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R E C E N Z J A 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dr  Joanny Zarębskiej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk ekonomicznych 

(obecnie dziedzina nauk społecznych) w dyscyplinie towaroznawstwo 

(obecnie dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości) 

Przedstawiona recenzja została sporządzona W celu jej prezentacji na posiedzeniu 

Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Zarębskiej, zgodnie z kryteriami oceny 

dorobku w postępowaniu habilitacyjnym, zawartymi w następujących aktach prawnych: 

. Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późniejszymi zmianami); 

' Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165); 

. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności W przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 roku, poz. 261). 

Podstawą prawną przygotowanej recenzji była decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni 

i Tytułów przekazana przez Panią prof. dr. hab. Barbarę Jankowska, Przewodniczą Rady 

Awansów Naukowych UEP, pismem z dnia 03 marca 2020 r. o powołaniu mnie na recenzenta 

w postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Zarębskiej. 

Recenzja składa sie z nastepuiąg'ch cześci: 

Krótka charakterystyka Habilitantki ijej awansów naukowych; 

Ocena dorobku naukowego Habilitantki; 

Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego; 
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Wniosek końcowy. 



1. Krótka charakterystyka Habilitantki i j e j  awansów naukowych 

Dr Joanna Zarębska jest absolwentką wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej 

Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (obecnie Wydział Budownictwa, Architektury 

i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski) - jednolite studia magisterskie ukończyła 

w 1993 roku. W 2004 roku obroniła rozprawę doktorską pt.: „Algorytmy bilansów 

ekologicznych wybranych opakowań” napisaną pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. 

inż. Magdaleny Graczyk i uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie 

towaroznawstwa nadany przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1994 — 1995 Habilitantka 

pracowała na stanowisku inżynieryjno — technicznym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 

Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze; w latach 1995 — 2005 z kolei na 

stanowisku asystenta w powyższej uczelni. W latach 2004 — 2008 dr Zarębska pracowała na 

stanowisku adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie w Instytucie 

Prawa i Administracji (2004 — 2005) oraz w Instytucie Politechnicznym (2006 — 2008). 

Od 1.05.2005 do chwili obecnej Habilitantka jest zatrudniona w Uniwersytecie Zielonogórskim 

na stanowisku adiunkta. 

2. Ocena dorobku naukowego 

Dorobek naukowy Habilitantki został oceniony według następujących kryteriów: 

. ocena parametryczna dorobku (wymiar ilościowy i wartościowy); 

. ocena cyklu publikacji powiązanych tematycznie pt.: „Zagospodarowanie odpadów 

opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym — istota, narzędzia, 

komunikacja środowiskowa” (wskazanej jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę 

postępowania habilitacyjnego); 

' ocena całości dorobku i jego wartości naukowej. 

2.1 Ocena parametryczna dorobku naukowego Habilitantki 

Dorobek naukowy dr Joanny Zarębskiej po uzyskaniu stopnia doktora traktowany łącznie 

jest dość wszechstronny - obejmuje 78 pozycji, wtym: 

. 2 monografie, 

. 22 rozdziały w wydawnictwach zwartych, 

. 34 artykuły w czasopismach, 

. 5 publikacji recenzowanych winnych wydawnictwach ciągłych, 

. 14 publikacji w materiałach konferencyjnych, 



o 1 raport badawczy. 

Dorobek powyższy daje łącznie w systemie punktacji MNiSzW 537 punktów w całości, 

natomiast osobisty udział Habilitantki generuje 348,84 punktów. Wartości te są W moj ej opinii 

satysfakcjonujące. W dorobku publikacyjnym Habilitantka wykazuje 15 artykułów w języku 

angielskim, w tym 3 publikacje z listy Journal Citation Reports — JCR. Publikacje powyższe 

dają Habilitantce dość wysokie wskaźniki cytowań (które zamieszczam w dalszej części 

recenzji), jednakże pozwolę sobie zauważyć, iż wkład własny w przygotowanie i realizację 

wszystkich trzech publikacji z listy J CR Habilitantka szacuje wyłącznie na 10%. Suma cytowań 

publikacji dr Zarębskiej (bez autocytowań) wynosi odpowiednio: 

o 51 według bazy WoS, a indeks Hirscha 4; 

o 45 według bazy Scopus, a indeks Hirscha 3; 

o 135 według bazy Google Scholar, a indeks Hirscha 6. 

Sumaryczny Impact Factor Habilitantki według listy JCR wynosi 8,847. Wartości powyższe 

są satysfakcj onuj ące. 

37 publikacji przygotowanych przez Habilitantkę stanowią publikacje zespołowe, 

natomiast 30 publikacji zostało przygotowanych samodzielnie przez Kandydatkę. W kontekście 

powyższego należy uznać, iż dr Joanna Zarębska potrafi pracować w zespole, a z kolei jej 

samodzielne publikacje świadczą o wysokich kompetencjach w zakresie samodzielnego 

stawiania celów i hipotez badawczych, prowadzeniu badań naukowych i właściwym 

wnioskowaniu. 

Dr Joanna Zarębska brała udział w 6 projektach naukowo — badawczych krajowych 

(w 1 projekcie jako kierownik) oraz 1 projekcie międzynarodowym. Były m.in. projekty 

krajowe realizowane w ramach programów: Regionalne Kadry dla Gospodarki (2), 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (1), projekt Stowarzyszenia 

Naukowo- Technicznego (1) oraz projekt Urban Creative Poles realizowany w ramach 

Programu Baltic Sea Region. Habilitantka była kierownikiem projektu badawczego 

dotyczącego oceny poziomu ekoefektywności gospodarki odpadami w województwie 

lubuskim. Ponadto dr Zarębska uczestniczyła jako wykonawca w międzynarodowym projekcie 

badawczym we współpracy z uczelnią w Australii oraz trzema uczelniami w Malezji. 

Powyższy element dorobku dr Zarębskiej w mojej opinii wywołuje lekki niedosyt - 

wprawdzie Habilitantka brała udział w projektach naukowo — badawczych jako wykonawca 

i koordynator, a także kierowała jednym projektem, jednakże nie były to znaczące projekty — 

wyłącznie jeden z nich był finansowany w ramach programów grantowych (projekt NN 

11233943 8). Habilitantka brała udział w stażu naukowym w Australii - Swinburne University 



of Technology w Melbourne w roku 2015, który wynikał ze współpracy w kontekście wspólnie 

przygotowanego projektu badawczego pt.: Nowoczesna infrastruktura informatyczna nauki na 

potrzeby badań i rozwoju inteligentnych sieci elcktroenergetycznych”. 

Z kolei analizując dorobek naukowy Habilitantki pod względem merytorycznym warto 

podkreślić, iż rysuje się wyraźna spójność tematyczna publikacji naukowych — dr Joanna 

Zarębska konsekwentnie, począwszy od rozprawy doktorskiej, skupia się w pracy naukowej na 

tematyce zarządzania środowiskowego, LCA, zrównoważonym rozwoju, a w szczególności 

zaj muje się tematyką zagospodarowania odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym zarówno 

w aspekcie ekologicznym jak i ekonomicznym. 

Podsumowując — wskazuje kluczowe aspekty parametrycznej oceny dorobku naukowego 

dr Joanny Zarębskiej : 

. wysoka ocena wartościowa dorobku naukowego (ze względu na udział własny według 

punktacji MNiSzW — 349 punktów), aczkolwiek biorąc pod uwagę liczbę publikacji (77) 

można zauważyć duże „rozproszenie/zróżnicowanie” punktów (średnia 4,5 punktów na 

publikację); 

. satysfakcjonująca wartość publikacji według wskaźnika Indeks Hirscha i IF oraz liczby 

cytowań; 

. wysoka koncentracja tematyczna publikacji (spójność podejmowanej tematyki), która 

oscylowała głównie wokół tematyki problemu zagospodarowania odpadów w gospodarce, 

. niewielka aktywność naukowo — badawcza na polu międzynarodowym; 

. brak doświadczenia w kierowaniu grantami badawczymi o dużym znaczeniu naukowym. 

Podsumowując - dorobek naukowy dr Joanny Zarębskiej oceniam pozytywnie, głównie 

ze względu na liczbę publikacji naukowych, ich sumaryczną wartość punktową oraz relatywnie 

wysokie wskaźniki cytowań. 

2.2 Ocena cyklu publikacji powiązanych tematycznie pt.: „Zagospodarowanie odpadów 

opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym —— istota, narzędzia, 

komunikacja środowiskowa” stanowiących podstawę postępowania habilitacyjnego 

Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego dr Joanna 

Zarębska wskazała cykl publikacji powiązanych tematycznie pt.: „Zagospodarowanie odpadów 

opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym — istota, narzędzia, 

komunikacja środowiskowa Prezentowane osiągnięcie naukowe obejmuje 16 pozycji, w tym: 

2 monografie, 5 rozdziałów w monografiach i 9 artykułów w czasopismach. Spośród pozycji 



wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 11 stanowią samodzielne prace Habilitantki, a 5 

to prace zespołowe, w których udział Habilitantki wynosi od 10% do 60%. Wartość 

parametryczna osiągnięcia naukowego dr Joanny Zarębskiej daje łącznie 237 punkty, z kolei 

według udziału własnego to 175,5 punkty. W mojej opinii jest dość zadowalająca wartość 

parametryczna osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego. 

Zwracam jednak uwagę na fakt, iż największą wartość punktową generuje monografia: 

Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście ( . . )  ~ 80 punktów oraz 

monografia: Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami ( . )  —- 25 punktów. 

Pozostałe wskazane przez Habilitantkę pozycje generują maksymalnie 7 punktów. Można 

zatem założyć, że najbardziej wartościową punktowo pozycją jest monografia: 

Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście ( . . ) ,  a pozostałe pozycje w cyklu 

są o relatywnie niższej wartości (poza artykułem w czasopiśmie International Journal of Life 

Cycle Assessment za 40 punktów, jednakże udział własny Habilitantka ocenia wyłącznie na 

10%). 

Prezentowane osiągnięcie naukowe w postaci cyklu publikacji mieści się — jak 

formułuje Habilitantka — w obszarze nauk społecznych łączących zagadnienia ekonomiczne z 

technicznymi, przyrodniczymi, zarzadzania i jakości i dotyczy koncepcji gospodarki o obiegu 

zamkniętym w odniesieniu do wyrobu, jakim jest opakowanie. Habilitantka prezentuje 

holistyczne podejście do opakowania w cyklu życia produktu (całościowym, nie rynkowym) 

zwracając szczególną uwagę za zagospodarowywanie odpadów opakowaniowych w koncepcji 

gospodarki o obiegu zamkniętym. W tej części autoreferatu, w której dr Zarębska zapoznaje 

czytelnika ze swoim osiągnięciem naukowym nie formułuje niestety założeń badawczo — 

naukowych (w tym hipotez i celów badawczych) w odniesieniu do całości osiągnięcia, a jedynie 

do jednej z monografii wchodzącej w skład osiągnięcia. Dodatkowo ~— prezentując uzasadnienie 

podjęcia tematyki naukowo — badawczej (nota bene bardzo lakoniczne uzasadnienie) formułuje 

określenie, iż „takie holistyczne podejście do opakowań w całym ich cyklu istnienia z 

uwzględnieniem czynników społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, nie jest często 

spotykane w badaniach naukowych, i dlatego postanowiłam swoją monografią wypełnić tę 

lukę”. Zatem dostrzegam wyraźną niezgodność w założeniach przyjętych przez Habilitantkę 

w autoreferacie — mianowicie wskazuje ona do oceny cykl publikacji, a tak naprawdę założenia 

odnoszą się wyłącznie do jednej monografii. Ponadto - monografia ta, zatytułowana: 

Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki 0 obiegu zamkniętym 

ma identyczny tytuł jak całe prezentowane, składające się z 16 pozycji osiągnięcie będące 

podstawą postępowania habilitacyjnego. W mojej opinii jest to dość duży błąd — jeśli 

osiągnięcie jest cyklem publikacji, nie powinno być zatytułowane tak jak jedna z monografii, 
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powinno być dość spójne tematycznie i o tytule, który „jak parasol” obejmowałby całość 

dorobku składającego się na kluczowe osiągnięcie. Podsumowując tę część recenzji pragnę 

zauważyć, iż: 

› tytuł osiągnięcia naukowego (cyklu publikacji) stanowiącego podstawę postępowania 

habilitacyjnego jest w moim odczuciu niezbyt fortunnie dobrany, szczególnie w kontekście 

faktu, iż powiela się z tytułem kluczowej monografii Habilitantki; 

. uzasadnienie podjęcia tematyki naukowo — badawczej przez dr Zarębską w mojej opinii jest 

zbyt pobieżne, a wskazana luka badawcza, jak zauważa sama Habilitantka - wypełniona 

zostaje wyłącznie przez wskazaną wyżej monografię; 

0- w prezentacji osiągnięcia naukowego (cyklu publikacji) brakuje założeń badawczych, 

hipotez badawczych i celów badawczych oraz spójnej metodyki badań - powyższe są 

sformułowane wyłącznie w odniesieniu do wskazanej wyżej monografii. 

Odnoszę wrażenie, iż w pierwotnym zamyśle Habilitantki, głównym osiągnięciem 

stanowiącym podstawę postępowania habilitacyjnego miała być wyłącznie monografia 

„Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym 

-— istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa”, stąd też jej szczegółowa charakterystyka 

w autoreferacie oraz prezentacja założeń, hipotez i celów odnoszących się wyłącznie do tej 

pozycji, a nie całego cyklu publikacji. Skoro jednak Habilitantka zdecydowała się „poszerzyc'” 

osiągnięcie, należałoby jednak w sposób należycie stararmy zaprezentować wskazane przeze 

mnie elementy (a tak naprawdę sformułować je ex ante, a nie ex post). 

W dalszej części recenzji ustosunkuję się do publikacji wchodzących w skład cyklu 

stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego, skupiając się głównie na ocenie 

merytorycznej. Jak już wspominałam, w ramach cyklu publikacji dr Joanna Zarębska wskazuje 

2 monografie i 5 rozdziałów w monografiach i 9 artykułów. Analizując tematykę wskazanego 

cyklu publikacji stwierdzam, że jest ona spójna i logiczna i wpisuje się w zakres zarządzania 

środowiskiem, a analizując szczegółowo publikacje oscylują wokół tematu zagospodarowania 

odpadów (głównie opakowaniowych), analizy i wykorzystania narzędzi systemu zarządzania 

środowiskowego (głównie LCA) w zrównoważonym rozwoju oraz implementacji dobrych 

praktyk środowiskowych. Tematyce zagospodarowania odpadów opakowaniowych 

poświęcone zostały dwie monografie w cyklu, mianowicie: 

. „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w 

województwie lubuskim” (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2013, 40 

25 punktów); 



' „Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu 

zamkniętym — istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa” (Oficyna Wydawnicza 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 2019, 80 punktów). 

Pierwsza ze wskazanych monografii: „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki 

odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim” jest wynikiem realizacji projektu 

badawczego: „Ocena poziomu ekoefekływności gospodarki odpadami w województwie 

lubuskim w kontekście rozwoju zrównoważonego ( . ) ”  i ma — zdaniem recenzenta — charakter 

rozbudowanego raportu badawczego (tekst zwarty liczy 129 stron). W publikacji Habilitantka 

zaproponowała wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia (LCA) w gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim. W części teoretycznej 

monografii dr Zarębska przeprowadziła dość szczegółową analizę wytycznych związanych z 

problematyką gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opierając się na 

polskich i międzynarodowych aktach normatywnych, co w mojej opinii ma charakter 

„poradnika prawnego”. Z kolei analizując część badawczą monografii wskazuje, że publikacja 

ta ma relatywnie wysokie walory aplikacyjne (co wiąże się z faktem, iż  jest wynikiem projektu) 

i w mojej opinii może stanowić wskazówkę co do implementacji wybranych narzędzi 

zarządzania środowiskowego ( w  tym przypadku LCA) w gospodarce odpadami 

opakowaniowymi w pozostałych województwach w Polsce. 

Druga ze wskazanych monografii: „Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w 

kontekście gospodarki (› obiegu zamkniętym -— istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa” 

to kluczowa publikacja w cyklu stanowiącym osiągnięcie będące podstawą postepowania 

habilitacyjnego. Problematyka przedstawiona w monografii jest w mojej opinii interesująca i 

niezwykle ważna z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego. Problem zagospodarowania 

zużytych odpadów (W tym opakowaniowych) jest niezwykle aktualny z punktu widzenia 

zarządzania środowiskowego i wymagający dużego zaangażowania zarówno ze strony 

ustawodawców, producentów, pośredników, jednostek samorządu terytorialnego jak i 

konsumentów. Takie kompleksowe podej ście do omawianego problemu jakie zaproponowała 

Habilitantka wpisuje się w lukę badawczą w krajowych pracach naukowo — badawczych z 

powyższej tematyki. Monografia ma charakter teoretyczno — badawczy i jest dość obszerna - 

łącznie liczy 372 strony, z czego tekst zwarty to 282 strony. W układzie pracy wyróżniono 

następujące części: 

1. Wprowadzenie (s. 5-13). 

2. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi w kontekście 

zrównoważonego rozwoju (3. 15 — 86). 

3 .  Dynamika przemian we współczesnym opakowalnictwie (s .  87-136). 



4. Narzędzia zarządzania środowiskowego w cyklu życia opakowań i gospodarce o obiegu 

zamkniętym (s. 137 — 206). 

5. Wiedza i świadomość ekologiczna jako czynniki integrujące konsumenta ze współczesną 

gospodarką a odpadami opakowaniowymi (s. 207 — 276). 

6. Zakończenie, bibliografia, wykaz skrótów i symboli, załączniki, spis tabel, spis rysunków 

(s. 277 -372). 

Rozdział 1- 3 stanowi część teoretyczną, a rozdział 4 — część badawczą pracy. Oceniając 

strukturę monografli stwierdzam, że ma ona lekko „zaburzone” proporcje pomiędzy częścią 

teoretyczną - nadmiernie rozbudowaną (szczególnie jeśli chodzi np. 0 rozdział 1), liczącą 199 

stron, a częścią badawczą, zbyt lakoniczną, liczącą jedynie 69 stron. Moją opinię dotyczącą 

omawianej monografii przedstawiam w następującej kolejności: 

› opinia o postawionych celach pracy, hipotezach badawczych, metodyce badawczej, 

' uwagi w odniesieniu do poszczególnych części pracy (rozdziałów i załączników). 

Założenia, tezy, hipotezy i cele badawcze monografii Habilitantka zaprezentowała w części: 

„Wprowadzenie”. Co do sformułowanych tez nie mam uwag, natomiast mam zasadnicze 

uwagi, co do hipotezy badawczej, którą przytoczę: „ W pracy postawiono hipotezę badawczą, 

która stanowi przypuszczenie, iż na przeszkodzie we wdrożeniu gospodarki o obiegu 

zamkniętym (GOZ) stoi nieskuteczna komunikacja środowiskowa. Przypuszcza się, że 

nieskuteczna komunikacja środowiskowa wynika z niskiego zaangażowania gmin i organizacji 

zajmujących się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych w edukację ekologiczna 

społeczeństwu Ponadto niska świadomość ekologiczna jest czynnikiem wpływającym na 

nieefektywna implementację narzędzi zarzadzania środowiskowego realizowanych przez 

przedsiębiorstwa ( . ) .  Świadomość ekologiczna konsumentów wpływa na ich decyzje 

zakupowe, a te z kolei wpływają na późniejszy sposób postępowania ( . )  izagospodarowanie 

odpadów opakowaniowych. Po pierwsze — hipoteza w założeniu jest przypuszczeniem, zatem 

Autorka nie musiała tego wyjaśniać w treści hipotezy. Po drugie — hipoteza jest zbyt zawiłą, 

niejasna, tak naprawdę składająca się z trzech problemów. W mojej opinii tak sformułowana 

hipoteza nie może być w należyty sposób zweryfikowana. Dodam jeszcze, że podane przez 

Habilitantkę hipotezy robocze (w liczbie 3) tak naprawdę są w treści zbieżne z hipotezą główną. 

Dodatkowo dziwi mnie fakt, iż po prezentacji hipotez Autorka dodatkowo wyjaśnia je 

i odpowiada na postawione przypuszczenia (co powinno mieć miejsce dopiero po 

przeprowadzeniu badań pozwalających na weryfikację tych hipotez). Z kolei jako cel badań 

Habilitantka wskazuje: „Zidentyfikowanie przyczyn (czynników) niskiej skuteczności 

stosowanych narzędzi zarządzania środowiskowego w kontekście zwiększenia efektywności 

systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, a także ocena wpływu skuteczności 



komunikacji środowiskowej ze społeczeństwem podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę 

odpadami i wdrażanie GOZ ". Mam również duże wątpliwości co do poprawności 

sformułowania celu głównego. Po pierwsze — analiza zawartości merytorycznej monografii, a 

w szczególności przeprowadzonych badań (do których się odniosę w dalszej części recenzji) 

pozwala stwierdzić, iż postawiony cel nie został zrealizowany — zarówno w odniesieniu do 

pierwszej jak i drugiej jego części. Ponadto — cel jest zbyt rozbudowany; dla przejrzystości 

lepiej byłoby dokonać dekompozycji celu głównego na kilka celów szczegółowych 

odpowiadających zakresowi pracy, a w szczególności zakresowi przeprowadzonych badań. 

Z kolei odnosząc się do zawartości merytorycznej poszczególnych rozdziałów monografii, 

zgłaszam następujące uwagi: 

o W rozdziale pierwszym, który został poświęcony zagadnieniom gospodarki odpadami 

opakowaniowymi w kontekście zrównoważonego rozwoju, Autorka przeprowadza bardzo 

dogłębną kwerendę literatury jak również przegląd zagadnień prawnych dotyczących 

opakowań i odpadów opakowaniowych w Polsce i w Europie. Rozdział ten jest bardzo 

obszerny, wskazuje na dużą wiedzę i rozeznanie Habilitantki w omawianej tematyce, stanowi 

cenną teoretyczną podstawę dla prowadzenia analiz i prac badawczych z zakresu 

zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Moim zdaniem jednak brakuje w treści 

rozdziału syntetycznego podej ścia do omawianych problemów oraz krytyki naukowej. 

. Drugi rozdział monografii dotyczy dynamiki przemian we współczesnym 

opakowalnictwie. W mojej opinii lektura treści rozdziału pozwala na stwierdzenie, że treść nie 

do końca odpowiada tytułowi, albowiem Autorka główny nacisk kładzie na odpady 

opakowaniowe i ich zagospodarowanie, a nie - jak wskazywałby tytuł — na przemiany we 

współczesnym opakowalnictwie. Uważam, że zakres treściowy rozdziału jest dość odpowiedni, 

przystaj ący do całości monografii, a jedynie tytuł powinien być inaczej (zdecydowanie węziej) 

sformułowany. Ponadto - w mojej opinii Autorka powinna w sposób bardziej syntetyczny 

i krytyczny podejść do takich kwestii poruszanych w rozdziale jak np. funkcje opakowań czy 

wymagania stawiane współczesnym opakowaniem oraz korzystać z aktualnej, obcojęzycznej 

literatury, a także podejmować dyskusję naukową w odniesieniu do wybranych problemów, 

które omawia. 

' W rozdziale trzecim Habilitantka prezentuje wybrane narzędzia zarządzania 

środowiskowego, które są powiązane z fazami cyklu życia opakowań i wspomagają gospodarkę 

o obiegu zamkniętym. Omówione zostały m.in. etykiety i deklaracje środowiskowe, ekobilanse, 

ocena cyklu życia, ślad ekologiczny, programy C S R  oraz Czystsza Produkcja. Odnoszę 

wrażenie, iż  podobnie jak w przypadku pozostałych rozdziałów części teoretycznej monografii, 



również i w tym rozdziale Autorka starała się zawrzeć jak najwięcej treści „przystających” do 

tematyki narzędzi zarządzania środowiskowego, bez naukowej krytyki, bez syntetycznego 

podej ścia, jak również bez spójności z celami i hipotezami pracy. Hipoteza i cel główny pracy 

stanowią o komunikacji środowiskowej, zatem w mojej opinii temu zagadnieniu Autorka 

powinna poświęcić największą uwagę w rozdziale trzecim, a pozostałe narzędzia jedynie 

zasygnalizować. Ponadto — w mojej opinii „komunikacja środowiskowa ze społeczeństwem 

podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i wdrażanie GOZ ” to nie tylko etykiety 

i deklaracje środowiskowe, ale również inne narzędzia, które są jedynie zasygnalizowane w 

treści monografii. Niemniej jednak lektura tego rozdziału pozwala na stwierdzenie, iż tematyka 

narzędzi zarządzania środowiskowego jest kluczową w zainteresowaniach naukowych Autorki 

i posiada ona dużą wiedzę i doświadczenie w omawianym zakresie. 

. Najsłabszą częścią monografii jest w mojej opinii rozdział czwarty - badawczy pt.: 

„Wiedza i świadomość ekologiczna jako czynniki integrujące konsumenta ze współczesną 

gospodarka a odpadami opakowaniowymi”, szczególnie w części prezentującej metodykę i 

organizację przeprowadzonych badań oraz analizę wyników badania. Rozpoczynając od 

doboru próby badawczej — Habilitantka kwalifikuje do badania ankietowego pełnoletnie osoby 

dokonujące zakupów, obliczając liczebność próby w schemacie losowania bezzwrotnego. 

Okazuje się jednak, że próba nie była dobrana w sposób losowy, ale raczej przypadkowy, a 

jedynym kryterium doboru był wiek respondentów. Konsekwencją powyższego jest fakt, iż 

struktura próby nie odpowiada strukturze populacji (np. kobiety stanowiły 41% badanych, a 

mężczyźni 59%), zatem nie można mówić o reprezentatywności próby w badaniu ankietowym. 

W monografii nie został załączony kwestionariusz będący narzędziem w badaniu ankietowym, 

co utrudnia całościową ocenę jakości przeprowadzonego badania. Analiza rysunków i tabel 

prezentujących wyniki daje podstawy do stwierdzenia, że kwestionariusz ankiety zawierał 

rozliczne uchybienia zarówno merytoryczne (treści pytań) jak również w obszarze skalowania 

(niestety — jak już wspominałam — W załącznikach monografii nie zamieszczono tego 

kwestionariusza). Konsekwencją powyższego są stwierdzenia typu: Motywy zachowań 

konsumenckich decydujące o wyborze towarów w codziennych zakupach (rys. 4.7.), gdzie za 

motyw zachowania dr Zarębska uznaje takie czynniki jak: jakość, cena, wygląd, moda i 

reklama. Pomijając już fakt, iż np. jakość nie jest motywem zachowań konsumentów, a 

determinantą decyzji nabywczej, to nie rozumiem dlaczego Habilitantka wyodrębnia tylko 

wygląd produktu, a nie np. zapach czy też teksturę? Dlaczego wyodrębnia jedynie reklamę, 

a nie np. promocję sprzedaży? Z kolei np. w pytaniu dotyczącym zachowań proekologicznych 

konsumentów w życiu codziennym Habilitantka wyodrębnia m.in. zakup produktów rolnictwa 

ekologicznego czy tez korzystanie z publicznych środków komunikacji miejskiej (rys. 4.8). 



Dlaczego natomiast nie wyróżnia zakupu kosmetyków ekologicznych albo zakupu 

samochodów hybrydowych? Podobnych uchybień w formułowaniu pytań jest zdecydowanie 

więcej (np. brak dychotomiczności wariantów odpowiedzi w rys. 4.12, tabeli 4.8). Dodatkowo, 

niektóre 2 pytań zawartych w kwestionariuszu nie odpowiadają celowi badawczemu 

i hipotezom badawczym (np. rys. 42% — Żródła informacji o produktach żywnościowych). 

Oprócz uchybień w kwestionariuszu ankietowym zwracam również uwagę na fakt, iż wyniki 

badania ankietowego analizowane w całości nie pozwalają na weryfikację postawionych 

hipotez badawczych. Ponadto — analiza wyników zawiera jedynie wskaźniki struktury 

i statystyki opisowe, bez żadnych pogłębionych analiz statystycznych, które są wymagane na 

poziomie prac habilitacyjnych w przypadku prowadzenia badań marketingowych. Powyższe 

błędy i uchybienia powodują, iż rozdział badawczy w omawianej monografii ma formę dość 

prymitywnego raportu badawczego, bez pogłębionej dyskusji, o bardzo ograniczonym, 

wnioskowaniu w odniesieniu do celów i hipotez pracy. 

Podsumowując moją ocenę monografii „Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w 

kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym — istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa ” 

stwierdzam, ze podjęta tematyka jest istotna i aktualna. Rozdziały teoretyczne monografii 

świadczą o tym, że Habilitantka ma obszerną wiedzę w zakresie zagadnień związanych z 

zarządzaniem środowiskowym (w tym zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych), ma 

doskonałe rozeznanie w przepisach prawnych (krajowych i międzynarodowych) regulujących 

powyższe kwestie, przeprowadziła dogłębną kwerendę literatury i prac badawczych 

prowadzonych w podjętej tematyce. Niestety, najsłabszym „ogniwem” w omawianej 

monografii jest rozdział badawczy, który „obnażył” słaby warsztat badawczy Habilitantki 

w zakresie prowadzenia badań marketingowych. 

W tym momencie chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze na jedną, dość istotną dla mnie 

kwestię związaną z etyką i dobrymi praktykami w nauce. Mianowicie — jedną ze współautorek 

publikacji dr Zarębskiej wschodzących w skład osiągnięcia naukowego jest dr hab. inż. Anna 

Lewandowska, prof. UEP, która była również recenzentem monografii „Zagospodarowanie 

odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym”. W mojej opinii 

klucz doboru recenzenta monografii nie powinien uwzględniać osoby pani prof. 

Lewandowskiej. 

Poza monografiami dr Joanna Zarębska w ramach cyklu publikacji stanowiących podstawę 

postępowania habilitacyjnego wskazała 14 innych publikacji dotyczących problematyki 

zagospodarowania odpadów (głównie opakowaniowych), analizy i wykorzystania narzędzi 

systemu zarządzania środowiskowego (głównie LCA) w zrównoważonym rozwoju oraz 

implementacji dobrych praktyk środowiskowych. Przedłożone przez Habilitantkę publikacje 



dotyczące wykorzystania oceny cyklu życia w zrównoważonym rozwoju na przykładzie 

przemysłu opakowaniowego, energetycznego i budownictwa (6 publikacji) mają relatywnie 

wysoką wartość merytoryczną i wysoką wartość aplikacyjna. Wśród tych publikacji znajdują 

się dwie pozycje z Impact Factorem, o wysokich wskaźnikach cytowań, ale udział Habilitantki 

w przygotowaniu tych publikacji wynosi tylko 10%. Niemniej jednak omawiane publikacje 

oceniam pozytywnie. Kolejne przedłożone w cyklu publikacje (3) Habilitantki dotyczą oceny 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniami (pod kątem zarządzania, 

ekologii, technologii i aspektów społeczno - ekonomicznych). Jedna z nich jest publikacją 

analityczną, dwie mają charakter teoretyczno — badawczy i są oparte na badaniach pierwotnych 

Autorki. Oceniam je pozytywnie — moim zdaniem mają wysoką wartość merytoryczną i 

aplikacyjna. Ostatnie publikacje w przedłożonym cyklu skupiają się na tematyce implementacji 

dobrych praktyk środowiskowych i poprawie jakości funkcjonowania Jednostek Samorządu 

Terytorialnego. Habilitantka analizuje stan wdrażania dobrych praktyk środowiskowych w 

wybranych jednostkach samorządowych województwa lubuskiego oraz przedstawia autorskie 

propozycje rozwiązań. Publikacje powyższe mają wysoką wartość aplikacyj ną. 

Podsumowując należy stwierdzić, że przedstawiony cykl publikacji: „Zagospodarowanie 

odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym —- istota, narzędzia, 

komunikacja środowiskowa” wpisuje się w dziedzinę nauk ekonomicznych (obecnie dziedzina 

nauk społecznych), w dyscyplinę towaroznawstwo (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości). 

Dorobek jest spójny tematycznie, oscyluje wokół problemów związanych z zarządzaniem 

środowiskowym, a w szczególności narzędziami zarządzania środowiskowego i 

zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych. Zamieszczone publikacje mają głównie 

charakter teoretyczno — badawczy, aczkolwiek jakość przeprowadzonych badań 

marketingowych jest wyjątkowo niska. Cykl publikacji W mojej opinii ma przeciętną wartość 

merytoryczną, ale relatywnie wysoką wartość aplikacyjną. Zatem można stwierdzić, iż 

prezentowane osiągnięcie naukowe Habilitantki w mojej ocenie spełnia w stopniu 

podstawowym wymagania ustawowe, stawiane w przewodzie habilitacyjnym. 

2.3 Ocena znaczenia całości dorobku i jego wartości naukowej 

Dorobek publikacyjny stanowiącą podsumowanie okresu pracy naukowo —- badawczej dr 

Joanny Zarębskiej po doktoracie uznaję za spełniaj ący wymagania zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 w 5 3 pkt 2, @ 4 pkty l — 8 pod 

względem merytorycznym i aplikacyjnym. Podsumowując ocenę całości dorobku naukowego 

dr Joanny Zarębskiej po uzyskaniu stopnia doktora wskazuje, co następuje: 



. dorobek naukowy dr Joanny Zarębskiej wpisuje się w dziedzinę nauk społecznych, 

. dorobek naukowy dr Joanny Zarębskiej jest spójny tematycznie — Habilitantka porusza się 

w konsekwentnie w obszarze zainteresowań związanym z zarządzaniem środowiskowym, 

w szczególności z zagospodarowaniem odpadów (głównie opakowaniowych), 

' pod względem ilości publikacji oraz innych form aktywności naukowej (referaty 

wygłaszane na konferencjach, udział w projektach naukowo-badawczych) dorobek 

Habilitantki należy ocenić pozytywnie, 

. analiza parametryczna dorobku naukowego dr Joanny Zarębskiej wskazuje, iż Habilitantka 

zgromadziła łącznie 349 punktów (według punktacji MNiSW), co uznać należy za 

spełnienie wymogów co do wartości punkowej dorobku w postępowaniu habilitacyjnym; 

wskaźniki cytowań należy uznać za zadowalające. 

2.3 Ocena znaczenia całości dorobku i jego wartości naukowej 

Całość dorobku naukowego stanowiącego podsumowanie okresu pracy naukowo — 
badawczej dr Joanny Zarębskiej po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych uznaje za 

spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 1 września 2011 w 5 3 pkt 2, 5 4 pkty l — 8. Ocenę swoją motywuję głównie wysoką 

wartością punktową dorobku publikacyjnego. 

3. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Habilitantka brała aktywny udział w pracach komitetów organizacyjnych pięciu 

międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, brała udział w pracach trzech 

konsorcjów i sieciach badawczych. W ramach pracy dydaktycznej wypromowała 40 

dyplomantów (7 prac inżynierskich oraz 33 prace licencjackie). Od 02.03.2017 roku pełni 

funkcję promotora pomocniczego pracy doktorskiej pt.: „Skuteczność systemu zamówień 

publicznych w Polsce we wdrażaniu ekoinnowacji w branży budowlanej” — autorem pracy jest 

mgr Krzysztof Zachura. W ramach działalności popularyzatorskiej Habilitantka brała udział w 

Festiwalu Nauki, studenckich konferencjach popularno — naukowych, warsztatach studenckich 

oraz szkoleniach dla MŚP z zakresu gospodarki odpadami. Wykonała dwie ekspertyzy dla 

biznesu z zakresu zarządzania środowiskowego. 

W mojej opinii działalność dr Joanny Zarębskiej zarówno w sferze dydaktycznej jak i 

organizacyjnej jest zadowalająca. 
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4. Wniosek końcowy 

Sformułowane powyżej oceny cząstkowe pozwalają na przedstawienie następujących 

wniosków końcowych, które powinny stanowić podstawę do oceny w dalszym postępowaniu 

habilitacyjnym: 

l .  Przedstawiony do oceny dorobek naukowy dr Joanny Zarębskiej zarówno w ocenie 

parametrycznej jak i merytorycznej, pomimo wskazanych przeze mnie uwag krytycznych, 

spełnia wymogi stawiane w przewodzie habilitacyjnym. 

Stosownie do art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym 

(. . .)  warunkiem uzyskania stopnia doktora habilitowanego jest „osiągnięcie naukowe (. . . )  

stanowiące znaczący wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej ”, wtym przypadku 

w rozwój towaroznawstwa (obecnie w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości). Dr Joanna 

Zarębska jako osiągnięcie naukowe wskazała cykl publikacji pt.: „Zagospodarowanie 

odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym — istota, 

narzędzia, komunikacja środowiskowa ”, której wartość merytoryczną oceniam przeciętnie, 

a wartość aplikacyjną oceniam jako zadowalaj acą. 

Ponadto jednoznacznie można stwierdzić, iż osiągnięcie naukowe i dorobek publikacyjny 

Habilitantki wpisuje się w nauki ekonomiczne (obecnie nauki społeczne) w dyscyplinę 

towaroznawstwo (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości). 

Inne aspekty dorobku dr Joanny Zarębskiej czyli osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne 

oceniam pozytywnie. 

Reasumując stwierdzam, że podstawowe kryterium przy uzyskiwaniu stopnia doktora 

habilitowanego - wniesienie znaczącego wkładu w rozwój dyscypliny, zostało przez dr Joannę 

Zarębską spełnione w stopniu podstawowym, zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule 

naukowym w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. 

późniejszymi zmianami). 
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