoju 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ”WND-POWR.03.05.00-00-Z011/17 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu 

− 01.01.2017 – obecnie 

Starszy Specjalista - Kierownik merytoryczny projektu „Menedżer ds. zarządzania i 

zapewniania jakości oraz bezpieczeństwa produktów” POWR.03.01.00-00-K331/15 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu 

− 01.03.2014-28.02.2015 

Starszy wykładowca, Katedra Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu 

− 01.11.2003-28.02.2014 

Adiunkt, Katedra Towaroznawstwa Żywności (dawniej: Katedra Towaroznawstwa 

Artykułów Spożywczych), Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu 

− 15.09.1995-31.10.2003  
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Asystent, Katedra Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych, Akademia Ekonomiczna 

w Poznaniu1994-1995, Student-stażysta, Katedra Towaroznawstwa Artykułów 

Spożywczych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

− 13.09.1994-14.09.1995  

Student-stażysta, Katedra Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu 

4.   Wskazane osiągnięcia 
 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 
„Produkty uboczne przetwórstwa owoców w projektowaniu żywności”, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

 

4.2. Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy 

 

Bogdan Pachołek, 2019, Produkty uboczne przetwórstwa owoców w projektowaniu żywności, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 170 stron, ISBN 978-83-66199-13-2 

Recenzenci wydawniczy: 

• dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. nadzw. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni 

• prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 
Producenci żywności koncentrują swoje działania na zaspokojeniu aktualnych 

oczekiwań współczesnego konsumenta zorientowane między innymi na prozdrowotne efekty 

związane ze spożywaniem żywności. Wyniki badań prowadzonych przez wielu autorów 

wskazują, że to do istotnych przesłanek rozwoju rynku żywności o podwyższonych cechach 

prozdrowotnych należy m.in. wzrost liczby chorób cywilizacyjnych, starzenie się 

społeczeństwa, wzrost poziomu wiedzy konsumentów w zakresie szczególnej roli, jaką 

żywność odgrywa w kształtowaniu zdrowia człowieka. Duże zainteresowanie wzbudzają 

biologicznie aktywne substancje, wpływające na utrzymanie dobrego stanu zdrowia oraz 

obniżające ryzyko powstawania niektórych chorób, zwłaszcza chorób nowotworowych  
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i układu krążenia. Wśród wielu substancji bioaktywnych zawartych w żywności, niezwykle 

istotną rolę odgrywają m.in. nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, 

przeciwutleniacze, fitosterole. 

Jednym z istotnych wyzwań stojących w dzisiejszych czasach przed producentami 

żywności jest racjonalne gospodarowanie nie tylko surowcami i produktami, ale również 

produktami ubocznymi i odpadami powstającymi na różnych etapach procesu wytwarzania. 

Stanowią one bowiem dla przedsiębiorstw branży spożywczej istotne koszty, zarówno  

z punktu widzenia skali ich powstawania (wyzwanie ekonomiczne), jak i generują dodatkowe 

koszty w wyniku konieczności ich utylizacji (wyzwanie ekologiczne). Znaczna część produktów 

ubocznych jest nieracjonalnie składowana i wykorzystana, co stanowi potencjalne zagrożenie 

dla środowiska naturalnego i jest przejawem marnotrawstwa. Wtórne ich wykorzystanie może 

przynieść zatem korzyści ekonomiczne jak i ekologiczne.  

Jak wykazałem w pracy, produkty uboczne z przetwórstwa owoców stanowią źródło 

składników odżywczych i prozdrowotnych a ich wykorzystanie w przetwórstwie może nie tylko 

ograniczyć straty, ale także stanowić wartość dodaną w postaci korzyści ekonomicznych. 

Należy podkreślić, że mimo potencjalnych korzyści, odpady nie są w Polsce powszechnie 

wykorzystywane jako naturalne surowce bogate w prozdrowotne substancje o cechach 

funkcjonalnych. Istniejące na rynku żywności trendy oraz postawy i zachowania żywieniowe 

współczesnych konsumentów stanowią przesłanki do prowadzenia badań nad opracowaniem 

wyrobów z dodatkiem naturalnych produktów ubocznych z przetwórstwa owoców, zwłaszcza 

tych o właściwościach żywieniowych. 

Projektowanie żywności o cechach prozdrowotnych i jej komercjalizacja jest procesem, 

który musi opierać się na wynikach badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym,  

między innymi w zakresie technologii żywności, towaroznawstwa, nauk o żywieniu, medycyny, 

prawa żywnościowego, ale także równie istotnych badań nad postawami, preferencjami i 

zachowaniami konsumentów. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że kluczowym 

czynnikiem sukcesu produktów o zadeklarowanych cechach prozdrowotnych jest konsument, 

stopień jego wiedzy i edukacji, ukierunkowany na polepszenie jakości życia, poprzez dążenie 

do poprawy samopoczucia, ale przede wszystkim poprzez świadome zapobieganie i obniżanie 

ryzyka występowania i rozwoju chorób. 

Jak dotąd większość prac dotyczących badań nad bioaktywnymi składnikami żywności 

otrzymanymi w wyniku przetwórstwa owoców nie wyczerpały potrzeby i celowości studiów 
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nad właściwościami funkcjonalnymi produktów ubocznych przetwórstwa owoców. Aktualne 

trendy na rynku żywności, dane literaturowe, wyniki badań własnych dotyczące zachowań 

żywieniowych konsumentów i ich opinii odnośnie kierunków rozwoju innowacji produktowych 

na rynku żywności, a także konieczność racjonalnego zagospodarowania produktów 

ubocznych przetwórstwa spożywczego wpisują się ideę zrównoważonego gospodarowania, 

wyznaczają obszar dla podjęcia badań naukowych o znaczeniu poznawczo-aplikacyjnym. 

Celem podjętych studiów literaturowych i badań eksperymentalnych była ocena przydatności 

i możliwości wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa owoców jagodowych jako 

źródła substancji o korzystnym działaniu żywieniowym w opracowaniu koncepcji 

innowacyjnego wyrobu ciastkarskiego. Sformułowałem następujące hipotezy badawcze:  

1. Produkty uboczne przetwórstwa owoców jagodowych są wartościowymi surowcami  

w kształtowaniu potencjalnie prozdrowotnych właściwości żywności. 

2. Wykorzystanie produktów ubocznych z przetwórstwa owoców jagodowych  

w produkcji wyrobów ciastkarskich powoduje zmianę ich cech organoleptycznych, nie 

przyczyniając się jednocześnie do znacznego obniżenia ich pożądalności 

konsumenckiej. 

3. Zastosowanie produktów ubocznych z przetwórstwa owoców jagodowych do 

produkcji wyrobów ciastkarskich wpływa na stabilność przechowalniczą tych 

wyrobów. 

4. Wykorzystanie produktów ubocznych z przetwórstwa owoców jagodowych do 

produkcji wyrobów ciastkarskich pozwala na uzyskanie innowacyjnego produktu  

o zwiększonej wartości żywieniowej. 

Dla realizacji celu pracy i weryfikacji postawionych hipotez badawczych badania podzieliłem 

na 3 zasadnicze etapy: 

1. Charakterystyka ubocznych produktów przetwórstwa malin i czarnych porzeczek jako 

źródła substancji prozdrowotnych. 

2. Techniczne testowanie koncepcji wyrobów ciastkarskich z wykorzystaniem produktów 

ubocznych przetwórstwa malin i czarnych porzeczek. 

3. Praktyczne aspekty wykorzystania produktu ubocznego przetwórstwa malin  

w opracowaniu innowacyjnego wyrobu ciastkarskiego o podwyższonych cechach 

żywieniowych. 
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Dla osiągnięcia głównego celu badawczego i weryfikacji sformułowanych hipotez przyjąłem 

następujące szczegółowe cele badawcze: 

1. Ocena postaw konsumentów wobec wyrobów cukierniczych suchych o cechach 

prozdrowotnych. 

2. Analiza składu chemicznego pestek malin i czarnych porzeczek jako produktu 

ubocznego przetwórstwa owoców. 

3. Opracowanie prototypów wyrobów ciastkarskich z substytucją mąki pszennej 

pestkami malin i czarnych porzeczek o różnym poziomie i formie substytucji. 

4. Ocena wpływu substytucji mąki pszennej pestkami malin i czarnych porzeczek na cechy 

organoleptyczne, stopień pożądalności konsumenckiej, właściwości 

przeciwutleniające i stabilność frakcji tłuszczowej projektowanych wyrobów 

ciastkarskich. 

5. Opracowanie koncepcji wyrobu ciastkarskiego o wysokiej zawartości błonnika 

pokarmowego z wykorzystaniem produktu ubocznego przetwórstwa malin. 

6. Ocena cech organoleptycznych, stopnia pożądalności konsumenckiej, wartości 

energetycznej, zaprojektowanego wyrobu ciastkarskiego o wysokiej zawartości 

błonnika pokarmowego. 

7. Ocena strawności i właściwości przeciwutleniających zaprojektowanego wyrobu 

ciastkarskiego o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego w modelowych układach 

symulujących układ pokarmowy człowieka (badania in vitro). 

Wybór wyrobu cukierniczego suchego jako produktu, w którym modyfikowałem wartość 

żywieniową w zakresie cech prozdrowotnych był wyborem celowym. Przesłankami wyboru 

tego produktu jako nośnika substancji o charakterze prozdrowotnym było z jednej strony to, 

że: konsumenci bardziej akceptują wzbogacanie produktów, które niejako z natury są 

niezdrowe, Polska jest liderem pod względem sprzedaży ciastek wśród krajów Europy 

Środkowej i Wschodniej, z drugiej strony sektor ciastkarski należy do pierwszej piątki 

najbardziej innowacyjnych sektorów żywności w Europie, konsumenci są zainteresowani 

takiego typu kategorią żywnością (potwierdziłem to w badaniach). W ostatnich latach rośnie 

spożycie wyrobów ciastkarskich, ze względu na dłuższą ich trwałość. W/w wymienione 

czynniki stwarzają warunki do rozwoju produktu, choć jest to produkt dyskusyjny w zakresie 

wartości odżywczej, ale z uwagi na szerokie spożywanie przez różne grupy konsumentów, 

może stanowić interesujący produkt o nowych właściwościach o charakterze żywieniowym. 
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Oczywiście uważam, że zasadne jest prowadzenie dalszych badań nad redukcją wartości 

energetycznej, w szczególności cukrów czy kwasów tłuszczowych trans. 

Monografia ma charakter studium teoretyczno-empirycznego i składa się z pięciu 

rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowałem uwarunkowania i kierunki zmian  

w konsumpcji żywności, trendy i zachowania konsumentów na rynku żywności. Tematyka ta 

analizowana jest wieloaspektowo w literaturze przedmiotu, dlatego też skoncentrowałem się 

zarówno na omówieniu przemian zachodzących w konsumpcji żywności, które są przyczyną 

powstawania nowych trendów, jak i zmian zachowań konsumentów, szczególnie  

w odniesieniu do żywności o charakterze prozdrowotnym. W rozdziale pierwszym 

przedstawiłem również wyniki badań dotyczących postrzegania wyrobów cukierniczych  

o cechach prozdrowotnych przez konsumentów, co stanowiło punkt wyjścia do autorskiego 

opracowania koncepcji produktu z dodatkiem substancji bioaktywnych o korzystnym wpływie 

na zdrowie.  

W rozdziale drugim zaprezentowałem o rozważania prezentujące problematykę przetwórstwa 

owoców jagodowych, wybranych elementów gospodarki odpadami powstającymi w wyniku 

przetwórstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ubocznych produktów i możliwości ich 

gospodarczego wykorzystania.   

W trzecim rozdziale przedstawiłem problematykę kształtowania prozdrowotnych cech 

żywności. Zaprezentowałem zarówno uregulowania prawne, dotyczące produkcji i obrotu 

żywnością jak również przedyskutowałem składowe jakości żywności. W prezentowanych 

definicjach zawarte są elementy o charakterze ekonomicznym oraz techniczno-

technologicznych, z uwzględnieniem ich interpretacji przez konsumenta, producenta oraz w 

odniesieniu do prawa żywnościowego. Tematyka rozdziału stanowiła punkt wyjścia do 

autorskiego opracowania koncepcji wymiarów postrzegania jakości żywności wraz z ich 

zakresem znaczeniowym z uwzględnieniem uregulowań prawnych dotyczących oświadczeń 

żywieniowych i zdrowotnych, jako podstawowej formy rzetelnej komunikacji z konsumentem. 

Wobec roli, jaką proces projektowania żywości odgrywa w kreowaniu nowego produktu, 

wybór składników odżywczych lub prozdrowotnych substancji i odpowiedniej technologii 

zyskuje na znaczeniu. Wybór ten w dzisiejszych czasach rozpatrywany jest nie tylko w aspekcie 

poznawczym, ale i szeroko pojętym aspekcie praktycznym. Jest on uwarunkowany 

zwiększeniem udziału niskoprzetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, w tym owoców, 
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w codziennej diecie oraz racjonalnym gospodarowaniem nie tylko surowcami i produktami, 

ale również produktami ubocznymi.  

Rozdział czwarty ma charakter empiryczny i przedstawiłem w nim rozważania oparte na 

wynikach przeprowadzonych badań eksperymentalnych dotyczących opracowanych 

koncepcji innowacyjnych wyrobów ciastkarskich z wykorzystaniem produktów ubocznych 

przetwórstwa owoców jagodowych jako źródła substancji bioaktywnych korzystnych 

żywieniowo. Zaprezentowałem również praktyczne możliwości wykorzystania produktów 

ubocznych z przetwórstwa owoców malin i czarnych porzeczek w projektowaniu 

innowacyjnego wyrobu ciastkarskiego o dodatkowych, podwyższonych właściwościach 

żywieniowych.  

Rozdział piąty stanowi omówienie kierunków rozwoju badań nad projektowaniem żywności  

z wykorzystaniem produktów ubocznych w perspektywie innowacyjnej europejskiej 

gospodarki. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że konsumenci są zainteresowani 

produktami cukierniczymi o dodatkowych walorach prozdrowotnych. Potencjalne 

zainteresowanie innowacjami produktowymi o właściwościach prozdrowotnych w kategorii 

wyroby cukiernicze suche zadeklarowało ponad 2/3 respondentów, co stanowiło przesłankę 

do podjęcia badań nad projektowaniem wyrobów o prozdrowotnych właściwościach  

w kategorii żywności.  

W efekcie przeprowadzonych badań uważam, że produkty uboczne przetwórstwa 

owoców jagodowych (pestki czarnych porzeczek i malin) są wartościowymi surowcami  

w kształtowaniu prozdrowotnych właściwości żywności, m.in. charakteryzują się wysoką 

zawartością błonnika pokarmowego, są cennym źródłem aminokwasów, oleju o wysokim 

udziale nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-6, interesującym źródłem frakcji 

sterolowej (znaczna zawartość awenasterolu).  

Dla realizacji celu pracy opracowałem procedurę otrzymywania wyrobów ciastkarskich 

z dodatkiem pestek malin i czarnych porzeczek, w ramach której podstawowe kruche ciasto 

było modyfikowane na różnych etapach badań poprzez częściowe zastąpienie mąki pszennej 

pestkami i częściową substytucję tłuszczu inuliną. Kolejnym etapem przeprowadzonych badań 

było techniczne testowanie koncepcji wyrobów ciastkarskich z wykorzystaniem produktów 

ubocznych przetwórstwa malin i czarnych porzeczek.  
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Moim zdaniem, przeprowadzona wielokierunkowa ocena projektowanych wyrobów   

z przetwórstwa malin i czarnych porzeczek w wyrobach ciastkarskich wykazała zasadność 

aplikacji produktów ubocznych w tej kategorii żywności w kierunku pozyskania produktów  

o podwyższonych właściwościach żywieniowych. Dodatek odpadu z przetwórstwa owoców 

jagodowych do wyrobów ciastkarskich wpłynął na cechy organoleptyczne projektowanych 

produktów, co wynikało zarówno z badań przeprowadzonych przez zespół ekspertów, jak  

i ocen konsumenckich. W zależności od zastosowanego rodzaju, ilości, stopnia rozdrobnienia 

pestek, zarówno profil jakościowo-ilościowy ocenianych cech organoleptycznych jak również 

ocena konsumencka były zróżnicowane. Na podstawie przeprowadzonych badań 

opracowałem propozycje modeli opisujących zależności między rodzajem, ilością i formą 

substytucji mąki pszennej pestkami malin i/lub pestek czarnych (zmienne objaśniające)  

a cechami organoleptycznymi i ocenami konsumenckimi ciastek kruchych (zmienne 

objaśniane). Zakres praktycznych zastosowań zaproponowanego modelu szacowania cech 

organoleptycznych i ocen konsumenckich w zależności od ilości i formy dodatku, może być 

wykorzystany podczas etapu testowania prototypów, optymalizacji receptury, procesu bez 

konieczności przygotowania produktu.  

Wykazałem również, że produkty uboczne przetwórstwa owoców jagodowych 

wpływają na stabilność przechowalniczą wyrobów ciastkarskich. Częściowe zastąpienia mąki 

pestkami malin i czarnych porzeczek spowodowało wzrost zawartości nienasyconych kwasów 

tłuszczowych (C18:2, C18:3) co wpłynęło na obniżenie trwałości eksperymentalnych wyrobów 

w porównaniu z próbką kontrolną. Z drugiej strony wzrosła aktywność przeciwutleniająca 

eksperymentalnych ciastek co związane jest głównie z obecnością związków fenolowych. 

Próbki zawierające pestki malin charakteryzowały się 2-krotnie wyższą aktywnością 

przeciwutleniającą niż wyroby z pestkami czarnych porzeczek, co wpłynęło na zwiększenie 

trwałości frakcji tłuszczowej tych próbek, pomimo wysokiego stopnia zawartych w nich 

kwasów nienasyconych. Recepturowa substytucja mąki na poziomie 25% nierozdrobnionymi 

pestkami malin została wybrana do dalszych badań nad opracowaniem żywności  

o podwyższonych cechach żywieniowych. 

Zaprojektowane wyroby ciastkarskie z substytucją mąki pszennej pestkami malin  

i tłuszczu inuliną charakteryzowały się cechami organoleptycznymi, które zostały wysoko 

ocenione przez konsumentów. Innowacyjne ciastka charakteryzowały się również wysoką 

zawartością błonnika pokarmowego uprawniającą do zamieszczenia oświadczenia 
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żywieniowego „produkt o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego”. Ponadto błonnik 

pokarmowy charakteryzuje się stosunkiem frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej (SDF/IDF) 

błonnika pokarmowego zbliżonym do zaleceń żywieniowych. Wykazałem w badaniach 

symulujących proces trawienia w przewodzie pokarmowych in vitro, że dodatek 

nierozdrobnionych pestek malin spowodował znaczący wzrost aktywności 

przeciwutleniającej, produktów trawienia zarówno na etapie jelita cienkiego, jak i jelita 

grubego, w porównaniu z próbką kontrolną.  

Przeprowadzone studia literaturowe i badania empiryczne pozwoliły na wyciągnięcie 

następujących wniosków: 

1. Konsumenci są zainteresowani żywnością o cechach prozdrowotnych w segmencie 

wyroby cukiernicze suche. Przeprowadzone badania wykazały, że respondenci w tym 

segmencie dostrzegają, są zainteresowani produktami o dodatkowych właściwościach 

żywieniowych. Głównymi determinantami różnicującymi potencjalne zainteresowanie 

oraz nabywanie analizowanych produktów są płeć (wyższe zainteresowanie wśród 

kobiet) oraz wiek konsumentów (respondenci młodsi częściej niż osoby starsze 

dostrzegają i kupują te produkty). Eksperci związani z branżą żywnościową, wskazali, 

że w branży ciastkarskiej coraz bardziej stawia się na innowacje, ukierunkowane na 

wprowadzanie i upowszechnianie rozwiązań prozdrowotnych.  

2. Produkty uboczne przetwórstwa czarnych porzeczek i malin stanowią cenny surowiec 

bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, substancje o właściwościach 

przeciwutleniających, błonnik pokarmowy, białka o korzystnym żywieniowo składzie 

aminokwasowym, sterole.  

3. Techniczne testowanie koncepcji produktów wyrobów ciastkarskich z wykorzystaniem 

pestek czarnych porzeczek i malin wskazało na zakres zmian w jakości 

organoleptycznej, ocenie konsumenckiej cech chemicznych, aktywności 

przeciwutleniającej i stabilności frakcji tłuszczowej spowodowanych obecnością 

pestek. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują możliwości wykorzystania pestek 

malin i czarnych porzeczek, produktu ubocznego przetwórstwa owoców, w kierunku 

pozyskiwania naturalnych inhibitorów procesu utlenienia, które są cennym 

składnikiem żywności funkcjonalnej. Częściowa substytucja mąki w wyrobach 

ciastkarskich produktem ubocznym przetwórstwa malin i czarnych porzeczek stanowi 

jedną z możliwości zwiększenia zawartości błonnika pokarmowego. Eksperymentalna 
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receptura z 25% nierozdrobnionymi pestkami malin została wybrana do dalszych 

badań nad opracowaniem wyrobów o podwyższonych cechach żywieniowych 

4. Opracowany innowacyjny wyrób cukierniczy z pestkami malin charakteryzował się 

wysokim i korzystnym żywieniowo składzie frakcyjnym błonnika pokarmowego, 

uprawniającym do zastosowania oświadczenia żywieniowego „produkt o wysokiej 

zawartości błonnika pokarmowego”. Ponadto wyrób cechował się dodatkowymi 

właściwościami żywieniowymi m.in. wysoką aktywnością przeciwutleniającą, wysoką 

zawartością związków fenolowych w porównaniu z próbką kontrolną. Produkty jego 

trawienia przeprowadzonego w warunkach in vitro wykazały większą aktywność 

przeciwutleniającą niż w próbki kontrolnej.  

Uważam, że eksperymentalne wyroby ciastkarskie z pestkami malin, produktem ubocznym 

przetwórstwa owoców jagodowych mogą stanowić ciekawą, innowacyjną propozycję  

w segmencie żywności funkcjonalnej z punktu widzenia wartości odżywczych i potencjalnych 

właściwości prozdrowotnych. Wielokierunkowa ocena projektowanych produktów 

potwierdziła zasadność aplikacji produktów ubocznych w wyrobach ciastkarskich w kierunku 

kształtowania ich dodatkowych cech żywieniowych. Wyniki dostarczyły istotnych informacji  

z zakresu możliwości wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa owoców 

jagodowych w wyrobach ciastkarskich i umożliwiły uzyskanie wiedzy z zakresu wpływu 

produktów ubocznych z przetwórstwa owoców na jakość produktów oraz ich trwałość, a także 

na kształtowanie właściwości żywieniowych. 

 
4.5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
 
4.5.1. Charakterystyka dorobku i osiągnięć naukowo-badawczych przez uzyskaniem 

stopnia doktora. 

 
Pierwszy okres mojej pracy naukowej obejmował badania związane z rozwojem rynku 

żywności ekologicznej. Po obronie pracy magisterskiej zatytułowanej „Żywność ekologiczna  

w opinii konsumenta” moje dalsze prace były już bardziej ukierunkowane na poszukiwanie 

nowych, alternatywnych źródeł związków i substancji o potencjalne przeciwutleniającym. 

Tematyka prac badawczych koncentrowała się wokół tematyki odpadów, produktów 

ubocznych przemysłu spożywczego. Główny nurt badawczy był ukierunkowany na 

poszukiwanie naturalnych inhibitorów procesów oksydacyjnych.  Procesy te stanowią jeden  
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z głównych problemów w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności. Reakcje utleniania 

powodują nie tylko pogorszenie cech sensorycznych produktu, ale mogą przyczynić się do 

obniżenia jego wartości odżywczej czy nawet zdrowotnej. W technologii żywności 

poszukiwane są nowe, alternatywne źródła naturalnych inhibitorów utleniania. Szczególnie 

interesującą grupą substancji o właściwościach funkcjonalnych są związki fenolowe,  

ze względu na przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i ogólnie 

prozdrowotne działanie i tą grupą związków zajmowałem się w swoich badaniach. Efektem 

badań w tym zakresie było przygotowanie pracy doktorskiej pt. „Odpady przetwórstwa 

owoców i warzyw jako źródło przeciwutleniaczy”, która została obroniona na Wydziale 

Towaroznawstwa w czerwcu 2003 roku. Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. 

Maria Małecka. W badaniach z tego okresu wykazałem przede wszystkim, że:  

− uzyskane ekstrakty z odpadów przetwórstwa owoców i warzyw charakteryzowały się 

zróżnicowaną aktywnością przeciwutleniającą w zależności od substratu tłuszczowego 

(olej rzepakowy, orzechy arachidowe) czy modelowanego układu (DPPH, test  

w układzie: kwas linolowy-β-karoten),  

− uzyskane ekstrakty są bogatym źródłem związków fenolowych (wśród których  

w największej ilości występowała kwercetyna i pochodne kwercetyny, kwas elagowy  

i jego pochodne),  

− wszystkie ekstrakty hamowały oksydację oleju rzepakowego, ich aktywność była 

silniejsza niż syntetyczny przeciwutleniacz BHA,  

− olej rzepakowy wzbogacony w ekstrakt z pestek czarnych porzeczek hamował tempo 

utleniania frakcji tłuszczowej orzechów arachidowych i okazał się skuteczniejszy od 

dodatku uwodornionego oleju Durkex 500, stosowanego w bieżącej recepturze 

technologicznej. Zastąpienie oleju Durkex 500, olejem roślinnym z dodatkiem 

naturalnych przeciwutleniaczy pozwoliłoby nie tylko na przedłużenie trwałości 

orzechów arachidowych, ale także na zwiększenie ich wartości żywieniowej. 

Uważam, że przeprowadzone badania realizowane w ramach pracy doktorskiej 

wskazały na możliwości wykorzystania badanych surowców odpadowych w kierunku 

pozyskiwania naturalnych inhibitorów procesu utlenienia. Surowce te posiadają substancje  

o właściwościach przeciwutleniających, które są cennym składnikiem żywności funkcjonalnej. 
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Efektem prowadzonych badań w tym okresie jest również m.in. publikacja  

w czasopiśmie indeksowanych w bazie JRC1, publikacje czasopismach naukowych2  

i popularno-naukowych3. 

 

4.5.2. Omówienie dorobku i osiągnięć naukowo-badawczych po uzyskaniu stopnia doktora 

 
Działalność naukowa prowadzona przeze mnie po uzyskaniu stopnia doktora dotyczyła nauk 

o jakości i bezpieczeństwa żywności, ze szczególnym uwzględnieniem żywności funkcjonalnej 

i można wyróżnić trzy zasadnicze nurty: 

− źródła i właściwości naturalnych przeciwutleniaczy, 

− projektowanie, rozwój, komercjalizacja żywności o podwyższonych cechach 

jakościowych, szczególnie żywieniowych, 

− zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w produkcji żywności. 

Badania są efektem wieloletniego doświadczenia zdobytego w prowadzaniu pracy naukowo-

badawczej realizowanej m.in. w zespole prof. dr hab. Marii Małeckiej (badania statutowe), jak 

i samodzielnej działalności naukowej (realizowanych m.in. w formule badań własnych). 

 
Źródła oraz właściwości naturalnych przeciwutleniaczy 

Po uzyskaniu stopnia doktora moje zainteresowania naukowe koncentrowały się także  

w dalszym ciągu na tematyce badań związanych z poszukiwaniem naturalnych inhibitorów 

procesu utlenienia (publikacja: zał. 5/B.1/18; doniesienia konferencyjne: zał. 5/B.3/21-22).  

W szczególności opublikowałem wyniki badań nad związkami fenolowymi pochodzącymi  

z nasion łubinu i ich właściwościami antybakteryjnymi (publikacja: zał. 5/A/2). Wpływ 

etanolowych ekstraktów z pestek malin, czarnych porzeczek i pomidora na utlenianie 

fitosteroli w orzechach ziemnych to kolejna praca wpisująca się w ten nurt badań (publikacja: 

                                                           
1 Klimczak, I., Małecka, M., Pachołek, B., 2002, Antioxidant activity of ethanolic extracts of amarant seed, 
Nahrung/Food, 3, 184-186. 
2 Małecka, M., Pachołek, B., 2000, Pestki czarnej porzeczki jako źródło naturalnych przeciwutleniaczy, Rośliny 
Oleiste / Oilseed Crops, XXI, 675-682;  Pachołek, B., Małecka, M., 2001, Pestki pomidora - źródło oleju i 
przeciwutleniaczy, Tłuszcze Jadalne, XXXVI, 35-41. 
3 Kumider, J., Pachołek, B., Zielnica, J., 2000, Odpady powstające podczas pozyskiwania oleju z nasion oleistych 
(cz. 1), Ekopartner, 5, 8.; Kumider, J., Pachołek, B., Zielnica, J., 2000, Odpady powstające podczas pozyskiwania 
oleju z nasion oleistych (cz. 2), Ekopartner, 6, 25; Kumider, J., Pachołek, B., Zielnica, J., 2000, Stan obecny i główne 
kierunki racjonalnego wykorzystania odpadów przetwórstwa warzywnego (cz. 1), Ekopartner, 3, 28. 
Kumider, J., Pachołek, B., Zielnica, J., 2000, Stan obecny i główne kierunki racjonalnego wykorzystania odpadów 
przetwórstwa warzywnego (cz. 2), Ekopartner, 4, 36; Kumider, J., Zielnica, J., Pachołek, B., 2000, Odpady 
powstające podczas przetwarzania buraków cukrowych oraz kierunki ich wykorzystania, Ekopartner, 2, 22-23. 
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zał. 5/B.1/19). Fitosterole zawarte w olejach roślinnych i innych produktach oraz surowcach 

pochodzenia roślinnego mogą ulegać utlenieniu podczas procesów technologicznych  

i przechowywania. Wszystkie badane ekstrakty chroniły zarówno kwasy tłuszczowe, jak  

i fitosterole przed utlenieniem, przy czym najbardziej efektywny był ekstrakt z czarnych 

porzeczek. 

Bardzo interesującym kierunkiem badawczym realizowanym we współpracy  

z zespołem prof. dr hab. Marii Iskry z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

z Poznania jest badanie wpływu ekstraktu z malin na aktywność ceruloplazminy, enzymu 

biorącego udział w redukcji żelaza (II) z osocza ludzkiej krwi (publikacja: zał. 5/A1). 

Przeprowadzone badania w układach zawierających stałe stężenie ceruloplazminy  

z dodatkiem różnych ilości ekstraktów z pestek malin i czarnych porzeczek wykazały, że 

badane ekstrakty charakteryzują się aktywnością wobec jonów żelaza (II) zależną od stężenia 

i pH środowiska. Zachowanie to może zmniejszać dostępność jonów żelaza (II) w reakcjach 

generujących reaktywne formy tlenu. 

W ramach projektu interdyscyplinarnego UEP-UP realizowałem badania dotyczące 

„Określenie możliwości restytucji gatunku Trapa natans L. w Wielkopolsce oraz jej ocena 

towaroznawcza” (Zał. 5/G.1/5). Wyniki przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane na 

międzynarodowej konferencji naukowej i opublikowane w recenzowanych materiałach 

pokonferencyjnych. Wyniki badań wskazały, że kotewka jest interesującym alternatywnym 

źródłem kwasów tłuszczowych i steroli (doniesienia konferencyjne zał. 5/B.3/14-15). 

W obszarze moich dociekań naukowych dotyczących tego nurtu badań naukowych 

znalazły się również odpady z przetwórstwa pomidorów (publikacja, Zał. 5/B.1/12, doniesienie 

konferencyjne: Zał. 5/B.3/27) i herbatki owocowe będące suplementami diety (publikacja: Zał. 

5/B.1/5, B.1/14; doniesienia konferencyjne: Zał. 5/B.3/13, B.3/18). Praca badawcza nad 

trwałością olejów tłoczonych na zimno (publikacje: Zał. 5/B.1/4, B.1/6), które zostały 

współfinansowane w ramach systemowego projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla 

doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju 

Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
Projektowanie, rozwój, komercjalizacja żywności 

Konsekwencją doświadczenia i zdobytych kompetencji w zakresie badań nad wykorzystaniem 

ekstraktów roślinnych w kierunku ich zastosowań w produkcji żywności jako naturalnych 
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inhibitorów procesu utlenienia był nowy nurt w moich zainteresowaniach badawczych. 

Dotyczy on kompleksowych, wieloaspektowych badań dotyczących projektowania  

i komercjalizacji żywności. W szczególności dotyczy to problematyki żywności o dodatkowych 

cechach prozdrowotnych, poszukiwaniu interesujących nowych surowców, będących z jednej 

strony nośnikiem substancji o cechach prozdrowotnych, jak również o pożądanych cechach 

sensorycznych, nie wpływających na trwałość produktów. Uważam, że w dobie dbałości  

o środowisko i zasoby naturalne oraz popularności działań związanych z ograniczaniem ilości 

powstających produktów ubocznych przy zmieniających się trendach w żywieniu (gwałtowny 

rozwój rynku żywności funkcjonalnej), potrzeba badań nad wprowadzaniem innowacyjnych 

produktów spożywczych o potencjalnym korzystnym wpływie na zdrowie konsumenta oraz 

pożądanych cechach sensorycznych jest bardzo istotna. 

Realizując badania zwróciłem szczególną uwagę na błonnik pokarmowy, który w ostatnich 

latach jest przedmiotem intensywnych i wszechstronnych badań. Ogromną rolę błonnika 

pokarmowego w prewencji wielu chorób potwierdziły liczne badania. Wywiera znaczny wpływ 

na zachodzące w organizmie człowieka procesy fizjologiczne i metaboliczne. Coraz więcej 

uwagi poświęca się wyizolowanym frakcjom błonnika pokarmowego, umożliwiającym 

wytwarzanie produktów spożywczych o ukierunkowanym prozdrowotnym oddziaływaniu. 

Efektem moich badań są publikacje dotyczące źródeł błonnika pokarmowego, jak również 

ocenę możliwości zastosowania wysokobłonnikowych preparatów w projektowaniu żywności 

(publikacje: Zał. 5/B.1/8, B.1/10, B.1/11, B.1/13; doniesienia konferencyjne: Zał. 5/B.3/10, 

B.3/11, B.3/12, B.3/16, B.3/17). Wyniki badań w tym zakresie uzyskałem we współpracy z prof. 

dr. hab. Danutą Górecką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jej zespołu prowadzonej 

w ramach dwóch projektów interdyscyplinarnych UEP-UP pt. „Interakcje wybranych frakcji 

błonnikowych i związków fenolowych w zakresie właściwości przeciwutleniających - badania 

modelowe in vitro” i „Wpływ dodatku odpadów z przetwórstwa owoców na zawartość 

substancji biologicznie czynnych w wyrobach ciastkarskich”, w których pełniłem funkcję 

kierownika projektu (Zał. 5/G.1/3, G.1/4). Wyniki badań wykazały wysoką zawartość błonnika 

pokarmowego w produktach zbożowych. Jego zróżnicowany skład frakcyjny wskazuje na 

celowość wzbogacania diety w te produkty spożywcze, szczególnie w połączeniu z warzywami 

i owocami, o wysokim udziale frakcji rozpuszczalnej. Wytłoki z czarnych porzeczek i malin, 

które charakteryzowały się wysoką zawartością błonnika pokarmowego oraz wysokim 
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udziałem frakcji nierozpuszczalnej mogą stanowić surowiec do produkcji żywności  

o ukierunkowanym działaniu. 

 Swoistą konsekwencją realizowanych prac dotyczących projektowania było zwrócenie 

uwagi na bardzo istotną tematykę komercjalizacji produktów żywnościowych. Byłem 

uczestnikiem projektu „Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania”, 

realizowanego przez Katedrę Marketingu Produktu i Katedrę Towaroznawstwa Żywności UEP 

(Zał. 5/G.1/1). Szczególnie zainteresowany byłem zagadnieniami dotyczącymi rozpoznania 

potencjału dla rozwoju produktów prozdrowotnych w branży wyrobów cukierniczych suchych, 

jak również analizą prawnych i technologicznych determinant komercjalizacji produktu 

żywnościowego, a także rozpoznanie przebiegu procesu komercjalizacji na polskim rynku  

i jego uwarunkowań. Wyniki badań zostały zaprezentowane w monografii „Komercjalizacja 

produktów żywnościowych” (rozdziały w monografii Zał. 5/B.2/3, B.2/4).  

 Istotnym nurtem badań prowadzonych w obszarze „Projektowanie żywności  

i komercjalizacja” jest również badanie i ocena postaw konsumentów, szczególnie w zakresie 

świadomości zdrowotnej i pożądalności konsumenckiej. Wyniki przeprowadzonych badań 

wśród dzieci będące wspólnym projektem realizowanych we współpracy z dr inż. Marią 

Sielicką, studentami Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności „Spectrum” 

zostały zaprezentowane w publikacji (Zał. 5/B.1/3). Kolejne badania dotyczą świadomości  

i postrzegania napojów izotonicznych przez konsumentów (publikacje Zał. 5/B.1/1, B.1/15; 

doniesienie konferencyjne Zał. 5/B.3/6, B.3/19). W trakcie prac naukowych nad kreowaniem 

jakości produktów, we współpracy z Wytwórnią Aromatów Hoffman realizowałem badania 

nad wpływem rodzaju nośnika na postrzeganie aromatów spożywczych. Efektem prac były 3 

publikacje (Zał. 5/B.1/9, B.1/16, B.1/17) i 5 doniesień konferencyjnych (Zał. 5/B.3/8, B.3/20, 

B.3/23, B.3/26, B.3/28).  

Moja wiedza i doświadczenie w tym obszarze badań skutkowały tym, że Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaproponował współpracę  

w zakresie świadczenia usług brokerskich. Usługa brokerska polegała na pomocy w znalezieniu 

odpowiedniej oferty partnera z sektora nauki do realizacji dwóch projektów badawczych 

dotyczących opracowania nowych produktów. Działanie to realizowałem na potrzeby projektu 

„Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego 
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Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w produkcji żywności. 

Odrębnym nurtem naukowym, który realizuję jest tematyka zarządzania bezpieczeństwem  

i jakością w produkcji żywności. Ulegające zmianom zarówno okoliczności prawne, jak również 

rynkowe wymuszają projakościowe zarządzanie w organizacjach rynku żywnościowego. 

Procesem ten jest procesem nieustannym, wymagającym zaangażowania kierownictwa  

i pracowników w zapewnienie bezpieczeństwa, w jakość realizowanych procesów oraz 

orientację na klienta. Problematyka bezpieczeństwa żywności jest niezmiernie istotna ze 

względu na znaczący wpływ, jaki ma na zdrowie konsumentów, zwłaszcza w odniesieniu do 

osób z nadwrażliwością na wybrane składniki żywności. W swoich zainteresowaniach 

koncertowałem się m.in. na tematyce zarządzania alergenami pokarmowymi na wszystkich 

etapach produkcji i dystrybucji żywności  (publikacje: Zał. 5/B.1/2, B.1/7), doskonaleniem 

systemu zarządzania bezpieczeństwem surowców zielarskich (rozdziały w monografii: Zał. 

5/B.2/1, B.2/5, artykułami i doniesieniami: Zał. 5/B.3/1, B.3/2, B.3/4, B.3/9, B.3/24, B.3/25) 

oraz zastosowaniem nowoczesnych metod chemometrycznych w ocenie jakości  

i autentyczności żywności (rozdział w monografii: Zał. 5/B.2/1, doniesienia w materiałach 

konferencyjnych: Zał. 5/B.3/3.  Doświadczenie zdobyte w tym zakresie wykorzystuję w pracy 

zawodowej realizując liczne zadania jako interim management. W latach 1995 – 2015 byłem 

stałym współpracownikiem Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, od 2015 jest Partnerem Zarządzającym ds. Produktów 

Spożywczych w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jestem 

rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. 

 

4.6. Działalność dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna 

 
W ramach działalności dydaktycznej prowadzę różnorodne wykłady i ćwiczenia na studiach 

inżynierskich, magisterskich, podyplomowych, w których staram się wykorzystywać zarówno 

doświadczenie naukowe, jak również praktyczne, które są wysoko oceniane przez studentów. 

W ramach pracy ze studentami prowadziłem seminaria inżynierskie, magisterskie  

i podyplomowe. Jestem autorem lub współautorem licznych rozdziałów w materiałach 

dydaktycznych. 



20 

 

W listopadzie 2003 roku z mojej inicjatywy powstało Studenckie Koło Naukowe 

Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM. Opiekunem SKN-u byłem przez 10 lat. Prace 

realizowane pod moim kierunkiem w ramach działalności SKNTŻ Spectrum były prezentowane 

na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, jak również publikowane  

w recenzowanych czasopismach. Jestem inicjatorem i współorganizatorem konferencji Forum 

Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa, których pięć pierwszych edycji 

koordynowałem. Od 2009 do 2016 roku decyzją Rektora UEP pełniłem funkcję Pełnomocnika 

ds. SKN-ów UEP, dzięki czemu mogłem koordynować i rozwijać studencki ruch naukowy.  W 

latach 2008-2012 byłem członkiem Senatu UEP, z ramienia nauczycieli akademickich nie 

będącymi samodzielnymi pracownikami naukowym, w latach 2005-2008 byłem członkiem 

Rady Wydziału Towaroznawstwa.  W latach 2005-2008 byłem członkiem Wydziałowej Komisji 

ds. BHP i Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, oraz w latach 2005-2007 uczestniczyłem 

w pracy Zespołu ds. Akredytacji Wydziału. Od roku 1996 byłem członkiem Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej; w roku akademickim 2005/2006 kończąc tę aktywność pełniłem funkcję 

sekretarza. 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna, którą realizowałem i realizuję na rzecz UEP, 

przyczyniła się, iż w latach 2008-2010 zostałem pięciokrotnie nagrodzony Statuetkami Victorii 

Parlamentu Studentów UEP w kategorii Wykładowca Roku i Ćwiczeniowiec Roku. Poprzez 

włączanie studentów do realizacji prac naukowych i prac na rzecz praktyki gospodarczej 

stwarzam możliwości poszerzenia warsztatu badawczo-naukowego studentom, jak  

i pracownikom UEP.  Jestem pomysłodawcą i kierownikiem Studiów Podyplomowych 

„Zarządzanie bezpieczeństwem żywności”. Dotychczas zostały zrealizowane jej dwie edycje. 

Zwieńczeniem mojej działalności organizacyjnej był Brązowy Krzyż Zasługi uzyskany w roku 

2011, jak również indywidualna nagroda trzeciego stopnia Rektora UEP za działalność 

organizacyjną w roku akademickim 2008/2009, list pochwalny Dziekana Wydziału 

Towaroznawstwa UEP za wyróżniającą się działalność organizacyjną w roku akademickim 

2006/2007. 
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4.7. Zestawienie dorobku naukowego 

 
Na mój dorobek naukowy składa się autorska monografia, autorstwo lub współautorstwo 

publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie JCR oraz innych,  

w monografiach, a także doniesienia w materiałach konferencyjnych. Ponadto, wygłosiłem 

referaty na konferencjach naukowych oraz wykonałem recenzje wydawnicze publikacji  

w czasopismach naukowych i popularno-naukowych. Jestem współredaktorem naukowym 

zeszytów naukowych oraz współredaktorem materiałów dydaktycznych. Zestawienie dorobku 

naukowego po uzyskaniu stopnia doktora znajduje się w tabeli 1. Przed uzyskaniem stopnia 

naukowego doktora inżyniera ukazała się publikacja z listy filadelfijskiej (nie wykazana  

w tabeli 1).  

 
Tabela. 1. Zestawienie dorobku po uzyskaniu stopnia doktora (punktacja wg kryteriów 

obowiązujących w roku wydania publikacji) 

 

Rodzaj publikacji 
Liczba 

publikacji 
IF 

Publikacje ogółem 

Wartość punktowa publikacji  
(bez podziału wg udziału 

współautorów) 
Według udziału 

Artykuły w czasopismach 
indeksowanych w bazie JRC 2 

 
1,409 30,0 

 
5,55 

Artykuły w pozostałych 
czasopismach 18 

- 
141,0 

 
86,64 

Monografie 1 - 80,0 80,00 

Rozdziały w monografiach 5 - 16,4 11,93 

Doniesienia w materiałach 
konferencyjnych 28 

 
- 36.0 

 
22,20 

Referaty wygłoszone  
na konferencjach naukowych 4 

 

Współredakcja naukowa 
numeru czasopisma 1 

Współredakcja naukowa 
materiałów dydaktycznych 4 

Komitet naukowo-redakcyjny 4 

Rozdziały w materiałach 
dydaktycznych 20 

Recenzje publikacji  
w czasopismach naukowych 4 

Recenzje publikacji  
w czasopismach popularno-
naukowych 4 

RAZEM  1,409 303,4 206,32 

 

 




