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Prof. dr. hab. Krystyna Gutkowska 

Katedra Organizacji i Ekonomiki 

Konsumpcji SGGW w Warszawie 

 

OCENA 

OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH, DOROBKU DYDAKTYCZNEGO, 

POPULARYZATORSKIEGO, ORGANIZACYJNEGO I WSPÓŁPRACY 

MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO PT. „Produkty 

uboczne przetwórstwa owoców w projektowaniu żywności” wydaną przez 

Wydawnictwo UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w 2019 roku 

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo (obecnie nauki o zarządzaniu i 

jakości) dr inż. Bogdanowi Pachołkowi 

 

Formalno-prawne i merytoryczne kryteria wykonania oceny 

Ocenę wykonano na podstawie: 

1. Decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania na 

recenzenta. 

2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Tekst jedn.: DzU z 2017r. poz. 1789). 

3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 

2018 r. poz.1668 ze zm.). 

Materiały otrzymane do oceny 

Niniejszą ocenę w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w zakresie dyscypliny 

towaroznawstwo (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości) dr. inż. Bogdanowi Pachołkowi 

przygotowano na podstawie wniosku z dnia 29 kwietnia 2019 roku o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego, zawierającego następujące dokumenty: 

1. Dane osobowe i dane kontaktowe wnioskodawcy; 

2. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora; 

3. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i 

angielskim; 

4. Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy naukowej i popularyzacji nauki; 

5. Oświadczenia autorów prac naukowych; 

6. Monografia zgłoszona jako osiągnięcie naukowe; 

7. Wykaz oraz kopie 10 publikacji; 

8. 2 płyty CD z elektroniczną wersją wymaganych dokumentów. 
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Sylwetka Kandydata 

Dr inż. Bogdan Pachołek ukończył 5-letnie studia na kierunku towaroznawstwo, specjalność 

Technologia i obrót żywnością na Wydziale Towaroznawstwa w Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu w 1995, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera na podstawie pracy 

magisterskiej „Żywność ekologiczna w opinii konsumenta”, którą przygotował pod opieką 

naukową prof. dr hab. Jana Kumider. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie 

towaroznawstwa  uzyskał  w 2003 roku na tym samym Wydziale na  podstawie  rozprawy 

doktorskiej pt.  „Odpady przetwórstwa  owoców i  warzyw jako   źródło przeciwutleniaczy”.  

Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. Maria Małecka, a recenzentami  prof. dr hab. Józef 

Korczak oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński. 

W 1995 roku Kandydat uzyskał kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy nauczyciela 

akademickiego potwierdzone Dyplomem ukończenia Międzywydziałowego Studium 

Pedagogicznego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (dyplom nr 530). 

W 2005 roku Kandydat uzyskał dodatkowe kwalifikacje zawodowe (m.in. kwalifikacje 

audytora wiodącego systemu zarządzania jakością ISO 9001 LRQA, (certyfikat: 04/5558), 

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

BoInternal auditor food safety managment system ISO 22000 TÜV Rheinland). Uzyskane 

kompetencje w zakresie zarządzania jakością były zapewne podstawą powołania Kandydata 

do pełnienia funkcji Lidera zespołu sensorycznego J.S.Hamilton w  2018 roku oraz 

Specjalisty ds. Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w J.S. Hamilton. 

Kariera zawodowa Kandydata rozpoczęła się jeszcze w czasie studiów, kiedy od 

13.09.1994 do 14.09.1995 był studentem-stażystą w Katedrze Towaroznawstwa Artykułów   

Spożywczych, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a następnie został zatrudniony na 

stanowisku asystenta do 31.10.2003. W okresie 01.11.2003-28.02.2014 Kandydat był 

zatrudniony na stanowisku adiunkta w tej samej Katedrze, aczkolwiek działającej pod 

zmienioną nazwą tj. Katedra  Towaroznawstwa  Żywności w macierzystym Uniwersytecie, a 

w okresie 01.03.2014-28.02.2015 na stanowisku starszego wykładowcy. 

Od 01.01.2017 do chwili obecnej Kandydat jest zatrudniony jako Starszy Specjalista i 

Kierownik merytoryczny projektu „Menedżer ds. zarządzania i zapewniania jakości oraz 

bezpieczeństwa produktów” POWR.03.01.00-00-K331/15 współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a od 01.06.2018 równocześnie jako Starszy Specjalista 

- Kierownik projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu ”WND-POWR.03.05.00-00-Z011/17 współfinansowanego przez Unię Europejską z 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Sądzę, że 

powierzenie tak odpowiedzialnych funkcji Kandydatowi było efektem Jego wysokich 

kompetencji merytorycznych i organizacyjnych, które znalazły uznanie u władz Uczelni. 

Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę wniosku o uzyskanie stopnia 

doktora habilitowanego 

Uwagi wstępne 

Przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe stanowi monografia pt. „Produkty 

uboczne przetwórstwa owoców w projektowaniu żywności” wydana przez Wydawnictwo 

UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w 2019 roku. Recenzje wydawnicze zostały 

wykonane przez prof. dr hab. Annę Gramzę-Michałowską i prof. dr. hab. Anetę Ocieczek. 

Monografia obejmuje 170 stron, w tym 40 tabel oraz 16 rysunków, bibliografię liczącą 378 

pozycji oraz krótkie streszczenia w języku polskim i angielskim. Monografia ma charakter 

studium teoretyczno-empirycznego i składa się z pięciu rozdziałów.  

Generalnie uznaję, że temat monografii w obliczu wzrastającego zainteresowania 

żywnością o prozdrowotnych atrybutach wśród konsumentów jest jak najbardziej trafny i 

aktualny, co dodatkowo uzasadnia również uwzględnienie aspektu minimalizowania 

marnotrawstwa surowców i produktów ubocznych w produkcji żywności. 

Zwłaszcza ta ostatnia kwestia stanowi dla  producentów żywności znaczne koszty,     

zarówno w aspekcie ich ilości na etapie wytwarzania jak i na etapie koniecznej utylizacji.  

Jednocześnie, jak słusznie zauważa Autor monografii, produkty uboczne z przetwórstwa 

owoców stanowią cenne źródło składników odżywczych i prozdrowotnych, co uzasadnia 

prace nad możliwym ich wykorzystaniem w produkcji żywności funkcjonalnej, co skądinąd 

wychodzi naprzeciw potrzebom konsumentów.  

Warto też podkreślić fakt, że badania z tego zakresu korespondują z ideami 

zrównoważonego rozwoju i konsumpcji oraz zrównoważonej diety.  

W tej części swojej opinii chciałabym odnieść się do tytułu pracy, który jej Autor 

sformułował jako „Produkty uboczne przetwórstwa owoców w projektowaniu żywności”, 

który nie w pełni koresponduje z przeglądem piśmiennictwa, który w 1 rozdziale odnosi się 

do uwarunkowań i kierunków zmian w konsumpcji żywności, trendów i zachowań 

konsumentów na rynku żywności, i dopiero w 3 podrozdziale nawiązuje do żywności 

prozdrowotnej.  

Uwagi szczegółowe 
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Jak podaje Kandydat celem podjętych studiów literaturowych i badań 

eksperymentalnych opisanych w monografii stanowiącej osiągnięcie naukowe, była ocena 

przydatności i możliwości wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa owoców 

jagodowych jako źródła substancji o korzystnym działaniu żywieniowym w opracowaniu 

koncepcji innowacyjnego wyrobu ciastkarskiego. Tak sformułowany cel współgra z 

kilkoma celami szczegółowymi, które określono jako: 

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). 

 Cel główny i przyjęte cele szczegółowe stanowią kontekst przyjętych hipotez 

badawczych, a mianowicie: 

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 
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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. 

W odczuciu recenzenta 1 i 4 hipoteza są dość podobne. 

Przeprowadzone badania Kandydat podzielił 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. 

Jakkolwiek wybór wyrobu cukierniczego suchego jako produktu, w którym zaplanowano 

zmiany wartości żywieniowej w zakresie cech prozdrowotnych może się wydać 

kontrowersyjny,  bo słodycze raczej  postrzegane są jako produkty 

pozbawione wartości  odżywczych, to jednak taka refleksja jest  

nieuzasadniona, bowiem konsumenci często deklarują,  że nie wyobrażają 

sobie życia bez słodyczy i  endorfin jakich ic h spożycie przysparza.  Stąd 

zasadnym jest  dążenie by dokonać reformulacji  tych produktów, by 

zmienić ich profil  żywieniowy.  

W pierwszych trzech rozdziałach pracy dostrzec można wiele skrótów myślowych i 

uproszczeń, jak również podkreślić muszę brak źródeł pod tabelami co utrudnia analizę i 

ocenę zawartych w nich danych ze względu na ich źródło pochodzenia. Odczuwam również 

brak fragmentu określającego precyzyjnie przeprowadzone badania. czego w żaden sposób 

nie rekompensuje fragment (nie oznaczony jako rozdział czy podrozdział „Cel badań i 

hipotezy badawcze”).   

Rozdział czwarty monografii dotyczy opracowania koncepcji innowacyjnych 

wyrobów ciastkarskich z wykorzystaniem produktów ubocznych przetwórstwa owoców 

jagodowych jako źródła substancji bioaktywnych korzystnych żywieniowo. We wstępie 

rozdziału Habilitant przedstawił trzy etapy badań niezbędne do zweryfikowania celu pracy i 

postawionych hipotez. Podany schemat eksperymentu jest logiczny i w sposób syntetyczny 

nawiązuje do przedmiotu badań oraz zakresu zrealizowanych badań. W pierwszym etapie 
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pracy przedmiotem badań Habilitanta były wysuszone pestki malin i czarnych porzeczek. 

Drugi etap badań stanowiło opracowanie eksperymentalne ciastek kruchych z różną 

substytucją mąki pszennej pestkami malin lub czarnych porzeczek w ilości 100, 75, 50 i 25% 

w dwóch wersjach: rozdrobnionej i nierozdrobnionej. W trzecim etapie pracy Habilitant 

opracował koncepcję i przeprowadził badania ciastek kruchych o wysokiej wartości błonnika 

pokarmowego. Należy podkreślić, że technologia uzyskania eksperymentalnych ciastek 

została objęta postępowaniem patentowym. 

W ramach oceny przydatności i możliwości wykorzystania produktów ubocznych 

przetwórstwa owoców jagodowych jako źródła składników o korzystnych właściwościach 

żywieniowych do wzbogacania innowacyjnych wyrobów cukierniczych przeprowadzono: 

analizę składu chemicznego, ocenę cech organoleptycznych, ocenę konsumencką, badania 

właściwości przeciwutleniających, badania stabilności frakcji tłuszczowej oraz badania 

strawności w modelowych układach in vitro. Podejście metodyczne zaprezentowane przez 

Habilitanta w niniejszym rozdziale jest wielokierunkowe i pozwala na gruntowną analizę 

danych pod kątem właściwości fizykochemicznych oraz cech prozdrowotnych a także 

walorów sensorycznych z uwzględnieniem pożądalności konsumenckiej. 

Poszczególne metody badawcze zostały przedstawione przez Kandydata poprawnie z 

powołaniem na liczne normy oraz źródła literaturowe aczkolwiek istnieją pewne mankamenty 

w tym zakresie. W metodyce odnoszącej się do badań sensorycznych i konsumenckich 

zabrakło ważnych informacji związanych z przygotowaniem oraz podaniem próbek do ocen, 

a także warunkami realizacji badań. Dodatkowo w badaniach sensorycznych można było 

podać jakie doświadczenie reprezentowali eksperci realizujący oceny. W opisie testów 

konsumenckich Habilitant nie zawarł kluczowej informacji odnoszącej się do ilości osób 

realizujących badania, jak również kryteriów rekrutacji, a także rozłożenia ocen w czasie. 

Habilitant powinien powołać się w monografii na aktualne wersje norm w zakresie badań 

sensorycznych. Podane przez Habilitanta normy zostały wycofane i zastąpione nowymi ich 

odpowiednikami. Przykładowo obecnie funkcjonuje norma PN-EN ISO 8586:2014-03 - 

wersja angielska, „Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i 

monitorowania wybranych oceniających i ekspertów oceny sensorycznej”, która zastępuje 

normę PN-ISO 8586-1: 1996 wersja polska „Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne wyboru, 

szkolenia i monitorowania oceniających - wybrani oceniający”. W wielu miejscach pracy 

Habilitant używa terminu ocena organoleptyczna, cechy organoleptyczne itd. Według 

recenzenta bardziej zasadne byłoby stosowanie pojęcia przykładowo ocena sensoryczna w 

odniesieniu do tego typu badań. 
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Pozostałe metody badawcze zostały opisane szczegółowo w monografii, aczkolwiek 

brakuje informacji związanych z metodą oznaczania związków np. aminokwasów. 

Przykładowo do najczęściej wykorzystywanych metod należą wysokociśnieniowa 

chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), elektroforeza 

kapilarna oraz chromatografia cieczowa z użyciem kolumn kapilarnych - mikro-LC. 

Przytoczone źródło literaturowe w bibliografii jest niewystarczające w tym względzie. 

Wyniki badań zostały przedstawione w monografii rzetelnie i opisane bardzo 

skrupulatnie oraz przedyskutowane z pracami innych autorów. Analiza danych z 

poszczególnych eksperymentów posłużyła Kandydatowi do zaplanowania badań oraz 

realizacji kolejnych założeń. Habilitant wykazał, że w zależności od zastosowanego rodzaju, 

ilości, stopnia rozdrobnienia pestek, zarówno profil jakościowo-ilościowy ocenianych cech 

organoleptycznych, jak również ocena konsumencka były zróżnicowane. Habilitant 

opracował dodatkowo propozycje modeli opisujących zależności między czynnikami 

zmienności w eksperymencie (zmienne objaśniające) a cechami organoleptycznymi i ocenami 

konsumenckimi ciastek kruchych (zmienne objaśniane). Jakkolwiek Kandydat sugeruje, że 

można byłoby przeprowadzić badania bez konieczności przygotowywania produktu opierając 

się na zaproponowanych modelach szacowania cech organoleptycznych i ocen 

konsumenckich podczas etapu testowania prototypów, optymalizacji receptury, to takie 

stwierdzenie wydaje się być dosyć ryzykowne. Według recenzenta wyniki badań 

eksperymentalnych stają się podstawą modyfikacji i optymalizacji receptury produktów. 

Habilitant wykazał, 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. Jednocześnie Habilitant odnotował wzrost 

aktywności przeciwutleniającej eksperymentalnych ciastek, związany głównie z obecnością 

związków fenolowych. 

Warto podkreślić, że zaprojektowane przez Habilitanta wyroby ciastkarskie z 

substytucją mąki pszennej pestkami malin i tłuszczu inuliną charakteryzowały się cechami 

organoleptycznymi, które zostały wysoko ocenione przez konsumentów co jest bardzo istotne 

w procesie innowacji produktowej. W omówieniu wyników z tej części badań, Habilitant 

przedstawił łącznie na jednym wykresie (Rys. 16, str. 118) dane z badań sensorycznych i 

pożądalności konsumenckiej ciastek kruchych co jest niepoprawne z uwagi na inny przedmiot 

skalowania (intensywność versus pożądalność). 
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Według Habilitanta innowacyjne ciastka wykazywały również wysoką zawartość 

błonnika pokarmowego uprawniającą do zamieszczenia oświadczenia żywieniowego 

„produkt o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego”. Stwierdzono 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. 

Układ badań, jego realizacja i zaprezentowane wyniki w monografii pozwoliły 

Habilitantowi zweryfikować postawione hipotezy badawcze. Sformułowane wnioski, na 

podstawie studiów literaturowych i badań empirycznych, są wartościowe oraz mają charakter 

poznawczy, jak również aplikacyjny. Wnioski z przeprowadzonych badań powinny być ujęte 

bardziej syntetycznie przez Habilitanta. Uwagi przedstawione w niniejszej recenzji mogą 

posłużyć Habilitantowi jako wskazówki podczas przygotowywania do publikacji kolejnych 

prac badawczych. 

Reasumując, zastosowane podejście badawcze pozwoliło na otrzymanie istotnych 

informacji z zakresu możliwości wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa owoców 

jagodowych w wyrobach ciastkarskich i umożliwiło uzyskanie wiedzy z zakresu ich wpływu 

na jakość produktów oraz ich trwałość, a także na kształtowanie właściwości żywieniowych, 

co uznaję za ważne osiągnięcie natury poznawczej i aplikacyjnej. 

4. Ocena pozostałego dorobku 

Początki naukowych zainteresowań Kandydata wiążą się z badaniami dotyczącymi 

rozwoju rynku żywności ekologicznej, co miało swoje źródła w badaniach zdyskontowanych 

w pracy magisterskiej pt. „Żywność ekologiczna w opinii konsumenta” ewoluując w 

następnych latach w kierunku poszukiwania nowych, alternatywnych źródeł związków i 

substancji o potencjalne przeciwutleniającym. Na tym etapie rozwoju naukowego dr inż. 

Bogdan Pachołek zainteresował się badaniami z zakresu odpadów, czy szerzej rzecz ujmując 

produktów ubocznych przemysłu spożywczego, przy czym szczególną uwagę Kandydat 

skupił na znalezieniu naturalnych inhibitorów procesów oksydacyjnych, słusznie uznając, że 

są one źródłem istotnych problemów w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności. 

Problemy te, jak stwierdza Kandydat, wynikają m.in. stąd, że w konsekwencji reakcji 

utleniania pogorszeniu ulega jakość sensoryczna produktu, jak również obniżeniu ulec może 

jego wartość odżywcza, a w niektórych przypadkach także i zdrowotna. 

W nurcie poszukiwań naturalnych inhibitorów procesów oksydacyjnych Kandydat 

zainteresował się związkami fenolowymi, z uwagi na ich przeciwutleniające, przeciwzapalne, 



9 
 

przeciwnowotworowe i ogólnie prozdrowotne właściwości, a ich efektem było opracowanie 

dysertacji pt. „Odpady przetwórstwa owoców i warzyw jako źródło przeciwutleniaczy”, 

stanowiącej swego rodzaju antycypację monografii zgłoszonej jako główne osiągnięcie w 

postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Warto zwrócić uwagę na główne 

konkluzje zawarte w tej rozprawie, które miały zarówno znaczenie poznawcze, jak i 

aplikacyjne dowodząc możliwości wykorzystania badanych surowców odpadowych jako 

źródeł naturalnych inhibitorów procesu utlenienia, o znaczącej przydatności w projektowaniu 

żywności funkcjonalnej. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Kandydat kontynuował wcześniejsze 

zainteresowania badawcze rozszerzając je na problematykę właściwą obszarowi jakości  

i bezpieczeństwa żywności, dołączając do problematyki źródeł i właściwości naturalnych 

przeciwutleniaczy,  zagadnienie projektowania, rozwoju i komercjalizacji żywności o 

podwyższonych cechach jakościowych, szczególnie żywieniowych, a także kwestie 

właściwe zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością w produkcji żywności.  

Kontynuowanie pierwotnych zainteresowań naukowo-badawczych Kandydat zdyskontował w 

publikacjach zarówno z listy A MNiSzW (zał. 5/A/2) jak i listy B (zał. 5/B.1/18) oraz w 

doniesieniach konferencyjnych (zał.  5/B.3/21-22; B.1/19). 

W tym obszarze badań uwagę zwraca współpraca z zespołem prof. dr hab. Marii Iskry 

z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z Poznania, której celem było 

określenie wpływu ekstraktu z malin na aktywność ceruloplazminy, enzymu biorącego udział 

w redukcji żelaza (II) z osocza ludzkiej krwi,  które wykazały, że badane ekstrakty 

charakteryzują się aktywnością wobec jonów żelaza (II) zależną od stężenia i pH środowiska. 

(publikacja: zał. 5/A1). 

W ramach tego obszaru badawczych zainteresowań Kandydata warto wspomnieć o 

interdyscyplinarnym projekcie zrealizowanym z Jego udziałem we współpracy 

Uniwersytetów Ekonomicznego i Przyrodniczego w Poznaniu, które dotyczyły określenia 

możliwości restytucji gatunku Trapa natans L. w Wielkopolsce oraz jej oceny 

towaroznawczej (Zał. 5/G.1/5), które dowiodły, że  kotewka jest interesującym 

alternatywnym źródłem kwasów tłuszczowych i steroli. Te intersujące wyniki zostały 

przedstawione na międzynarodowej konferencji naukowej oraz w recenzowanych materiałach 

pokonferencyjnych (zał. 5/B.3/14-15). 

Dr inż. Bogdan Pachołek w tym nurcie badawczym poza odpadami z produkcji 

owoców zajmował się też produktami ubocznymi powstałymi w wyniku przetwarzania 

warzyw, a konkretnie pomidorów (publikacja, Zał. 5/B.1/12, doniesienie konferencyjne: Zał. 
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5/B.3/27). Poza tym 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 Kandydat 

prowadził badania nad trwałością olejów tłoczonych na zimno (publikacje: Zał. 5/B.1/4, 

B.1/6). 

W ramach kolejnego nurtu badawczego, określonego przez kandydata jako 

„Projektowanie, rozwój, komercjalizacja żywności” warto zwrócić uwagę na ich związek z 

wcześniej omówionym zakresem badań, przy czym cennym wydaje się być fakt, iż wyniki 

badań zakwalifikowanych do pierwszego nurtu miały przede wszystkim charakter 

poznawczy, podczas gdy, jak sama nazwa wskazuje, drugi z wymienionych obszarów 

zainteresowań stanowić miał transfer pozyskanej wiedzy do gospodarki poprzez jej 

wykorzystanie w projektowaniu żywności o cechach funkcjonalnych i wprowadzając te 

produkty na rynek, respektując jednocześnie rekomendację poszanowania środowiska 

naturalnego poprzez minimalizowanie odpadów przetwórstwa żywnościowego.  Jednocześnie 

Kandydat rozszerzył dotychczasowe zainteresowania o błonnik pokarmowy, prowadząc 

badania we współpracy z zespołem prof. dr. hab. Danuty Góreckej z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu 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 Kandydat pełnił funkcję kierownika projektu (Zał. 5/G.1/3, G.1/4). 

Wyniki tych badań opublikowane zostały w kilku współautorskich artykułach 

zamieszczonych w czasopismach z listy B MNiSzW (Zał. 5/B.1/8, B.1/10, B.1/11, B.1/13) 

oraz upowszechnione w postaci kilku doniesień konferencyjnych (Zał. 5/B.3/10, B.3/11, 

B.3/12, B.3/16, B.3/17). 

W tym nurcie zainteresowań badawczych warto wspomnieć o osiągnięciach stricte 

wdrożeniowych, łączących się z uczestnictwem dr inż. Bogdana Pachołka w projekcie pn. 

„Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania”, realizowanym przez 

Katedrę Marketingu Produktu i Katedrę Towaroznawstwa Żywności UEP (Zał. 5/G.1/1), w 

którym Kandydat szczególną uwagę zwrócił na możliwości wprowadzania na rynek 

innowacyjnych produktów ciastkarskich o atrybutach prozdrowotnych, w kontekście 

kompleksowego rozpoznania procesu komercjalizacji produktów żywnościowych. Rezultaty 

tych badań zostały wykorzystane w monografii pt. „Komercjalizacja produktów 
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żywnościowych”, w której Kandydat był współautorem dwóch rozdziałów (Zał. 5/B.2/3, 

B.2/4). 

Oczywistą kwestią jest to, że skuteczny proces wprowadzania innowacyjnych 

produktów na rynek, zależy w dużej mierze od zainteresowania nimi konsumentów, którzy 

jak powszechnie wiadomo z licznych badań, są w niewielkim stopniu zainteresowani nowymi 

produktami, zwłaszcza w kategorii żywności, wykazując częściej postawy właściwe neofobii. 

Biorąc ten fakt pod uwagę dr inż. Bogdan Pachołek interesując się zagadnieniami 

komercjalizacji żywności uwzględnił problematykę postaw konsumentów, szczególnie, jak 

sam określił, w zakresie świadomości zdrowotnej i pożądalności konsumenckiej. W celu 

rozpoznania tych zagadnień w ramach projektu zrealizowanego we współpracy z dr inż. 

Marią Sielicką oraz uczestnikami Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa 

Żywności „Spectrum” przeprowadzone zostały badania wśród dzieci w wieku od 4 do 12 lat, 

mające na celu dokonanie oceny ich świadomości zdrowotnej i pożądalności wybranych 

produktów przekąskowych, a ich wyniki zostały wykorzystane we współautorskim artykule 

zamieszczonym w czasopiśmie Problemy Higieny i Epidemiologii (Zał. 5/B.1/3). W ramach 

tych zainteresowań Kandydat współrealizował również badania dotyczące świadomości i 

postrzegania napojów izotonicznych przez konsumentów, które zdyskontowane zostały we 

współautorskiej publikacji przyjętej do druku  (Zał. 5/B.1/1) oraz w innym opublikowanym 

artykule (B.1/15) i 2 doniesieniach konferencyjnych (Zał. 5/B.3/6, B.3/19). 

Kandydat współpracował również z Wytwórnią Aromatów Hoffman w zakresie badań 

nad wpływem rodzaju nośnika na postrzeganie aromatów spożywczych, a wyniki tych badań 

wykorzystał do przygotowania 3 współautorskich artykułów (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). 

Zdobyte doświadczenie w zakresie transferu wiedzy do praktyki znalazło uznanie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, który zaproponował 

dr inż. Bogdanowi Pachołkowi współpracę w projekcie „Wsparcie współpracy sfery nauki i 

przedsiębiorstw w Wielkopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 

2012 – 2015, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer  

wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 

Ostatnim z wymienionych obszarów zainteresowań naukowo-badawczych Kandydata 

po uzyskaniu stopnia doktora były zagadnienia właściwe zarządzaniu bezpieczeństwem i 

jakością w produkcji żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania alergenami 

pokarmowymi na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji żywności, co było tematem 

dwóch współautorskich publikacji (Zał. 5/B.1/2, B.1/7), doskonalenia systemu zarządzania 



12 
 

bezpieczeństwem surowców zielarskich, co z kolei zaowocowało opracowaniem 

współautorskich rozdziałów w dwóch monografiach (Zał. 5/B.2/1, B.2/5) oraz doniesień 

konferencyjnych (Zał. 5/B.3/1, B.3/2, B.3/4, B.3/9, B.3/24, B.3/25).  W tym obszarze należy 

zauważyć też wątek badań z zastosowaniem nowoczesnych metod chemometrycznych w 

ocenie jakości i autentyczności żywności, co znalazło odzwierciedlenie w opracowaniu  

współautorskiego rozdziału w monografii (Zał. 5/B.2/1), a także doniesień i materiałów 

konferencyjnych (Zał. 5/B.3/3). Jak już wielokrotnie podkreśliłam, projekty w jakich 

uczestniczył dr inż. Bogdan Pachołek jak i realizowane w ich ramach badania miały charakter 

zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny, co, w kontekście aktualnie zalecanych trendów 

współpracy nauki i gospodarki, jest godne szczególnej uwagi. Fakt zdobytych przez 

Kandydata doświadczeń w zakresie wdrażania do praktyki rezultatów badawczych było 

zauważane przez interesariuszy zewnętrznych, o czym wspomniałam w odniesieniu do 

projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jak 

również zdyskontowane w realizowanych przez Kandydata zadaniach wynikających z interim 

management czy wypełniania funkcji stałego współpracownika Centrum Badań i Ekspertyz 

Towaroznawczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w latach 1995 – 2015) czy 

Partnera Zarządzającego ds. Produktów Spożywczych w Spółce Celowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu (od 2015 roku). Kandydat jest też rzeczoznawcą Polskiego 

Towarzystwa Towaroznawczego. 

Podsumowując inne osiągnięcia naukowe, należy raz jeszcze podkreślić ich 

aplikacyjny charakter, jak również fakt realizacji różnych zadań badawczych w ramach 

współpracy interdyscyplinarnej w układzie międzyuniwersyteckim (UEP i UP) w kilku 

projektach naukowo-badawczych. Oceniając pozostały dorobek naukowy dr inż. Bogdana 

Pachołka opisany wcześniej, stwierdzić należy, że w aspekcie bibliometrycznym nie jest on 

imponujący, bowiem wyraża się wartością punktową bez uwzględnienia udziału Kandydata 

liczbą punktów 303,4, a z uwzględnieniem udziału Kandydata w powstanie publikacji 

składających się na ten dorobek po uzyskaniu stopnia doktora wartością o blisko 1/3 mniejszą 

tj. 206,32 punktów. Z uwagi na fakt, że Kandydat jest współautorem tylko dwóch publikacji 

indeksowanych w bazie JCR i to z niewielkim współczynnikiem wpływu, ogólna wartość IF 

jest niska i wynosi 1,409, a łączna liczba punktów zaledwie 30. Warto dodać, że udział 

Kandydata w ich przygotowanie oszacowany został na poziomie bardzo skromnym, a 

mianowicie odpowiednio 15 i 20%. Generalnie 18 współautorskich publikacji, które stanowią 

dorobek Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora, nie uwzględnionych w bazach lub na liście, 

o których mowa w pkt. II.A., zamieszczonych zostało w publikatorach o stosunkowo 
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niewielkiej liczbie punktów tj. od 13 (jedna publikacja) do 4 (3 publikacje), przy czym udział 

Kandydata w ich powstanie oszacowany został od 25 do 90%. Większość spośród tych 

publikacji ukazała się w czasopismach, których wartość punktowa zgodnie z obowiązującym 

wykazem określono na 9 pkt. (9 publikacji), przy czym 6 z nich ukazało się w Zeszytach 

Naukowych UE w Poznaniu (obecnie Studia Oeconomica Posnaniensia). Jedynie 1 pozycja 

była autorstwa Kandydata o wartości punktowej 9 pkt., która również ukazała się w Zeszytach 

Naukowych macierzystej Uczelni. Ponadto Kandydat był współautorem 5 rozdziałów w 

monografiach, w przygotowanie których był zaangażowany w różnym wymiarze, określonym 

wg własnych szacunków jako 25% (jeden rozdział) do 85% (jeden rozdział). Należy 

podkreślić, że Kandydat ma dość bogate doświadczenie w zakresie upowszechniania 

wyników badań będących rezultatem wspólnych badań, czego odzwierciedleniem jest fakt, że 

aktywnie uczestniczył w 13 konferencjach międzynarodowych i 6 konferencjach krajowych, 

będąc jednocześnie członkiem (13 razy), przewodniczącym (1 raz) lub współkoordynatorem 

(7 razy) i współorganizatorem (1 raz) komitetów organizujących te wydarzenia naukowe. 

Jednocześnie był współautorem 27 doniesień naukowych, o własnym wkładzie pracy 

oszacowanym na od  20% (1 doniesienie) do 90% (2 doniesienia) oraz autorem 1 doniesienia. 

Trudno też zaliczyć do imponujących inne wskaźniki związane np. z liczbą cytowań, 

która wg bazy Web of Science wyniosła odpowiednio all databases 72, core collection 70, a 

wg Biblioteki Głównej UEP 67, natomiast wg bazy Google Scholar 175. Indeks Hirscha wg 

bazy Web of Science wyniósł odpowiednio: all databases 2, core collection 2, a wg Biblioteki 

Głównej UEP 3, natomiast wg bazy Google Scholar 6. 

Warto też nadmienić, że wszystkie publikacje, poza oczywiście monografią 

stanowiącą osiągnięcie naukowe, są współautorskie, co wynika z faktu, że powstały one na 

bazie wyników uzyskanych z projektów realizowanych przez zespoły badawcze, czasami 

międzyośrodkowe, o charakterze interdyscyplinarnym. 

Jak wcześniej zauważyłam, dr inż. Bogdan Pachołek brał udział w wielu projektach 

badawczych, przy czym z 5 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, a konkretnie 

przez MNiSW, w dwóch był kierownikiem. W przypadku zaś podanych przez Kandydata 6 

projektach realizowanych ze źródeł wewnętrznych tj. Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu - był wykonawcą. 

Za osiągnięcia naukowe Kandydat był wyróżniony nagrodą zespołową I stopnia JM 

Rektora UEP, co miało miejsce w 2013 roku, zbiegając się w czasie z opublikowaniem 

współautorskiej monografii pt. Komercjalizacja produktów żywnościowych”.  Ponadto dr inż. 

Bogdan Pachołek był wyróżniony nagrodą indywidualną JM Rektora UEP stopnia III za 
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działalność organizacyjną, a Dziekan Wydziału Towaroznawstwa UEP wyróżnił Kandydata 

listem pochwalnym za działalność organizacyjną. Odnotować należy też przyznanie 

Kandydatowi przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego Srebrnej 

Odznaki za znaczący wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Kandydat 

otrzymał też Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. 

W podsumowaniu stwierdzam, że jakkolwiek dorobek naukowy Kandydata nie ma 

znaczących wskaźników biblometrycznych, to docenić należy aktualność podejmowanych 

tematów badawczych, ich realizację w interdyscyplinarnych zespołach oraz wdrożeniowy 

charakter uzyskanych wyników.  

 

Działalność dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna 

 

Dr inż. Bogdan Pachołek w okresie zatrudnienia na Wydziale Towaroznawstwa 

zgromadził znaczące doświadczenie w zakresie kompetencji dydaktycznych, wynikające z 

faktu prowadzenia różnorodnych wykładów i ćwiczeń zarówno na studiach inżynierskich, 

magisterskich jak i podyplomowych. Godnym podkreślenia jest zbieżność prowadzonych 

zajęć dydaktycznych i realizowanych projektów badawczych, co dodatkowo wspiera bogate 

doświadczenie praktyczne tak potrzebne w zapewnieniu jakości kształcenia. Kandydat 

przygotował też samodzielnie lub we współautorstwie wiele pomocy dydaktycznych. 

Podkreślić należy innowacyjność Kandydata w zakresie realizowanych zajęć dydaktycznych 

polegającą na łączeniu tradycyjnych form z e-learningiem, do których to zajęć zdalnych 

realizowanych zarówno na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych 

przygotował materiały do e-learningu z wykorzystaniem platformy Moodle. W ramach pracy 

ze   studentami   Kandydat prowadził seminaria inżynierskie, magisterskie i podyplomowe, 

jak również jest promotorem 4 prac magisterskich, 12 inżynierskich i dodatkowo 

współpromotorem 8 prac inżynierskich oraz 19 prac dyplomowych. Innowacyjność 

Kandydata w działalności dydaktycznej odzwierciedla również fakt, iż był  pomysłodawcą i 

kierownikiem Studiów Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem żywności”. 

Godnym uznania jest 10 letnia opieka dr Bogdana Pachołka nad założonym z Jego 

inicjatywy Studenckim Kołem Naukowym Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM, która 

zaowocowała licznymi prezentacjami Jego podopiecznych na konferencjach naukowych   

krajowych i  zagranicznych,    jak również publikacjami w recenzowanych czasopismach oraz 

przygotowaniem ich do pracy zawodowej poprzez podjęte liczne kontakty z 

przedsiębiorstwami. Kandydat jest też inicjatorem i współorganizatorem konferencji Forum 
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Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa, których pięć pierwszych edycji 

koordynował. Niebagatelne doświadczenie jakie Kandydat zdobył we współpracy ze 

studenckim ruchem naukowym znalazło swoje odzwierciedlenie w powierzeniu Mu decyzją 

Rektora UEP funkcji Pełnomocnika ds. SKN-ów UEP, którą pełnił od 2009 do 2016 roku. W 

działalności na rzecz macierzystej uczelni warto też podkreślić fakt  członkostwa w Senacie 

UEP w latach 2008-2012, a także członkostwo w Radzie Wydziału Towaroznawstwa oraz 

wiele innych funkcji jakie Kandydat pełnił na rzecz macierzystej jednostki. Ogromne 

zaangażowanie Kandydata w działalność organizacyjną i dydaktyczną, której wybrane 

elementy uwzględniłam w swojej recenzji, zostały docenione przyznaniem Mu pięciokrotnie 

w latach 2008-2010 Statuetek Victorii Parlamentu Studentów UEP w kategorii Wykładowca 

Roku i Ćwiczeniowiec Roku. W kontekście przedstawionych faktów uznaję za w pełni 

satysfakcjonujące zdobyte przez dr inż. Bogdana Pachołka doświadczenie w zakresie 

działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i organizacyjnej, przy czym podkreślić pragnę 

Jego działalność na rzecz studenckiego ruchu naukowego. 

Wniosek końcowy 

Reasumując ocenę całokształtu dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, 

popularyzatorskiego, organizacyjnego i współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcia 

naukowego dr inż. Bogdana Pachołka, stwierdzam, że spełnia on wymagania stawiane przez 

Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Tekst jedn.: DzU z 2017r. poz. 1789) oraz Ustawęy z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.) i 

stanowi podstawę do ubiegania się przez Kandydata o stopień doktora habilitowanego. 

Na podstawie dokonanej oceny, przedkładam wniosek o dopuszczenie dr inż. Bogdana 

Pachołka do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego, dotyczących nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. 


