
1 
 

dr hab. inż. Hanna Śmigielska, prof. UEP                                                                        Poznań, 19.02.2020 r. 

Instytut Nauk o Jakości ,  
Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości ,  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 
 

Recenzja  

dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-organizatorskiego  

i współpracy międzynarodowej  

dr inż. Bogdana Pachołka 

 

Recenzja została wykonana w związku z wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego mającego 

na celu uzyskanie przez dr inż. Bogdana Pachołka stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w zakresie dyscypliny towaroznawstwo (obecnie nauki o 

zarządzaniu i jakości). Podstawą opracowania niniejszej recenzji jest pismo ( BRAN/148/2019) z dnia 

13 grudnia 2019 r. od Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych UEP dr hab. Barbary Jankowskiej, 

prof. UEP w sprawie powołania mnie na recenzenta w postepowaniu habilitacyjnym dr inż. Bogdana 

Pachołka przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 

marca 2003r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki w związku z art. 

179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce ( Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz 1669)  

 

1. Charakterystyka Habilitanta i jego awansów naukowych 

Dr inż. Bogdan Pachołek ukończył w 1995 r. studia wyższe magisterskie (5-letnie) na kierunku 

Towaroznawstwo, specjalność Technologia i obrót żywnością, na Wydziale Towaroznawstwa 

ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Żywność 

ekologiczna w opinii konsumenta”, której promotorem był prof. dr hab. Jan Kumider. W tym samym 

roku habilitant uzyskał Dyplom ukończenia Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, uzyskując 

tym samym kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej. 

W latach 1994 - 1995 Habilitant był zatrudniony jako student stażysta w Katedrze 

Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych AE w Poznaniu, a następnie od września 1995 do 

października 2003 roku jako asystent w tej samej Katedrze.  

Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo Habilitant uzyskał w 2003 

roku po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Odpady przetwórstwa owoców i warzyw jako źródło 

przeciwutleniaczy”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Maria Małecka z Akademii Ekonomicznej w 
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Poznaniu, a recenzentami prof. dr hab. Józef Korczak z ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz 

prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od listopada 2003 roku do 

lutego 2015 roku Habilitant był zatrudniony na stanowisku adiunkta a następnie starszego wykładowcy 

w Katedrze Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Dr inż. Bogdan 

Pachołek od stycznia 2017 roku jest zatrudniony jako starszy specjalista- Kierownik Merytoryczny 

projektu Manager ds. zarzadzania i zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa produktów 

(POWR03.0100-00K331/15 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 UEP. 

A w kolejnym roku (01.06.2018r) do chwili obecnej jako starszy specjalista- Kierownik projektu 

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (WND-POWR.03.0500-00-

Z011/17 także współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach tego samego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 UEP.  

Dodatkowo Habilitant podnosił kwalifikacje zawodowe uzyskując w 2005 roku certyfikat 

Auditora wiodącego systemu zarządzania jakością ISO 9001, Internal auditor food safety 

management system ISO 22000 w TUV Rheinland w 2010r., oraz Specjalist for Food safety 

management systems compiliant with BRC and IFS Standard QS Zurich w 2018 roku.  

 

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Podstawą wniosku habilitacyjnego dr. inż. Bogdana Pachołka jest monografia „Produkty 

uboczne przetwórstwa owoców w projektowaniu żywności”, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, 2019, ISBN 978-83-66199-13-2 

Recenzentami wydawniczymi monografii były: dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG, Z 

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu.  

Tematyka monografii obejmuje badania nad innowacjami produktowymi na rynku produktów 

spożywczych w połączeniu z zagospodarowaniem produktów ubocznych powstałych podczas 

przetwórstwa owoców. Praca uwzględnia współczesny rozwój technologii, przemiany społeczno-

ekonomiczne oraz zmiany zachowań rynkowych konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem 

konsumenta i jego potrzeb, a także aspektów ekologicznych środowiska. Praca ma charakter studium 

teoretyczno - empirycznego i składa się z pięciu rozdziałów, liczy 170 stron, zawiera 40 tabel i 16 

rysunków oraz aneks w którym przedstawione są kwestionariusze ankietowe zastosowane w toku 

wykonywania badań oraz karty ocen cech organoleptycznych. Praca zawiera także bardzo bagatą 

bibliografię (25 stron) pozycji polskich i zagranicznych co świadczy o dobrym rozeznaniu Autora w 
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omawianej problematyce oraz szerokiej i głębokiej analizie źródeł wtórnych zrealizowanych przez 

Autora. 

Cel badań i hipotezy badawcze zostały przedstawione na wstępie pracy. Celem naukowym 

pracy była ocena przydatności i możliwości wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa 

owoców jagodowych jako źródła substancji prozdrowotnych w projektowaniu innowacyjnych 

wyrobów ciastkarskich. W toku realizacji badań autor podjął się weryfikacji następujących hipotez:  

1. Produkty uboczne przetwórstwa owoców jagodowych są wartościowymi surowcami w 

kształtowaniu potencjalnie prozdrowotnych właściwości żywności. 

2. Wykorzystanie produktów ubocznych 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 przetwórstwa owoców jagodowych do produkcji 

wyrobów ciastkarskich wpływa na stabilność przechowalniczą tych wyrobów. 

4. Wykorzystanie produktów ubocznych przetwórstwa owoców jagodowych do produkcji 

wyrobów ciastkarskich pozwala na uzyskanie innowacyjnego produktu o zwiększonej wartości 

żywieniowej. 

W pierwszym rozdziale autor opisuje uwarunkowania oraz kierunki zmian w konsumpcji 

żywności oraz zachowania konsumentów zwłaszcza odnośnie żywności prozdrowotnej. Przytacza w 

nim również własne badania dotyczące postrzegania przez konsumentów szczególnie wyrobów 

cukierniczych o prozdrowotnych właściwościach. Wyniki tych badań przyczyniły się do podjęcia 

bardziej szczegółowych działań w zakresie projektów i innowacji produktowych w tym segmencie 

wyrobów.  

W drugim rozdziale autor przybliża problematykę związaną z zagospodarowaniem odpadów 

poprodukcyjnych w przemyśle owocowym, ze szczególnym uwzględnieniem owoców jagodowych. 

Przytacza w nim zestawienia produkcji malin, porzeczek i innych owoców jagodowych w Świecie, 

Europie i w Polsce przedstawiając równocześnie, że Polska jest od kilku lat jednym z największych 

światowych producentów wszystkich popularnych gatunków owoców jagodowych. W tym też 

rozdziale przedstawia wybrane elementy gospodarki odpadami powstającymi w wyniku procesów 

produkcyjnych i przetwórstwa owocowo-warzywnego, ukazując możliwości wykorzystania i 

zagospodarowania powstających w Polsce około 400 tysięcy ton odpadów. Odpady te mają duży 

potencjał ze względu na wartości energetyczne, nawozowe i odżywcze, który może i powinien być 

wykorzystany. Autor przedstawia jak szczególnie cenne są bioskładniki zawarte w odpadach 

poprodukcyjnych z owoców jagodowych – wytłokach, które mogą być wykorzystane w przemyśle 

spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Znaczenie produktów ubocznych przetwórstwa 
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owoców jagodowych zostało opisane w podrozdziale o takim samym tytule, gdzie autor na podstawie 

danych literaturowych dokumentuje jak produkty uboczne z owoców jagodowych i innych mogą 

wykazywać właściwości prozdrowotne wspomagające funkcjonowanie organizmu człowieka. 

W kolejnym trzecim rozdziale Habilitant przedstawia uregulowania prawne i aspekty 

uwzględniane podczas projektowania żywności szczególnie o cechach prozdrowotnych. Tam też 

przedstawia rolę prozdrowotnych składników żywności, definicje oświadczeń żywieniowych i 

zdrowotnych, etapy projektowania żywności prozdrowotnej i charakter innowacyjności w tych 

procesach. W rozdziale tym uzasadnia realizacje dalszych badań ukierunkowanych na projektowanie 

innowacyjnych wyrobów ciastkarskich z wykorzystaniem produktów ubocznych przetwórstwa 

owoców jagodowych mających bioskładniki o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych. 

Rozdział czwarty jest przedstawieniem badań eksperymentalnych dotyczących opracowania 

koncepcji  innowacyjnych wyrobów ciastkarskich. Zawarte w nim są opisy metod badawczych, 

charakterystyka ubocznych produktów przetwórstwa malin i porzeczek jako źródła substancji 

prozdrowotnych oraz techniczne aspekty analizy wytworzonych innowacyjnych produktów 

ciastkarskich, ocena cech organoleptycznych, ich akceptacja konsumencka, pożądalność, skład 

chemiczny i wartość odżywcza, ocena właściwości przeciwutleniających gotowych wyrobów i 

stabilności frakcji tłuszczowej. Kolejny podrozdział jest opisem szczególnej koncepcji, projektu 

wyrobu ciastkarskiego z dodatkiem opracowanej substytucji mąki pszennej pestkami z malin oraz z 

dodatkiem inuliny jako błonnika i ponownie przeprowadzonej oceny organoleptycznej i 

akceptowalności konsumenckiej wytworzonego produktu. Jest tam także ocena składu chemicznego, 

wartości energetycznej i dodatkowo ocena strawności metodą in vitro wytworzonych ciastek. Na 

zakończenie pracy autor przedstawia podsumowanie dotyczące przede wszystkim 

przeprowadzonych przez niego badań empirycznych. Jest ono poprzedzone opisem perspektyw 

rozwoju badań innowacyjnych w Europie.  

Monografia dr inż. Bogdana Pachołka jest zebraniem i podsumowaniem osiągnięć naukowych w 

zakresie wykorzystania produktów ubocznych przemysłu spożywczego w projektowaniu 

innowacyjnych wyrobów spożywczych, a szczególnie z sektora ciastkarskiego o właściwościach 

prozdrowotnych.   

Uwagi merytoryczne  

Monografia habilitacyjna dr inż. Bogdana Pachołka jest zredagowana bardzo starannie. Układ 

pracy jest właściwy, kolejność rozdziałów i ich zawartość prawidłowa. Cel badań i hipotezy badawcze 

zostały przedstawione na wstępie pracy co pozwoliło na uniknięcie błędu opisania badań własnych 

odnośnie zachowania konsumentów na rynku żywności prozdrowotnej w części która dotyczy 

zagadnień wprowadzających, mających odzwierciedlenie we współczesnej literaturze i także w części 
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zawierającej rozważania teoretyczne autora. Dzięki czemu praca nie została podzielona na dwie 

oddzielne części literaturową i doświadczalną. Pozwala to na płynny, pozytywny odbiór 

przedstawianych treści, mających bardzo konkretne uzasadnienie merytoryczne.  

Na uwagę i pochwałę zasługuje fakt logicznego wprowadzenia w zagadnienia związane z 

projektowaniem ostatecznego wyrobu oraz poprawnego dokumentowania i uzasadniania 

podejmowanych działań (także analizy statystycznej) prowadzących do realizacji założonego celu i 

pozytywnego zweryfikowania postawionych hipotez. Informacje dotyczące konkretnych danych 

odnośnie konsumpcji i zachowania konsumentów na rynku żywności o działaniu prozdrowotnym, jak 

również dane dotyczące odpadów produkcyjnych i problemów z nimi związanych, zwłaszcza w 

przemyśle owocowo – warzywnym, są istotne w omawianej problematyce i dobrze wprowadzają 

czytelnika w zagadnienia określone w celu pracy. Podjęcie badań związanych z wykorzystaniem 

 i przerobem produktów ubocznych z przemysłu spożywczego uważam za bardzo aktualne i cenne dla 

gospodarki.   

Co do hipotezy drugiej mam uwagę. Hipoteza ta jest sformułowana prawidłowo jednak w toku 

badań została nie do końca zweryfikowana pozytywnie, gdyż na jej podstawie, jak sądzę Autor 

zadecydował, że przy udziale tylko jednego produktu ubocznego (z pestek malin) i że w jednej dawce 

należy podjąć dalsze działania projektowe odnośnie produkcji ciastek prozdrowotnych, gdyż 

odnotowano jednak negatywny wpływ dodatku czarnych porzeczek na cechy organoleptyczne 

gotowego wyrobu. Dodatek pestek z czarnych porzeczek przyczynił się jednocześnie do znacznego 

obniżenia ich pożądalności konsumenckiej. Słowo „nie” jest w hipotezie drugiej kluczowe. Tak więc 

nie została ona pozytywnie zweryfikowana.   

Kolejna uwaga związana jest z niezbyt trafnym rozgraniczeniem działań projektowych w 

rozdziale czwartym, co poskutkowało powtórzeniem w spisie treści tych samych zdań- tytułów 

podrozdziałów (co może wprowadzić czytelnika w błąd). Na stronie 78 rysunek 5 przedstawiający 

schemat przeprowadzonych badań sugeruje, że w etapie 2 i 3 przedmiotem badań były 

zaprojektowane i wykonane wyroby ciastkarskie z różnymi dodatkami, z tym że w etapie 3. 

zaprojektowano wyrób ciastkarski z dodatkiem 25 procentowym nierozdrobnionych malin i 

dodatkiem inuliny nie będącej produktem ubocznym przemysłu owoców jagodowych, ale jako 

dodatkiem zwiększającym zawartość błonnika w ciastkach. Etap ten wynikał z wcześniejszych badań 

eksperymentalnych (etapu 2). W mojej opinii nie powinno się rozgraniczać tych badań na: 

4.4.Techniczne testowanie koncepcji wyrobów…. i 4.5. Praktyczne aspekty wykorzystania produktów 

ubocznych…. Należało połączyć te rozdziały i analizując uzyskane wyniki poszczególnych badań 

sukcesywnie dążyć do otrzymania receptury wyrobów o zaprogramowanych cechach 
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organoleptycznych, chemicznych i o wysokiej pożądalności konsumenckiej. Uniknięto by wówczas 

niezręcznych powtórzeń tych samych treści a dotyczących innych poddanych ocenie produktów.  

Badania oceny stabilności frakcji tłuszczowej ciastek w badaniach przechowalniczych wykazały, 

że jedynie ciastka z 25% dodatkiem nierozdrobnionych pestek malin charakteryzowały się największą 

stabilnością hydrolityczną. Świadczy to o istniejącej potrzebie przeprowadzania bardzo wnikliwych 

badań towaroznawczych i ocenie wpływu wielu czynników podczas tworzenia receptury 

innowacyjnych produktów ciastkarskich aby nie powodować pogorszenia wartości końcowej wyrobu. 

Badania analityczne z zastosowaniem odpowiednich metod prowadzone na każdym etapie tworzenia 

innowacyjnego produktu, poparte analizą statystyczną są tu niezmiernie cenne i bardzo wzbogacają 

opis procesu projektowania czyniąc go przejrzystym i wiarygodnym. 

Bardzo pozytywnie oceniam także podjęcie i wykonanie badania in vitro odnośnie 

bioprzyswajalności cennych składników prozdrowotnych zawartych w pestkach nierozdrobnionych 

malin wprowadzonych do receptury ciastek kruchych czyniąc je ciastkami  o podwyższonych cechach 

żywieniowych. Uzyskane wyniki przybliżają projekt innowacyjnego produktu do procesu 

komercjalizacji i wprowadzenia go na rynek z odpowiednim oświadczeniem żywieniowym.  

Przedstawione uwarunkowania i kierunki zmian w konsumpcji żywności ze szczególnym 

uwzględnieniem zainteresowania konsumentów produktami cukierniczymi oraz badania własne 

odnośnie postrzegania przez konsumentów produktów ciastkarskich jako produktów prozdrowotnych 

już na wstępie monografii są formą dowodu, że założony cel jest odpowiedzią na zapotrzebowania 

rynku i spełnienie oczekiwań klientów - konsumentów. 

Równocześnie w dobie dbałości o środowisko i zasoby naturalne oraz zintensyfikowanie działań 

związanych z ograniczeniem ilości powstających produktów ubocznych i odpadów także przemysłu 

spożywczego podjęty temat i badania bardzo trafnie wpisują się w działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju. W pracy widoczny jest także istotny aspekt ekonomiczny zwłaszcza przez wykorzystanie 

produktów ubocznych jako źródła bioskładników.  

Zaprojektowane produkty ciastkarskie z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu 

owocowego, wykazujące cechy prozdrowotne, mogą być z powodzeniem wprowadzone na rynek, gdyż 

jak wykazały badania cech organoleptycznych i pożądalności konsumenckiej, a także strawności (in 

vitro) otrzymane wyroby spełniają wymagania jakości, a konsumenci są zainteresowani kupnem 

produktów cukierniczych o dodatkowych walorach prozdrowotnych.  

Chciałabym podkreślić, że przeprowadzone badania i zaproponowane innowacyjne produkty 

ciastkarskie są nowymi rozwiązaniami na rynku żywności prozdrowotnej dotychczas niestosowane w 

praktyce przemysłowej. Wszystkie wyniki uzyskane w toku badań empirycznych i zawarte w 

zaprezentowanym osiągnieciu naukowym dr inż. Bogdana Pachołka są rzeczywistymi osiągnięciami 
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autora i wpisują się w obszar Nauk o zarządzaniu i jakości i wnoszą istotny wkład w rozwój tej dyscypliny 

naukowej, a także w rozwój problematyki związanej z wykorzystaniem odpadów owocowych dla 

tworzenia nowych, innowacyjnych produktów o właściwościach prozdrowotnych. 

 

3. Ocena innych osiągnięć naukowych 

Zgodnie z rzetelnie przedstawioną dokumentacją dorobek naukowy dr inż. Bogdana Pachołka po 

uzyskaniu stopnia doktora liczy łącznie 83 pozycje. W dorobku publikacyjnym Habilitant posiada 2 

artykuły zamieszczone w czasopismach indeksowanych w bazie JRC o łącznej wartości IF=1,409. Na 

dorobek naukowy Habilitanta składa się również 18 artykułów w czasopismach nieindeksowanych w 

bazie JRC, 5 rozdziałów w monografiach, 1 monografia autorska (którą jest praca habilitacyjna), 28 

publikacji zamieszczonych w materiałach konferencyjnych, 4 referaty wygłoszone na konferencjach 

naukowych, 1 współredakcja numeru czasopisma naukowego, 4 współredakcje materiałów 

dydaktycznych oraz redakcja 20 rozdziałów w materiałach dydaktycznych. 

Wartość naukowa powyższego dorobku, oszacowana według klasyfikacji MNiSW (wg kryteriów 

obowiązujących w roku wydania publikacji) wynosi w sumie 303,4 punkty, w tym udział Autora to 

206,32 pkt.  

Według Web of Science liczba cytowań wynosi 72, a indeks Hirscha 2. Według bazy Biblioteki 

Głównej UEP liczba cytowani to 67, indeks Hirscha 3, natomiast według Google Scholar liczba cytowań 

to 175, indeks Hirscha 6. 

Działalność naukowa Habilitanta dotyczy głównie badań związanych z rozwojem rynku żywności, 

początkowo była to żywność ekologiczna a następnie badania dotyczyły poszukiwań nowych 

alternatywnych źródeł związków o potencjale przeciwutleniającym. Habilitant poszukiwał naturalnych 

inhibitorów procesów oksydacyjnych. Po uzyskaniu stopnia doktora działalność naukowa dotyczyła 

nauk o jakości i bezpieczeństwie żywności a szczególnie trzech głównych nurtów: poszukiwań źródeł i 

właściwości naturalnych przeciwutleniaczy, projektowania, rozwoju i komercjalizacji żywności o 

podwyższonych cechach żywieniowych, oraz zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w produkcji 

żywności. W obszarze pierwszego nurtu Habilitant zajmował się badaniami nad związkami fenolowymi 

pochodzącymi z nasion łubinu, a także wpływie etanolowych ekstraktów z pestek owoców na 

utlenianie fitosteroli w orzechach ziemnych. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu 

realizował bardzo ciekawe badania nad wpływem ekstraktu z malin lub czarnych porzeczek na 

aktywność ceruloplazminy, enzymu biorącego udział w redukcji żelaza(II) z osocza krwi ludzkiej. Kolejne 

badania tym razem w ramach projektu interdyscyplinarnego UEP-UP odnosiły się do oceny 

towaroznawczej kotewki gatunku  Trapa natans L i określenia możliwości jej restytucji w Wielkopolsce. 

Następnie zainteresowania badawcze habilitanta zwróciły się na zagospodarowanie odpadów z 
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produkcji przemysłowej na przykładzie pomidorów i owoców czarnej porzeczk,i i wykorzystaniu ich 

potencjału przeciwutleniającego i prozdrowotnego. Zajmował się także trwałością olejów tłoczonych 

na zimno oraz jakością herbatek owocowych. W ramach kolejnego nurtu Habilitant rozpoczął badania 

nad wieloaspektowymi zagadnieniami komercjalizacji żywności szczególnie tej o prozdrowotnych 

właściwościach. Z jednej strony jego zainteresowania badawcze był ukierunkowane na błonnik 

pokarmowy i jego interakcje ze związkami fenolowymi z drugiej strony na wykorzystanie właściwości 

przeciwutleniających związków pochodzących z odpadów poprodukcyjnych. Wpisując się  tym samym 

w bardzo aktualną tematykę intensywnych badań różnych ośrodków naukowych, gdyż obecnie 

przywiązuje się ogromną wagę do roli błonnika i związków przeciwutleniających w prewencji wielu 

chorób. Projektując nowe, wysokobłonnikowe produkty spożywcze zainteresował się istotną tematyką 

komercjalizacji produktów żywnościowych. Był uczestnikiem projektu „Komercjalizacja produktów 

żywnościowych i jej uwarunkowania”. Kolejne badania związane z tym tematem odnosiły się do badań 

oceny postaw konsumentów w zakresie świadomości zdrowotnej i pożądalności konsumenckiej. 

           Wszystkie wspomniane wyżej zagadnienia naukowe podejmowane przez Habilitanta zostały 

udokumentowane w odpowiednich publikacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym 

przedstawionych w wykazie we wniosku Habilitanta. W znaczącej części tych publikacji choć 

wieloautorskich Habilitant jest ich głównym autorem. Dorobek naukowy przedstawiony przez 

Habilitanta jest spójny i wartościowy. To że publikacje są wieloautorskie świadczy o umiejętności 

habilitanta pracy w zespole i jego umiejętnościach działań organizacyjnych związanych z badaniami 

naukowymi. Na uwagę zasługuje fakt podejmowanych prac w różnych zespołach badawczych nie tylko 

z pracownikami ze swojej macierzystej jednostki ale także z innych jednostek naukowych. Habilitant 

nawiązał współpracę z kilkoma ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a także Katedrą Marketingu Wydziału Towaroznawstwa 

UEP oraz z podmiotami gospodarczymi m.in. Zakładami Mięsnymi Viando Sp.z o.o. Sp Komandytowa, 

czy Browarem Fortuna.  

W 2013 roku Habilitant otrzymał od Rektora UEP Nagrodę zespołową pierwszego stopnia za 

oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 za monografię pt.  

„Komercjalizacja produktów żywnościowych”. Należy również dodać, że Habilitant był uczestnikiem 

projektów i badań, które były współfinansowane w ramach systemowego projektu Wsparcie 

stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju 

Wielkopolski (poddziałanie 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), wspomnianego już projektu 

interdyscyplinarnego UEP- UP o możliwości restytucji gatunku kotewki w Wielkopolsce, oraz projektu: 

Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce także realizowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012-2015 (Priorytet VII Regionalne Kadry Gospodarki, 
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działanie 8.2- Transfer wiedzy, poddziałanie 8 2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 

przedsiębiorstw).  

W mojej opinii dorobek publikacyjny Habilitanta jest dość znaczny, spójny i w całości mieści się 

w dyscyplinie Nauk o zarządzaniu i jakości i niewątpliwie wnosi znaczący wkład w rozwój tej dyscypliny. 

Dorobek publikacyjny oceniam pozytywnie. 

 

4. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy naukowej 

Działalność dydaktyczna Habilitanta jest bardzo „bogata” . Są to różnorodne wykłady i ćwiczenia z 

tematyki związanej z towaroznawstwem żywności i systemowym podejściem do zapewnienia i 

zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Są one prowadzone przez Habilitanta na studiach 

inżynierskich, magisterskich i podyplomowych, niektóre także na Wydziale Ekonomii. Do działalności 

dydaktycznej zliczamy także seminaria inżynierskie, magisterskie i podyplomowe. Habilitant 

wypromował 4 prace magisterskie, 20 inżynierskich (także jako współpromotor) i 19 podyplomowych. 

Dr inż. Bogdan Pachołek już w roku 2003 był inicjatorem powstania prężnie działającego 

Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM, którego opiekunem był przez 

10 lat. Wiele prac wykonywanych w ramach koła było prezentowanych na licznych konferencjach 

krajowych i zagranicznych, a niektóre opublikowane w czasopismach naukowych. Habilitant jest też 

inicjatorem i współorganizatorem konferencji: Międzynarodowego Forum Studenckich Kół Naukowych 

Towaroznawstwa, a od 2008-do 2012 roku był pełnomocnikiem rektora ds. SKN- ów działających na 

UEP. Był też współorganizatorem 11 konferencji naukowych dla młodych towaroznawców tzw. Dni 

Młodych Towaroznawców i wspomnianych Międzynarodowych Forum SKN. Dr inż. Bogdan Pachołek 

był też pomysłodawcą i brał udział w realizacji Studiów podyplomowych: „Zarządzanie 

bezpieczeństwem żywności” w UEP. 

W poczet działalności dydaktycznej wpisuje się także redakcja czterech materiałów 

dydaktycznych i autorstwo wielu rozdziałów w 10 materiałach dydaktycznych. Na wyróżnienie 

zasługuje fakt sprawowania opieki naukowej nad 25-ma projektami studenckimi realizowanymi we 

współpracy z praktyką gospodarczą, bądź znajdującymi odzwierciedlenie w publikacjach naukowych i 

otrzymujących liczne nagrody dla zespołów studenckich w wielu konkursach. Dodatkowo habilitant 

sprawował opiekę nad studentami biorącymi udział w warsztatach naukowych, obozach i wyjazdach 

międzynarodowych. Inicjował również seminaria prowadzone w zakładach przemysłowych takich jak 

Zakłady Mięsne Viando, Browar z Grodziska Wielkopolskiego, Browar Fortuna, Terravita, Kampania 

Piwowarska S.A., SPC Fawor, Cukrownia Nordzucker S.A. i Kopalnia Soli Kłodawa S.A., umożliwiając 

zdobycie przez studentów cennego doświadczenia, niezbędnego w dalszym etapie ich kariery. 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna realizowana na rzecz studentów UEP została dostrzeżona przez 
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środowisko studenckie i pięciokrotnie Habilitant został nagrodzony Statuetkami Viktorii Parlamentu 

Studenckiego jako Wykładowca Roku lub Ćwiczeniowiec Roku. Wymienione działania Habilitanta w 

zakresie dydaktyki są dość znaczne i zasługują na duże uznanie. 

Podobnie jak działania organizacyjne na rzecz społeczności studenckiej tak i działania na rzecz 

współpracy środowiska naukowego z praktyką gospodarczą są w dorobku Habilitanta dość znaczne. 

Świadczą o tym wykonywane ekspertyzy i opracowania nowych rozwiązań dla przemysłu (w 

dokumentacji załączonej do wniosku habilitacyjnego wykazano 22 takie raporty) oraz przeprowadzane 

szkolenia z zakresu metodologii prowadzenia analiz sensorycznych w laboratoriach przemysłowych. 

Popularyzacja nauki przejawia się także poprzez uczestnictwo w trzech programach europejskich i 

krajowych: Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako kierownik 

Projektu, w programie- Menadżer ds. zarządzania i zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa 

produktów jako kierownik merytoryczny, oraz jako broker w projekcie: Wsparcie współpracy sfery 

nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 

Dodatkowo działalność popularyzatorską nauki dr inż. Bogdan Pachołek realizuje w ramach 

członkowstwa w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych: PTTŻ, PTT, IGWT oraz 

Euro Fed Lipid jako członek lub też w przypadku PTT oddziału poznańskiego jako członek zarządu (2000-

2015) lub wiceprezes w latach 2010-2015. Należy również wspomnieć o działalności organizacyjnej 

Habilitanta przy organizacji konferencji naukowych (26-wraz z konferencjami dla studentów), jego 

czynnym uczestnictwie w zespołach eksperckich i konkursowych i pełnieniu czynnym funkcji 

organizacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: w Senacie, Radzie Wydziału 

Towaroznawstwa (jako członek i przedstawiciel nauczycieli akademickich nie będących samodzielnymi 

pracownikami naukowymi), Wydziałowej Komisji ds. BHP, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

zespole ds. akredytacji wydziału, wydziałowej i uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Wieloletnia praca 

organizacyjna Dr inż. Bogdana Pachołka na rzecz środowiska akademickiego została doceniona i w roku 

2007 otrzymał on list pochwalny Dziekana Wydziału Towaroznawstwa za wyróżniającą się działalność 

organizacyjną w roku 2006/2007, w 2009 roku Nagrodę indywidualną trzeciego stopnia Rektora UEP 

za działalność organizacyjną w roku 2008/2009, a w 2011 roku za długoletnią służbę otrzymał Brązowy 

Medal przyznawany przez Prezydenta RP, natomiast w 2018 roku Habilitant został doceniony przez 

Zarząd Główny PTT i otrzymał srebrną oznakę za znaczący wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa 

Towaroznawczego.  

Dodatkowo w latach 1995-2015 Habilitant był stałym współpracownikiem Centrum Badań i 

Ekspertyz Towaroznawczych przy UEP, także rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 

a od 2015 roku jest Partnerem Zarządzającym ds. Produktów Spożywczych w Spółce Celowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz czynnie uczestniczy w spotkaniach Grup Roboczych  




