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Sylwetka Habilitantki i przebieg pracy zawodowej 

  Pani dr inż. Maria Jeznach ukończyła studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku 1976, uzyskując dyplom 

magistra inżyniera na podstawie pracy magisterskiej Zasoby siły roboczej, ich wykorzystanie 

w indywidualnych gospodarstwach rolniczych na przykładzie wybranych gospodarstw z wo-

jewództwa białostockiego, której promotorem był prof. dr hab. Kazimierz Miękus. 

Jako młody pracownik naukowy w latach 1978-80 uczestniczyła w Podyplomowym 

Studium Kształcenia Ideologiczno-Pedagogicznego Młodej Kadry Naukowej w SGGW. 

 Stopień doktora nauk ekonomicznych o specjalności naukowej ekonomia habilitantka 

uzyskała w roku 1989 na podstawie obrony rozprawy doktorskiej Efektywność energetyczna 

produkcji rolniczej w wybranych gospodarstwach indywidualnych (przed i po modernizacji), 

nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego  Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. Promotorem pracy był prof. dr hab. Kazimierz Miękus. Praca zo-

stała wyróżniona. 

 Pracę zawodową dr inż. Maria Jeznach rozpoczęła przy końcu 1976 roku w Biurze 

Projektów Budownictwa Wiejskiego w Warszawie (staż). Od 1978 roku (kwiecień) Habili-

tantka pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, początkowo w 

Zakładzie Przyzagrodowej i Działkowej Produkcji Żywności (później Zakład Surowców Spo-

żywczych) na Wydziale Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego – obec-

nie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, obejmując 

kolejno stanowiska: asystenta, starszego asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy (obec-

nie). 

 Dr inż. Maria Jeznach ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje. Uczestniczyła w kra-

jowych i zagranicznych szkoleniach, kursach, wyjazdach studyjnych, stypendialnych oraz 

odbyła kilka zagranicznych staży naukowych (Niemcy, Litwa). Dzięki temu rozszerzyła za-

kres swoich zainteresowań badawczych m.in. na temat ekologicznego funkcjonowania gospo-

darstw domowych, marketingu oraz roli jakości produktu w decyzjach nabywczych konsu-

mentów, metod analizy sensorycznej, które stosuje w badaniach rynkowych. Zdobytą wiedzę 

Habilitantka wykorzystuje  w swojej działalności dydaktycznej i naukowej. 
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Osiągnięcie naukowe 

 Osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16, ust. 2, ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach i tytułach naukowych oraz o stopniach i tytułach w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 505 ze zm.) wyznaczonym przez dr inż. Marię Jeznach  jest monografia: Jakość żyw-

ności i jej wyróżniki w ocenie konsumentów, wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014. Praca 

obejmuje 124 strony, 52 tabele, 34 rysunki i bibliografię liczącą 205 pozycji literatury przed-

miotu. 

Na wstępie należy podkreślić dużą wagę tematyki rozprawy habilitacyjnej dotyczącej ja-

kości żywności. Badania dotyczące zachowań konsumentów na rynku żywności rozwijają się w 

ostatnich latach intensywnie, szczególnie w krajach zachodnich, a w mniejszym stopniu w Polsce. 

Biorą w nich udział technolodzy żywności (walory sensoryczne), specjaliści w zakresie żywienia 

człowieka (walory zdrowotne), a z drugiej strony marketingowcy. Połączenie tych dwóch obsza-

rów jest szczególnie korzystne zarówno dla konsumentów i producentów. 

 Celem  naukowym pracy była identyfikacja wyróżników jakości produktów żywno-

ściowych i ich roli w procesie decyzyjnym konsumenta. Analizie poddano produkty żywno-

ściowe pod względem cech jakości postrzeganych przez nabywców, na podstawie materiału 

empirycznego (pierwotny i wtórny) oraz literatury przedmiotu.  

Na podstawie badań własnych dotyczących znaczenia czynników kształtujących za-

chowania nabywcze konsumentów Habilitantka sformułowała tezę, że jakość żywności pro-

duktu spożywczego jest wieloelementowym zbiorem oczekiwań konsumentów wobec żywności, 

które są wynikiem dotychczasowych doświadczeń oraz wyobrażeń odnośnie jakości. W zasa-

dzie wszystko to, czego oczekuje konsument od określonego produktu stanowi o jego jakości 

oczekiwanej. Przy wyborze produktów żywnościowych ujawniają się indywidualne upodoba-

nia i preferencje konsumentów i różne czynniki wpływające na nie. 

Autorka przyjęła następującą hipotezę główną: 

Jakość żywności postrzegana jest przez konsumentów jako zespół cech, którymi powinien 

charakteryzować się określony produkt, przy czym ważność tych cech nie jest dla wszystkich 

taka sama, lecz zależy od profilu socjo-demograficznego poszczególnych konsumentów, jak 

również od rodzaju produktu, którego dotyczy. 

Podjęto również próbę weryfikacji następujących hipotez szczegółowych: 

 Dominującym wyróżnikiem jakości większości produktów żywnościowych jest 

świeżość, zwłaszcza w odniesieniu do tych rodzajów żywności, które konsumenci 

często kupują w formie niezapakowanej, 

 Cena jest ważnym wyróżnikiem jakości, a główną determinantą takiego jej po-

strzegania jest sytuacja finansowa konsumentów. 

 Na konsumenckie postrzeganie jakości w jej kompleksowym ujęciu wpływają poza 

cechami socjo-demograficznymi charakteryzującymi konsumenta  takie zmienne, 

jak ocena stanu zdrowia oraz sposobu odżywiania. 

Założono, że jakość żywności jest ważnym kryterium jej wyboru, a więc konieczne 

było poszukiwanie takich jej cech, które są istotne przy wyborze produktów żywnościowych 

przez konsumenta, gdyż w rezultacie mają one wpływ na jego żywienie i zdrowie. Dokony-

wane wybory są uwarunkowane wpływem wielu czynników dlatego konieczna jest znajo-

mość zachowań konsumentów i czynników je warunkujących, które są zmienne. Rozpozna-

nie, jakie cechy żywności konsument przedkłada nad inne jest szczególnie ważne dla produ-

centów żywności (walor utylitarny).  
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Na wstępie Habilitantka dokonała przeglądu różnych definicji pojęcia jakości żywno-

ści na podstawie literatury przedmiotu, przyjmując do dalszych rozważań, że jakość należy 

traktować jako ogół cech produktu, które decydują o jego zdolności do zaspokojenia różno-

rodnych potrzeb nabywców. A zatem jakość żywności jest rozumiana jako stopień zdrowot-

ności, atrakcyjności sensorycznej oraz jako dyspozycyjność produktu żywnościowego, wy-

znaczona użytymi do jego produkcji surowcami oraz zastosowaną technologią. Na zdrowot-

ność produktu składają się: bezpieczeństwo dla zdrowia, wartość odżywcza, wartość energe-

tyczna, wartość dietetyczna. Atrakcyjność sensoryczną określają takie cechy jak: wygląd ze-

wnętrzny, konsystencja, zapach, tekstura (soczystość i kruchość), smakowitość. Na dyspozy-

cyjność składają się takie cechy jak: trwałość, łatwość przygotowania oraz wielkość jednost-

kowa i rozpoznawalność produktu. Przestawienie przez Habilitantkę poglądów wielu autorów 

na jakość i jej wyróżniki stanowi walor poznawczy niniejszej pracy. 

Badanie empiryczne będące podstawowym źródłem informacji dla realizacji przyjęte-

go celu przeprowadzono w 2011 roku na 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie konsumen-

tów dokonujących zakupów żywności, w ramach badań własnych Katedry Organizacji i Eko-

nomiki Konsumpcji, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, przy uży-

ciu autorskiego kwestionariusza wywiadu opracowanego przez Habilitantkę. W przeprowadzo-

nych badaniach wyszczególniono 11 cech badanych produktów spożywczych: smak, skład pro-

duktu, świeżość, wygląd, znak jakości, marka, naturalność, brak dodatków, regionalny i lokalny 

charakter produktu, wysoka cena, reputacja sprzedawcy. Uwzględniono siedem grup produkto-

wych, o różnym znaczeniu w żywieniu i o różnym wpływie na zdrowie. Są to ser podpuszcz-

kowy, jogurty, sok owocowy, mięso, wyroby czekoladowe, warzywa świeże i jasne pieczywo. 

Badani mogli wskazać przy każdym produkcie po 3 najważniejsze cechy jakości spośród 11 

wymienionych. W metryczce do badań zawarto pytania umożliwiające scharakteryzowanie 

badanej populacji, ze względu na cechy socjo-demograficzne i ekonomiczne (wiek, wykształ-

cenie, miejsce zamieszkania, liczba osób w gospodarstwie domowym, sytuacja finansowa). 

Przy interpretacji wyników badań Autorka wykorzystała szereg metod statystycznych, w 

tym analizę gradacyjną, która była zastosowana po raz pierwszy w badaniach konsumenckich. 

Wszystkie grupy żywności uwzględnione w badaniu własnym (ser podpuszczkowy, 

jogurty, sok owocowy, mięso, wyroby czekoladowe, warzywa świeże i jasne pieczywo) Habi-

litantka analizowała pod względem wymienionych cech jakości (smak, skład produktu, świe-

żość, wygląd, znak jakości, marka, naturalność, brak dodatków, regionalny i lokalny charakter 

produktu, wysoka cena, reputacja sprzedawcy) oraz zmiennych socjo-demograficznych i eko-

nomicznych (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, liczba osób w gospodarstwie do-

mowym, sytuacja finansowa). 

Wykorzystana gradacyjna analiza danych przez Habilitantkę umożliwiła skonkretyzo-

wanie ważności cech jakościowych dla wszystkich badanych produktów łącznie. Jakość pro-

duktu ujęta kompleksowo była ważna dla co drugiego respondenta, a bezpieczeństwo dla co 

piątego. Są one bardzo ważne dla niektórych produktów, jak np. mięsa i warzyw świeżych. Aż 

71,9% badanych wskazywało na nie przy ocenie mięsa i 68,8% przy ocenie warzyw świeżych. 

Z badań wynika, że ocena sensoryczna jest najważniejsza dla konsumentów podejmu-

jących decyzję o wyborze produktu. Biorąc pod uwagę poszczególne grupy produktów to 

świeżość była najważniejsza dla co drugiego badanego respondenta w przypadku warzyw 

świeżych, pieczywa, mięsa, soku owocowego i jogurtu. Drugą z kolei cechą pod względem 

ważności był smak szczególnie w przypadku sera podpuszczkowego dojrzewającego, jogurtu, 

soku owocowego i pieczywa jasnego, a trzecią cechą wygląd dla warzyw i mięsa.   
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Analiza decyzji nabywczych konsumentów w przekroju dochodowym wykazała, że 

dla osób uboższych najważniejszym wyróżnikiem jakości np. mięsa był wygląd, a dla osób w 

lepszej sytuacji finansowej  lokalne lub regionalne pochodzenie oraz reputacja sprzedawcy. 

Dla konsumentów o najwyższych dochodach i osób starszych, z dużych miast, z gospodarstw 

domowych 3-osobowych oraz oceniających swój stan zdrowia i sposób żywienia jako dobry 

najważniejszym wyróżnikiem np. jakości pieczywa były takie cechy jak lokalne lub regional-

ne pochodzenie i reputacja sprzedawcy. 

Jednym z najważniejszych czynników determinujących stan zdrowia społeczeństwa 

jest jego sposób odżywiania. W opinii badanej populacji najbardziej korzystny wpływ na 

zdrowie ma spożywanie świeżych warzyw. Tak stwierdziło 78,2% badanych. 

Wśród innych produktów, których konsumpcję Autorka ocenia jako bardzo korzystną 

dla zdrowia, znalazły się sok owocowy (77,4% respondentów oceniło wpływ spożywania 

soku jako bardzo lub raczej korzystny) oraz jogurt (odpowiednio 76,5%). 

W swoich badaniach Habilitantka także oceniła postrzeganie korzyści zdrowotnych 

wynikających ze spożywania produktów żywnościowych, względem których określono wcze-

śniej hierarchię wyróżników jakości. Badano różnice w ich postrzeganiu z uwzględnieniem 

profilu konsumenta opisanego przez jego cechy socjo-demograficzne i ekonomiczne. Opinie 

respondentów na ten temat były zróżnicowane, jednakże większość z nich oscylowała wokół 

raczej korzystnego oddziaływania. Wyjątek stanowiły wyroby czekoladowe, co z oczywistych 

powodów nie budziło refleksji habilitantki.  

Habilitantka w wyniku przeprowadzonych badań własnych udowodniła hipotezę 

główną, że jakość żywności postrzegana przez konsumentów stanowi zespół cech, przy czym 

ich ważność była zróżnicowana w zależności od rodzaju produktu oraz cech socjo-

demograficznych konsumentów. Udowodnione zostały także hipotezy szczegółowe przyjęte 

w pracy, że dominującym wyróżnikiem jakości dla większości badanych produktów żywno-

ściowych była ich świeżość. Cena była ważnym wyróżnikiem jakości dla konsumentów będą-

cych w gorszej sytuacji finansowej. Natomiast pozacenowe czynniki  decydowały o postrze-

ganiu jakości żywności przez konsumentów o lepszej sytuacji finansowej. 

Udowodniona została także  trzecia hipoteza szczegółowa w zakresie niektórych pro-

duktów np. warzyw świeżych i jogurtów, że na postrzeganie jakości ujętej kompleksowo, 

obok sytuacji socjo-demograficznej konsumenta wpływają takie zmienne jak ocena korzyst-

nego oddziaływania na zdrowie oraz rodzaj produktu.  

Przedstawione wyniki badań oraz ich interpretacja, potwierdziły słuszność przyjętej tezy, 

że jakość produktu żywnościowego jest wieloelementowym zbiorem oczekiwań konsumentów 

wobec żywności, które są wynikiem dotychczasowych doświadczeń oraz wyobrażeń odnośnie 

konkretnych jej rodzajów. 

Recenzowana  rozprawa habilitacyjna wpisuje się  w ważny nurt badań nad jakością 

żywności. Praca odznacza się walorami poznawczymi przejawiającymi się m.in. w uporząd-

kowaniu pojęć dotyczących jakości żywności i zastosowaniu metody gradacyjnej w bada-

niach konsumenckich. Zastosowanie tej metody ma także walor utylitarny, gdyż może być 

wykorzystywana przez producentów żywności. 

Jednak mankamentem jest zbyt lakoniczne przedstawienie przez Habilitantkę proble-

mów dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa żywności (zagrożenia fizyczne, chemiczne i bio-

logiczne), które na ogół nie są widoczne dla konsumenta nabywającego żywność.  
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W recenzowanej rozprawie habilitacyjnej pominięto problem związany z jakością i 

bezpieczeństwem żywności, a mianowicie fałszowanie żywności, które stało  się codzienno-

ścią. W warunkach zmniejszającego się popytu na żywność wiele produktów żywnościowych 

nie znajduje nabywców. Producenci i sprzedawcy w celu uniknięcia strat poprawiają cechy 

zewnętrzne produktu, który pozornie odzyskuje świeżość i wygląd, zachęcając do jego naby-

cia. W celu obniżenia kosztów produkcji producenci często zamieniają droższe surowce na 

tańsze, co nie zawsze skutkuje obniżoną ceną sprzedaży. Szeroka gama substancji dodatko-

wych dopuszczonych do produkcji żywności przez prawo żywnościowe ułatwia ten proceder. 

Te zarzuty w niczym nie pomniejszają wkładu Autorki do nauki, a tylko są wskazówką do 

dalszych badań.  

Ocena dorobku naukowego 

Dorobek naukowy Habilitantki obejmuje łącznie 132 publikacje (łącznie z osiągnięciem 

naukowym) z czego 6 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 

(współautorstwo, udział od 20-35%), 47 w recenzowanych czasopismach naukowych (jako 

współautorstwo  21, udział 25-75%), 9 monografii  autorstwo  i redakcja, 40 oryginalnych pu-

blikacji w monografiach naukowych (w tym w 15 współautorstwo, udział 20-55%), 29 publika-

cji przeglądowych w monografiach naukowych (w tym 11 współautorstwo, udział od 55-90%).  

 Łączna liczba uzyskanych przez Habilitantkę punktów za publikacje ujęte na liście 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniosła 550 punktów, łącznie z osiągnięciem 

naukowym. 

 Ponadto Habilitantka była autorką lub współautorką sprawozdań z grantów oraz róż-

nych ekspertyz, łącznie 18 pozycji. 

Habilitantka kierowała i uczestniczyła w projektach badawczych międzynarodowych i 

grantach krajowych. Wyniki badań upowszechniła w swoich publikacjach oraz na konferen-

cjach naukowych,  krajowych i międzynarodowych (wygłaszanie referatów, przedstawianie 

doniesień pisemnych, posterów). 

O wartości badań prowadzonych przez dr inż. Marię Jeznach świadczą uzyskane na-

grody: zespołowa nagroda stopnia III-go Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osią-

gnięcia naukowe i wkład w postęp naukowo-techniczny (1987 r.), nagroda JM Rektora 

SGGW-AR III-go stopnia - indywidualna w dziedzinie badań naukowych (1989 r.), nagroda 

zespołowa, nagroda I stopnia w zakresie dydaktyki (1991 r.), a także medal Zasłużony dla 

Uniwersytetu w Kownie (2013 r.) za współpracę naukową.  

W swoim dorobku naukowym dr inż. Maria Jeznach wyodrębniła cztery obszary badań. 

Pierwszy z nich obejmował analizę i ocenę czynników wpływających na wybór pro-

duktów żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności 

w opinii konsumenta. 

Badania Habilitantki w latach 1992-95 były poświęcone opracowaniu technologii oraz 

tworzeniu warunków wodnych i pokarmowych w glebach, przy intensywnej uprawie wybra-

nych warzyw o odpowiedniej jakości przy jednoczesnym ograniczeniu strat nawozów i wody 

oraz skażenia środowiska. Te prace realizowane w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Kon-

sumpcji w formie grantów z KBN dotyczyły oceny jakości surowców uzyskanych w wyniku 

produkcji prowadzonej z wykorzystaniem różnych technologii nawadniających oraz nawoże-

nia. W ocenie brano pod uwagę nie tylko wysokość plonów, ale także jakość surowców. Ja-

kość produktu określano na podstawie wyglądu zewnętrznego – jakość sensoryczna oraz bez-
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pieczeństwa – brak zagrożeń dla zdrowia, na podstawie składu chemicznego produktu (zawar-

tość azotanów, azotynów i  witaminy C). Wyniki badań Habilitantka przedstawiła na między-

narodowych konferencjach naukowych razem ze współautorami (postery) oraz w czasopi-

smach naukowych (trzy publikacje).  

W monografii naukowej Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne jakości i bezpie-

czeństwa żywności, (wyd. SGGW 2008), Habilitantka przedstawiła koncepcję kompleksowego 

podejścia do jakości i bezpieczeństwa żywności, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, 

systemy zarządzania jakością oraz indywidualne kryteria wyboru przez konsumentów. Autorka 

przedstawiła także wyniki badań dotyczące kosztów i korzyści z wdrożenia międzynarodowych 

standardów i systemów zarządzania jakością żywności w przemyśle spożywczym. 

 Z prac realizowanych przez Habilitantkę w Katedrze Organizacji i Ekonomiki  Kon-

sumpcji wynika, że kryterium sensoryczne wśród innych kryteriów wyboru dla różnych pro-

duktów żywnościowych było najważniejsze dla konsumentów. Ważność poszczególnych cech 

zależała od rodzaju produktu (na przykład przy wyborze warzyw najważniejsze były: świe-

żość, a następne w kolejności wartości odżywcze i cena). Badania zmierzały do wyjaśnienia 

roli i znaczenia poszczególnych czynników uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji na-

bywczych przez konsumentów. Poznanie wagi tych czynników ma nie tylko walor poznaw-

czy, ale także aplikacyjny, gdyż mogą być wykorzystane w działalności przedsiębiorstw 

przemysłu rolno-spożywczego wdrażających systemy zarządzania jakością oraz w działalno-

ści edukacyjnej wśród konsumentów związanej z kształtowaniem prawidłowych nawyków 

żywieniowych. 

Drugim obszarem badań Habilitantki są innowacje produktowe jako determinanta 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży spożywczej oraz ich akceptacja przez kon-

sumentów. Z badań wynika, że wprowadzone innowacje w procesach produkcyjnych były na 

ogół opracowywane przez przedsiębiorstwa, a w mniejszym stopniu przy udziale instytucji 

naukowych. Wysokie koszty i brak środków finansowych oraz niepewny popyt na nowe pro-

dukty są podstawowymi przeszkodami we wprowadzaniu innowacji produktowych. 

W ramach grantów realizowanych w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji   

Habilitantka prowadziła badania nad innowacyjnością produktów i akceptacją przez konsu-

mentów nowych produktów, wykazując że popyt na nowe produkty żywnościowe zależy od 

sytuacji dochodowej konsumentów. Konsumenci bardziej akceptują dodawanie różnych 

składników w celu poprawy jakości zdrowotnej niż obniżanie ich zawartości lub genetyczne 

modyfikacje. Na ogół konsumenci akceptują pozbawianie żywności niektórych składników 

odżywczych  takich jak np. sól, cukier, tłuszcze oraz  wzbogacanie produktów żywnościo-

wych w witaminy i składniki mineralne. 

W ramach projektu  Biożywność -  innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia 

zwierzęcego Habilitantka wykazała, że wielkość przedsiębiorstwa decyduje o skłonności do 

wprowadzania innowacji produktowych, większe przedsiębiorstwo częściej niż małe wpro-

wadza innowacje, ze względu na środki finansowe.  

Do nowszych badań należy projekt z lat 2009-2011 Aktinida kierowany przez Habili-

tantkę związany z  opracowaniem nowej technologii produkcji wyrobów czekoladowych w 

oparciu o surowce ekologiczne (projekt Eureka), na próbie 1000 konsumentów powyżej 15 

roku życia. Tylko mniej niż 1/5 badanych potwierdziła celowość stosowania surowców ekolo-

gicznych  w produkcji wyrobów czekoladowych, 2/5 badanych chciałaby spożywać takie pro-

dukty, ale  1/5 nie wyrażała chęci ich spożywania. Wyniki badań opublikowano w monografii 

Kształtowanie jakości wyrobów cukierniczych, a akceptacja konsumentów – wybrane problemy 
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oraz w innych opracowaniach oraz na 11th European Nutrition Conference (FENS) w Madrycie  

(październik 2011). 

 Badanie podjęte w ramach grantu Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej 

uwarunkowania, a innowacyjność przemysłu spożywczego, w którym uczestniczyła Habili-

tantka w latach 2010-2012 wykazało, że wśród różnych czynników decydujących o nabywa-

niu nowych wyrobów szczególnie ważna była sytuacja dochodowa rodziny. Pozytywne na-

stawienie  do innowacji produktowych deklarowały osoby o wyższych dochodach. 

 Badania w zakresie innowacyjnych produktów żywnościowych Habilitantka kontynu-

uje, kierując międzynarodowym projektem ECORAW (E! 6855) Ocena konsumencka i ży-

wieniowa innowacyjnych produktów pochodzących z upraw ekologicznych.  

Następnym obszarem badań Habilitantki są systemy i standardy zarządzania jakością 

i bezpieczeństwem produktów spożywczych. Systemy te, obligatoryjne i dobrowolne służą 

konsumentom i producentom. W warunkach globalizacji zagrożona jest jakość i bezpieczeń-

stwo żywności. Zmniejsza się zaufanie konsumentów do oferowanych produktów żywno-

ściowych. Firmy i organizacje związane z żywnością  powinny wdrożyć systemy zarządzania 

jakością i bezpieczeństwem żywności, nie tylko system HACCP, GHP, GMP, ale też inne 

dobrowolne systemy, jeżeli chcą się liczyć nie tylko na krajowym  i unijnym rynku, ale też na 

światowym. Rośnie rola systemów BRC, IFS, EurepGAP, ISO 22000 w zarządzaniu jakością 

i bezpieczeństwem produktów żywnościowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i han-

dlowych, gdyż ich wprowadzenie jest warunkiem niezbędnym w wymianie handlowej na 

konkurencyjnym, międzynarodowym rynku. Szereg publikacji dr inż. M. Jeznach dotyczy 

właśnie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych, ich roli 

w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw spożywczych.   

 Osiągnięciem Habilitantki w tym nurcie badań jest ocena kosztów i korzyści z wdro-

żenia systemów jakości i bezpieczeństwa żywności, którą Habilitantka przedstawiła m.in. w 

publikacji Ocena korzyści z wdrożenia i stosowania obligatoryjnych systemów zarządzania 

jakością w przedsiębiorstwach spożywczych (Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomi-

stów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008 r., zeszyt 6). 

Czwartym obszarem badawczym Habilitantki są marketingowe uwarunkowania za-

chowań nabywczych konsumentów na rynku żywności. W epoce globalizacji rynku charak-

teryzującej się między innymi natężeniem walki konkurencyjnej także między przedsiębior-

stwami przemysłu spożywczego, istotnego znaczenia nabiera wiedza o potrzebach nabyw-

czych konsumentów, oczekiwaniach, przyzwyczajeniach, a przede wszystkim o uwarunko-

waniach ich zachowań. Od wielu lat jest to ważny nurt badań nauk ekonomicznych.  

 Istotne miejsce w prowadzonych przez Habilitantkę badaniach  zajmowały czynniki 

zewnętrzne wpływające na wybór żywności związane bezpośrednio z konsumentem. Są to: 

cechy produktu, cena, dystrybucja, marka, promocja czyli komunikowanie się z nabywcą. 

Habilitanka dowiodła, że istnieje ścisły związek między zachowaniami nabywczymi konsu-

mentów na rynku żywności, a stosowanymi narzędziami marketingu, a w szczególności re-

klamy.   

Wyniki badań z zakresu marketingu przedsiębiorstw Habilitantka przedstawiła na 

licznych konferencjach w postaci referatów i posterów oraz w opracowanych programach 

wykładów i ćwiczeń z podstaw marketingu żywności, marketingu usług, nowych trendów w 

marketingu żywności oraz w recenzowanych czasopismach, monografiach własnych lub jako 

rozdziały w opracowaniach innych autorów, a także w szeregu innych publikacji. Mają one 

charakter utylitarny i poznawczy. 
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 Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów na rynku żyw-

ności są także tematem wykładów oraz zredagowanej przez Habilitantkę publikacji Podstawy 

marketingu  żywności (wyd. SGGW 2005), w której jest ona autorką lub współautorką niektó-

rych rozdziałów opracowanych na podstawie badań własnych.  

Podsumowując, należy podkreślić wysoki poziom naukowy opublikowanych prac 

przez dr inż. Marię Jeznach, ich kompleksowość i aktualność. Jej dorobek stanowi znaczący 

wkład do nauki i praktyki.  

 

   

Dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski 

  

 Z załączonej dokumentacji wynika, że dr inż. Maria Jeznach jest pracownikiem bardzo 

zaangażowanym w proces dydaktyczny (wykłady, ćwiczenia i opracowywanie podręczni-

ków).  Habilitantka  prowadziła lub prowadzi zajęcia: na Wydziale Nauk o Żywieniu Czło-

wieka i Konsumpcji w SGGW ekonomika konsumpcji, podstawy marketingu, marketing 

żywności, marketing w przedsiębiorstwie, ekonomika i zarządzanie, nowe trendy w marketin-

gu żywności; na Wydziale Nauk Ekonomicznych ekonomika konsumpcji; na Międzywydzia-

łowym Studium Turystyki i Rekreacji podstawy marketingu oraz marketing usług turystycz-

nych i rekreacyjnych; na Międzywydziałowym Studium Towaroznawstwa: ekonomika i orga-

nizacja rynku rolno-żywnościowego; na Międzywydziałowym Studium Gospodarki Prze-

strzennej promocja w systemie komunikacji jednostek samorządu terytorialnego.  

Habilitantka obecnie pełni funkcję kierownika Podyplomowego Studium Żywienie 

Człowieka i Gastronomia (od 2012 r.), kierując 21-osobowym zespołem wykładowców i ob-

sługi administracyjnej. 

Habilitantka była promotorem 68 prac magisterskich, 26 prac inżynierskich, 10 prac 

licencjackich, zrecenzowała 108 prac dyplomowych oraz promotorem 10 prac na Studiach 

Podyplomowych Żywienie Człowieka i Gastronomia na SGGW w Warszawie. W Wyższej 

Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie była promotorem 25 prac magisterskich i 

13 prac inżynierskich oraz promotorem 25 prac na Studiach Podyplomowych  w Wyższej 

Szkoły Humanistycznej w Żarach. Sprawowała również opiekę nad doktorantami SGGW na 

Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz magistrantami z Litwy. 

W ramach działalności upowszechniającej dr inż. Maria Jeznach prowadziła wykłady w 

ramach Wszechnicy Żywieniowej, bierze czynny udział w organizacji Dni SGGW,  promuje 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  SGGW oraz opracowała i przeprowadziła 

promocję projektu Bioprodukty, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych pro-

duktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności w ramach Dni SGGW (maj 2014). 

Jest również elektorem do wyboru Rektora i Prorektora SGGW w Warszawie oraz 

Dziekana Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz członkiem Rady Wydzia-

łu Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. 

Z inicjatywy m.in. dr inż. Marii Jeznach założono Stowarzyszenie Konsumentów Pol-

skich (1995 r.), którego była członkiem założycielem i członkiem, a następnie członkiem za-

rządu i wiceprezesem (do 2005 r.). Brała czynny udział w tworzeniu prawa konsumenckiego 

jako członek II Kadencji  Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz w dyskusjach nad pakie-

tem ustaw dotyczących prawnej ochrony konsumentów na posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki m.in. działalności dr inż. Marii Jeznach powstała 
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w 2005 r. Fundacja Centrum Konsumenckie, którego jest prezesem. Habilitantka uczestniczyła 

także w dniach 9-14 czerwca 2003 r. w Światowym Szczycie Żywnościowym FAO jako repre-

zentantka Polski. 

Dr inż. Maria Jeznach jest członkiem różnych międzynarodowych i krajowych organi-

zacji oraz towarzystw naukowych: Interational Federation for Home Economics, Towarzy-

stwa Ekonomiki Gospodarstwa Domowego, Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Sto-

warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 

Wniosek końcowy  

Na podstawie dokonanej oceny rozprawy habilitacyjnej, jak również całokształtu 

dorobku naukowego, działalności dydaktycznej,  organizacyjnej i popularyzatorskiej 

stwierdzam, że dr inż. Maria Jeznach spełnia wszystkie wymogi stawiane kandydatom 

ubiegającym się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego określone w 

art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 

1365, Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Wnoszę zatem o dopuszczenie dr inż. Marii Je-

znach do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 

 

 

      Bożena Gulbicka 

 

 

 


