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1. Imię i nazwisko 

Julia Wojciechowska-Solis 

 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

2015 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział Biologii i 

Biotechnologii, dyplom ukończenia studiów podyplomowych: 

Ochrony własności intelektualnej. 

 

2014 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dyplom 

ukończenia studiów podyplomowych: Zarządzanie 

bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów 

informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i 

racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 

2009 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział 

Ekonomiczny – stopień doktora nauk ekonomicznych; tytuł 

rozprawy: Wpływ doskonalenia jakości usług na potencjał 

konkurencyjny biur turystycznych Lubelszczyzny oraz 

Winnyczyny, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, 

recenzenci: prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, prof. dr hab. Józef 

Sala. 

 

2004 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział 

Ekonomiczny, kierunek: Ekonomia – tytuł zawodowy 

magistra. Tytuł pracy magisterskiej: Przesłanki wdrażania 

systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, promotor: 

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, recenzent: dr hab. Agnieszka 

Sitko-Lutek, prof. nadzwyczajny UMCS. 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 
Od 01.01.2016 adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział 

Agrobioinżynierii, Zakład Agroturystyki i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

 
01.10.2012–31.12.2015 adiunkt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział 

Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji. 

 
01.10.2011-30.09.2012 asystent, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział 

Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji. 
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[W latach 2004 – 2010 byłam zatrudniona  w „WSK PZL – Świdnik S.A”. Do 

28.02.2007 r.  dział eksportu, od 01.03.2007 r. dział analizy ekonomiczno-finansowej 

Zakład Kompozytów.] 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

 

4.1.  Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Jako osiągnięcie naukowe, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wskazuję cykl 

publikacji pod zbiorczym tytułem: 

 

„Zachowania konsumentów a rozwój zrównoważony: postawy 

konsumentów na rynkach konsumpcji zrównoważonej” 
 

4.2. Cykl publikacji wskazany jako osiągnięcie naukowe 

 

Cykl publikacji, wskazany jako wkład w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

ekonomia, jest rezultatem badań prowadzonych w latach 2013 – 2018 i obejmuje 8 

opracowań naukowych1, uporządkowanych w logiczną całość. Wskazany cykl obejmuje 4 

artykuły z listy A MNiSW, trzy artykuły z listy B MNiSW oraz jeden artykuł prezentowany 

na międzynarodowej konferencji, zgłoszony do indeksacji w bazie WoS i Scopus: 

1. Wojciechowska-Solis J. (2013a). Zrównoważony rozwój turystyki a jakość życia 

społeczeństwa. Handel Wewnętrzny, Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, Marketing, 

listopad-grudzień (A) Tom II, Czas jako determinanta zachowań konsumenckich – aspekty 

marketingowe, Wydawnictwo Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, ISSN 

0438-5403, s. 55-65. (MNiSW - 7 pkt.) 

2. Wojciechowska-Solis J. (2013b). Wykorzystanie środków unijnych na rozwój turystyki na 

Lubelszczyźnie. Zeszyty Naukowe Nr 783, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (22), 

Środki Unijne w gospodarce turystycznej, Studia przypadków, Tom II, ISSN 1640-6818, 

ISSN 1644-0501, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 141-157. 

(MNiSW - 9 pkt.) 

3. Soroka A., Wojciechowska-Solis J. (2017a). Wpływ zasobów naturalnych Poleskiego Parku 

Narodowego na rozwój turystyki. Sylwan 161 (3), ISSN 0039-7660, s.259-264. (MNiSW - 

15 pkt.), Impact Factor za 2017 r.  – 0,623 

                                                           
1 Punktacja czasopisma podana jest za rok w którym ukazała się publikacja. 
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4. Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2017b) Motives and Barriers of Organic Food Demand 

among Polish Consumers: A Profile of Purchasers. British Food Journal. Vol. 119 (9), 

s. 2040-2048. DOI:10.1108/BFJ-09-2016-0439 (MNiSW - 20 pkt.), Impact Factor 

za 2017 r. – 1,289 

5. Barska A., Wojciechowska-Solis J. (2018a) Traditional and Regional Food as seen by 

Consumers – Research Results. The Case of Poland. British Food Journal. Vol. 120 (9), 

s. 1994-2004. DOI:10.1108/BFJ-01-2018-0054 (MNiSW - 20 pkt.), Impact Factor za 

2017 r. – 1,289 

6. Wojciechowska-Solis J. (2018b) Promotion of local products in regional development, 

Agrarian Perspectives XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY. Proceedings of the 

27th International Scientific Conference, Prague, Czech Republic, s. 436-442, (MNiSW – 

15 pkt.) Artykuł wysłany do indeksacji bazy Web of Science i Scopus. 

7. Wojciechowska-Solis J. (2015). Efektywność E-handlu dla konsumenta europejskiego w 

wirtualnej przestrzeni. Handel Wewnętrzny, Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, 

Marketing, s. 194-204, ISSN 0438-5403 (MNiSW - 12pkt.) 

8. Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2018c) Polish Society in the light of the use of 

renewable energy sources. Applied Ecology and Environmental Research. Vol. 16 (1), 

s. 893-901. DOI: 10.15666/aeer/ 1601_893901 (MNiSW - 15 pkt.), Impact Factor 

za 2017 r. – 0,721 

 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

4.3.1. Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 

Powodem powstania cyklu publikacji naukowych jest moje zainteresowanie ekologizacją 

konsumpcji, konsumpcją odpowiedzialną, a także etnocentryzm we wzorcach zachowania 

konsumentów na rynku dóbr i usług. Postawy konsumenta wobec określonych dóbr, które 

wpływają na poziom jego życia nie naruszając równowagi konsumpcji obecnej oraz przyszłej. 

Teoria mikroekonomii podejmująca tematykę teorii wyboru konsumenta stara się wyjaśnić, 

czym kieruje się człowiek, dokonując wyborów dotyczących konsumpcji i jakim 

ograniczeniom w tych wyborach podlega w warunkach rzadkości dóbr. Punktem wyjścia teorii 

jest konsument jako jednostka, która dysponując określonym dochodem, dokonuje zakupów 

dóbr na rynku zgodnie ze swoimi preferencjami w celu maksymalizacji czerpanej z tego tytułu 

użyteczności albo satysfakcji (Rudawska 2009). Zrównoważony rozwój jest obecnie 

dominującą koncepcją rozwoju społeczno-gospodarczego. Motywem przewodnim tej 

koncepcji jest zachowanie środowiska i zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń, co nie 

powinno być związane z tradycyjnie rozumianą ochroną środowiska, ale przede wszystkim ze 

zmianą cywilizacyjnego modelu rozwoju. Zrównoważony rozwój można zdefiniować jako 

społecznie wskazaną, ekonomicznie uzasadnioną i ekologicznie pożądaną strategię rozwoju. 

https://em.ap.pef.czu.cz/index.php/ap/2018/author/submit/2?paperId=304
http://www.aloki.hu/
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Celem tego rozwoju jest wzrost dobrobytu, zarówno pod względem dobrostanu społecznego, 

jak i indywidualnego, który zależy nie tylko od konsumpcji dóbr i usług, ale także od 

ekologicznych warunków życia. 

W kontekście zrównoważonego rozwoju na szczególną uwagę zasługuje zrównoważona 

konsumpcja. Zrównoważona konsumpcja to humanistyczna koncepcja, która obejmuje ideę 

budowania społeczeństw, które zarządzają dostępnymi zasobami w taki sposób, aby umożliwić 

przyszłym pokoleniom korzystanie z nich. Problem polega na wprowadzeniu zmiany w 

świadomości ludzi, aby idea zrównoważonej konsumpcji była nie tylko akceptowana, ale także 

wdrażana w praktyce. Sposób rozwiązania tego problemu, który można osiągnąć poprzez 

zmianę wzorów produkcji i konsumpcji (Kiełczewski i inni, 2017). 

Zachowania konsumentów są przedmiotem badań kilku dziedzin nauk, a szczególnie ekonomii 

i zarządzania, które zajmują się różnymi aspektami procesu zakupowego i konsumpcji dóbr 

oraz usług (Sobczyk 2018). Konsumpcja i zachowania konsumentów są uwarunkowane 

wieloma czynnikami zależnymi od konsumenta i zmiennymi otoczenia (Grzega i Kieżel 2017). 

Skutkiem zmieniających się uwarunkowań konsumpcji o charakterze ekonomicznym, 

społecznym i kulturowym są nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych społeczeństwa 

rozumiane jako określony kierunek zmian w preferencjach konsumentów, będący 

konsekwencją przemian dokonujących się w otoczeniu rynkowym (Zalega 2013). Wśród 

obserwowanych nowych trendów w konsumpcji polskich konsumentów wyróżniono:  

- wzrost i zmieniająca się struktura konsumpcji, 

− ekologizacja konsumpcji,  

− wirtualizacja,  

− społecznie odpowiedzialna i zrównoważona konsumpcja,  

− współkonsumpcja,  

− smart shopping („inteligentne/sprytne” zakupy),  

− inne (np. etnocentryzm – preferowanie produktów regionalnych/lokalnych). 

Współczesny sektor usług turystycznych, energetyki i sektor żywnościowy przechodzą istotne 

przemiany w związku z licznymi wyzwaniami o charakterze ekonomicznym, społecznym i 

środowiskowym. Są one nie tylko wyrazem presji społecznej wynikającej z ogólnej potrzeby 

zrównoważonego rozwoju, ale także odpowiadają na szczegółowe oczekiwania m.in. w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, wykorzystania surowców rolnych na 

potrzeby przemysłowe i energetyczne, zagospodarowania odpadów czy zachowania 

środowiska w stanie naturalnym w celu spędzania czasu wolnego.  
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Zachowania konsumenta na rynkach, które przechodzą transformacje związaną ze zmianą 

warunków otoczenia, globalizacją stworzyły luki informacyjne, teoretyczne, metodyczne oraz 

empiryczne, które w proponowanym cyklu staram się uzupełnić. 

Przyczyny wyboru wymienionych rynków dóbr i usług polegają na tym, że żywność tradycyjna 

jest już sprawdzona i nie zagraża naszemu bezpieczeństwu zdrowotnemu, jest ona również 

wyznacznikiem nie tylko kultury i historii, lecz także sposobu życia (Gertig, Stelmach-Mardas 

2011), podobne kryteria spełnia żywność ekologiczna dla której wymogi są bardziej 

restrykcyjne. Powody turystyczne również łączą konsumpcje produktów wymienionych 

rynków z określonym obszarem, otoczenie inspiruje do spożywania wyrobów ściśle z nim 

związanych (Grębowiec 2010). Żywność tradycyjna i regionalna łączona jest powszechnie z 

agroturystyką i obszarami wiejskimi. Konsumentami tego rodzaju żywności są osoby 

przywiązujące szczególną wagę do jakości i atrakcyjności konkretnego produktu. Dla nich 

wyznacznikiem stylu zachowania (stylu życia) jest możliwość zakupu produktu regionalnego, 

kontakt z kulturą i tradycją danego regionu (Sobolewska 2006). Polska wg danych Eurostatu 

jest jednym z najbiedniejszych krajów UE, szczególnie obszar Polski Wschodniej. Możliwość 

wykorzystania Funduszy Unijnych wyrównuje te dysproporcje. Struktury rządowe oraz 

samorządowe wykorzystują środki na podniesienie poziomu jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez inwestycje w sektor turystyczny oraz energetyczny (wprowadzanie 

nośników energii odnawialnej). Ostatnie spowodowane jest tym, że 20% energii 

wykorzystywanej w kraju po 2020 roku powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych (EC. 

Directive, 2009).  

W dokumentach końcowych konferencji w Rio de Janeiro, konferencji w Johannesburgu, a 

także między innymi w dokumencie OECD z 2002 roku „W kierunku ekologicznej konsumpcji 

gospodarstw domowych” podkreśla się rangę problemu wdrożenia zrównoważonych wzorców 

produkcji i konsumpcji (Kiełczewski, 2007). Pojęcie konsumpcji zrównoważonej i równowagi 

konsumenta jest w ekonomii znane. Jest ono kluczową kategorią teorii użyteczności 

konsumenta. Trwałość konsumpcji również jest badana w ramach tradycyjnych analiz 

ekonomicznych. Skupiają się one nad optymalizacją relacji między wydatkami na konsumpcję 

bieżącą i wydatkami na konsumpcję przyszłą. Z perspektywy zagadnień rozwoju 

zrównoważonego i konsumpcji zrównoważonej te analizy są niewystarczające. Pojawia się 

problem długookresowej trwałości spożycia oraz problem równowagi między możliwościami 

konsumpcji obecnego i przyszłych pokoleń związany z kwestią ich dostępu do zasobów 

zużywanych i użytkowanych w procesach konsumpcji. 
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Przyjmuje się, że konsumpcja zrównoważona ma być zbiorem racjonalnych wyborów 

nabywczych zmierzających nie tylko do osiągnięcia równowagi konsumenta, lecz także do 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zatem ma to być konsumpcja umożliwiająca 

realizację zasady sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej (bieżące wybory konsumenckie nie 

powinny przyczyniać się do pogorszenia sytuacji innych konsumentów, a w żadnym wypadku 

nie mogą przyczyniać się do uniemożliwienia zaspokojenia ich fundamentalnych, żywotnych 

potrzeb) i zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej (bieżące wybory konsumenckie nie 

powinny uszczuplać możliwości wyborów konsumenckich w przyszłości ani tym bardziej 

uniemożliwić konsumpcji zapewniającej zaspokojenie potrzeb przyszłych generacji). 

Pojęcie konsumpcji zrównoważonej należy ująć jako interpretację pojęcia rozwoju 

zrównoważonego odniesioną do spożycia. Wyznacznikami definicji konsumpcji 

zrównoważonej są więc następujące cechy: trwałość, zrównoważenie i samopodtrzymywanie 

się. Trwałość konsumpcji oznacza, że utrwala się taki kształt jej procesów, który zapewnia 

maksymalizację dobrobytu konsumentów w nieograniczonym wymiarze czasowym. Oznacza 

to, że procesy konsumpcji powinny cechować się atrybutem samopodtrzymywania się, czyli 

zawierania w sobie mechanizmów minimalizujących ryzyko wewnętrznych zaburzeń 

ograniczających lub uniemożliwiających dalszą konsumpcję. 

Konsumpcja zrównoważona jest zrównoważona w następujących aspektach (Kiełczewski, 

2012):  

• ekonomicznym: ustalona zostaje efektywna proporcja między konsumpcją bieżącą a 

konsumpcją przyszłą, tym samym procesy konsumpcji nie przyczyniają się do istotnych 

zaburzeń równowagi gospodarczej;  

• ekologicznym: maksymalizowana jest użyteczność konsumpcji przy jednoczesnym 

zachowaniu użyteczności i jakości zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego, 

umożliwiającym bezpośrednią konsumpcję dóbr środowiskowych; materialny poziom 

konsumpcji dostosowany jest do wymogów funkcjonowania gospodarki okrężnej, co jest 

równoznaczne z imperatywem preferowania form konsumpcji możliwie najmniej uciążliwych 

dla środowiska; 

 • społecznym: konsumpcja jest względnie równo rozłożona, czyli dostępna dla wszystkich 

ludzi, niezależnie od czasu i przestrzeni, przynajmniej w zakresie dóbr społecznie pożądanych; 

zrównoważenie społeczne konsumpcji oznacza także imperatyw preferowania form 

konsumpcji, które w możliwie najmniejszym stopniu powodują problemy społeczne lub 
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przyczyniają się do ich rozwiązywania, przykładowo generując nowe miejsca pracy, 

przyczyniając się do wzrostu różnorodności kulturowej;  

• psychologicznym: procesy konsumpcji przyczyniają się do wzrostu jakości życia, czyli 

ustalania się optymalnej równowagi między konsumpcją materialną a zaspokojeniem potrzeb 

niematerialnych;  

• demograficznym: uwarunkowania demograficzne nie stanowią trwałej bariery wzrostu 

konsumpcji; zwiększa się długość życia, poprawia się stan zdrowia konsumentów, a 

przynależność do grupy demograficznej lub społeczno-zawodowej nie stanowi istotnej bariery 

konsumpcji dóbr społecznie pożądanych;  

• przestrzennym: sposoby zaspokajania potrzeb nie naruszają zasad ładu przestrzennego;  

• intertemporalnym: powyższe wymiary zrównoważenia konsumpcji są możliwe do spełnienia 

w nieograniczonej perspektywie czasowej. 

Chciałabym zwrócić uwagę na wzorzec konsumpcji etycznej, który wywodzi się z zasad 

konsumpcji zrównoważonej. Obejmuje ona problemy odpowiedzialności konsumenta za 

środowisko i społeczeństwo, ponieważ polega na poszukiwaniu takich dóbr i usług i takiego 

stylu życia, które generowałyby możliwie najmniej problemów ekologicznych i społecznych. 

Tabela 1. Wzorzec konsumpcji etycznej 

Wymiar etyczny  Problemy do rozważenia przy decyzjach 

konsumenckich 

Produkty globalne i lokalne  Koszty transportu, lokalne miejsca pracy, 

przejrzystość zachowania producentów 

Ochrona środowiska  Zanieczyszczenie środowiska, nieodwracalne 

zmiany w środowisku, ochrona 

bioróżnorodności, eksport zanieczyszczeń do 

innych krajów 

Prawa zwierząt  Przemysłowa hodowla, testy na zwierzętach, 

wegetarianizm 

Prawa człowieka  Wpływ dóbr i usług na zdrowie, wspieranie przez 

producentów totalitarnych reżimów, prawa 

pracowników, formy reklamy 

Źródło: Kiełczewski D. (2012) Zmiany zachowań konsumenta jako czynnik zrównoważonego rozwoju 

 

Warto podkreślić, że tematy poruszone w publikacjach są ściśle związane z aspektami 

konsumpcji zrównoważonej. W publikacjach analizie zostały poddane aspekty: ekonomiczne, 

ekologiczne, społeczne oraz psychologiczne. Problematyka postaw konsumenta na rynku 

produktów ekologicznych, regionalnych, lokalnych oraz tradycyjnych jest ważna nie tylko dla 

konsumenta lecz także i dla producenta w/w dóbr. Postawy konsumenta na rynku źródeł 

odnawialnej energii pokazują akceptację aspektów konsumpcji zrównoważonej. Konsument 
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wskazuje bariery, które napotyka podczas korzystania z  zasobów oraz widzi korzyści płynące 

ze wsparcia unijnego. Zdaniem Leszczyńska i Lee (2016) istnieje potrzeba wzrostu 

efektywności energetycznej, która wynika z rosnących potrzeb energetycznych przy 

równocześnie zachodzących zmianach klimatycznych i rosnących preferencjach konsumentów 

dla produktów energooszczędnych. Turystyka na obszarach leśnych (obszarach chronionych – 

Poleski Park Narodowy leży na terenach objętych programem Natura 2000) wypełnia nie tylko 

aspekt ekologiczny, ale także aspekt psychologiczny konsumpcji zrównoważonej dla 

konsumenta. Obecność Internetu w życiu codziennym współczesnego konsumenta w dużej 

mierze pomaga realizować politykę zrównoważonej konsumpcji, pozwalając nabywać dobra 

które podtrzymują ład ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny bezpośrednio u producenta 

tym samym skracając łańcuch logistyczny. Wsparcie w postaci środków z funduszy unijnych 

jest bardzo pomocne w realizacji projektów związanych z rozwojem rynku produktów 

żywnościowych (produkowanych zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju), energii 

odnawialnej, a także projektów turystycznych. 

Przedstawiony cykl publikacji został przygotowany przy częściowym współfinansowaniu 

przez MNiSW z dotacji na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych 

naukowców (zadanie badawcze nr RKT/MN/1 i RKU/MN/2). Warto dodać, że artykuły 3., 4., 

5., 8., wchodzące w skład jednotematycznego cyklu publikacji zostały opublikowane w 

czasopismach znajdujących się na liście Journal Citation Reports (JCR). Dodatkowo badania 

przedstawione w  artykule 6 były prezentowane na Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

w Pradze, organizowanej przez Czech University of Life Sciences Prague. 

Za wyborem problematyki badań poruszanej w przedstawionym cyklu publikacji pt. 

„Zachowania konsumentów a rozwój zrównoważony: postawy konsumentów na rynkach 

konsumpcji zrównoważonej”, przemawiały następujące przesłanki: 

- Proekologiczna konsumpcja i dbanie o otoczenie środowiskowe skłoniło do przeprowadzenia 

badań wśród konsumentów, w kierunku motywów, barier, zachęt stosowania źródeł energii 

odnawialnej, które stanowią element polityki zrównoważonego rozwoju każdego państwa Unii 

Europejskiej. Rozwój danego rynku tworzy miejsca pracy dla ludności lokalnej, a tym samym 

przekłada się na rozwój regionu. 

- Szanse i możliwości, które mieszkańcy terenów wiejskich upatrują w rozwoju rynków 

produktów ekologicznych, tradycyjnych i lokalnych, aby poprawić swoją sytuację finansową, 

uniezależniając się od rolnictwa skłoniło mnie do przeprowadzenia badań wśród potencjalnych 

konsumentów, którzy są zainteresowani zakupem takich produktów. Produkcja wymienionych 
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produktów musi spełniać szereg restrykcyjnych norm ustalonych przez organy unijne (Komisja 

Europejska; w Polsce jednostką odpowiedzialną za rejestr produktów i przekazanie 

dokumentacji do Komisji Europejskiej jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lecz na 

samym początku wnioski o wpis produktu na listę są oceniane przez marszałków województw), 

żeby móc stosować odpowiednią nazwę.  

-Wieloletnie zainteresowanie rynkiem usług turystycznych tak od strony popytowej, jak i od 

strony podażowej. Sentencją badań był „konsument”, jego zachowanie na rynku usług 

turystycznych, preferencje, motywy korzystania z ofert, które proponuje strona podażowa. 

Obecny trend w turystyce – turystyka zrównoważona wpisuje się w kontekst konsumpcji 

zrównoważonej. 

Na podstawie przeglądu zagranicznej literatury przedmiotu oraz opinii recenzentów artykułów, 

które są opublikowane w czasopismach zagranicznych „British Food Journal” [Wielka 

Brytania] i „Applied Ecology and Environmental Research” [Węgry] mają wysoką wartość 

poznawczą dla międzynarodowego środowiska naukowego. Swoją opinie bazuję na tym, że w 

czasopismach o zasięgu międzynarodowym mało jest pozycji dotyczących zachowań 

konsumenta na rynkach konsumpcji zrównoważonej (produktów żywnościowych oraz energii 

odnawialnej) w Polsce.  

Wobec powyższego, problem badawczy cyklu publikacji ujęto w postaci następujących pytań 

badawczych: 

1. Jakie są zasoby naturalne terenów objętych polityką rozwoju zrównoważonego 

skłaniające konsumenta do korzystania z nich w celu spędzania czasu wolnego ? 

2. Jak podmioty samorządowe (władze lokalne) oraz gospodarcze realizują politykę 

zrównoważonego rozwoju wykorzystując środki Unijne w celu zaspokajania potrzeb 

turystycznych konsumenta? 

3. Jakie są przesłanki zakupów produktów spożywczych przez konsumenta 

nienaruszających zasad rozwoju zrównoważonego? 

4. Jakie są miejsca zakupu oraz pozyskania informacji o produktach przez konsumenta? 

5. Jakie jest zachowanie konsumenta na polskim rynku źródeł energii i jego postawa 

wobec rozwoju zrównoważonego? 

 

Głównym celem cyklu publikacji powiązanych tematycznie była analiza zachowań 

konsumenta na rynkach konsumpcji zrównoważonej (rynku produktów ekologicznych, 
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lokalnych, tradycyjnych; rynku źródeł energii odnawialnej; rynku turystyki 

zrównoważonej) . 

Jednym z głównych osiągnięć mojego cyklu publikacji jest to, że poruszone kwestie 

zachowania polskiego konsumenta na rynkach konsumpcji zrównoważonej są aktualnie 

mało zbadane i słabo umiędzynarodowione. Uzyskane przeze mnie wyniki badań są 

opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym, indeksowanych w bazie JCR.  

Artykuły z przedstawionego cyklu na forum międzynarodowym są jednymi z nielicznych, 

które przybliżają tematykę zachowań polskich konsumentów na rynkach konsumpcji 

zrównoważonej zagranicznym badaczom. 

Kolejne osiągnięcie, które chciałabym podkreślić, jest innowacyjne zastosowanie metod 

statystycznych przy analizie badań jakościowych, które wcześniej były stosowane przy 

analizie badań ilościowych. Podobne rozwiązanie było zaproponowane przez szwedzkiego 

naukowca Bjorna Lantza. 

Za następny atut artykułów wchodzących w skład cyklu można uznać utworzenie przy 

pomocy analizy dyskryminacyjnej i funkcji klasyfikacyjnej modeli zachowań konsumenta 

na rynkach produktów ekologicznych, rynku źródeł energii odnawialnej, a także 

turystyki zrównoważonej na obszarach leśnych. Wytypować zmienne mające wpływ na 

podjęcie decyzji przez konsumenta. 

 

W przedstawionym cyklu artykułów podjęłam próbę weryfikacji następujących hipotez 

badawczych: 

1. Rozwój zrównoważony odgrywa ważną rolę w życiu konsumenta, więc podejmując 

decyzje nabywcze kieruje się on jego zasadami. 

2. Wybierając miejsce dokonania zakupu dóbr konsument decyduje się na użycie 

technologii, które wspierają rozwój zrównoważony. 

3. Konsument korzysta z ofert turystycznych kreowanych przez podmioty objęte polityką 

rozwoju zrównoważonego. 

4. Jednostki samorządowe, odpowiadające za rozwój społeczny, wykorzystują możliwości 

finansowania realizacji projektów turystycznych poprawiających jakość życia 

społeczeństwa / konsumentów (osób, które de facto korzystają z realizowanych 

projektów). 
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Na potrzebę realizacji postawionego celu cyklu publikacji oraz weryfikacji postawionych 

hipotez był wykorzystywany program statystyczny Statistica.  

 

4.3.2. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników poszczególnych prac składających 

się na cykl publikacji 

 

Idea powstania cyklu publikacji poświęconych tematyce konsumpcji zrównoważonej powstała 

w 2013 roku, kiedy opublikowałam artykuł „Zrównoważony rozwój turystyki a jakość życia 

społeczeństwa”. Ponieważ turystyka jest czwartą, po paliwach, chemikaliach i żywności, 

gałęzią światowego eksportu, wyprzedzając między innymi branżę samochodową (dane z 2013 

roku), nie mogłam pominąć kwestii zachowania konsumenta na tym rynku. Przyczyniając się 

do wzrostu zatrudnienia i będąc równocześnie stosunkowo odporną na wahania koniunkturalne, 

turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów. 

Publikacja rozpoczynająca cykl dotyczy aspektów związanych z konsumpcją zrównoważoną w 

aspekcie ekonomicznym, ekologicznym, społecznym i psychologicznym.  

 

1. Wojciechowska-Solis J. (2013a) 

Zrównoważona konsumpcja jest takim kształtem procesów konsumpcyjnych, który umożliwia 

osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju; przede wszystkim są to kierunki i skala 

konsumpcji, które umożliwiają trwałą konsumpcję dla przyszłych pokoleń. W tej pracy 

podjęłam zagadnienia związane z konsumpcją usług turystycznych przez konsumentów oraz 

jej  miejscem w rozwoju zrównoważonym. Spędzanie czasu wolnego (poprzez konsumpcje 

usług turystycznych) jest przedmiotem badań ze względu na to, że ma wpływ na poziom jakości 

życia społeczeństwa. W publikacji jest przedstawiony przegląd pojęć związanych z rozwojem 

zrównoważonym, turystyką zrównoważoną. Artykuł ma charakter teoretyczny. Celem 

opracowania było wskazanie na zależność jakości życia związanej z realizacją potrzeb 

turystycznych a rozwojem zrównoważonym. Przedstawiłam teoretyczne koncepcje jakości 

życia z punktu widzenia ekonomii i psychologii. Od ponad 50-ciu lat turystyka jest jedną z 

podstawowych działalności i ważnym sektorem w rozwoju  gospodarki. Świadczą o tym nie 

tylko rozmiary międzynarodowego ruchu turystycznego, a przede wszystkim wpływy, które na 

poziomie globalnym wyniosły w 2014 roku niemal 1,5 biliona USD (UNWTO, 2015).  

Według WTO (Sustainable development of tourism. Conseptual definitione 2004) turystyka 

zrównoważona to taka, która przebiega zgodnie z zasadami i formami zarządzania mającymi 

zastosowanie do wszystkich form turystyki i kierunków wyjazdów, łącznie z turystyką masową 
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i wszelkimi niszowymi segmentami turystyki. Nie przynosi negatywnych następstw 

przyrodniczych i społecznych, jest przyjazna środowisku przyrodniczemu i społeczeństwom 

lokalnym. 

W przeglądzie pojęć i koncepcji związanych z turystyką zrównoważoną, jakością życia 

społeczeństwa w kontekście rozwoju zrównoważonego podkreślono respektowanie wartości 

społecznych i przyrodniczych obszaru, tradycji i stylu życia społeczności lokalnych, przy 

jednoczesnym wykorzystaniu ekonomicznej szansy, którą niesie turystyka dla rozwoju 

gospodarczego regionu. Realizując ideę zrównoważonego rozwoju należy jednak pamiętać o:  

-wysokiej jakości i trwałości produkowanych wyrobów, przy najmniejszym zużyciu zasobów 

energii oraz przy najlepszej ochronie środowiska, 

-trwałym rozwoju społeczno-gospodarczym, 

-poprawie warunków bytu społeczeństwa. 

-satysfakcji społeczeństwa. 

Wśród podanych kierunków działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju w artykule 

zostały wymienione następujące działania, takie jak: ponowne wykorzystanie wody i energii, 

oszczędna gospodarka surowcami, produktami i energią, korzystanie z odnawialnych źródeł 

energii (te kwestie szerzej zostały opisane w artykule zamykającym cykl publikacji). 

Zwrócono uwagę na to, że turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym i znajduje 

odzwierciedlenie w różnych sferach życia: społecznej, psychologicznej, kulturowej , 

przestrzennej i ekonomicznej.  

Podkreślono ekonomiczną funkcje turystyki, która jest narzędziem zmian w przestrzennej 

strukturze podziału dochodu narodowego. 

Dbałość o jakość życia jest obowiązkiem nie tylko każdego człowieka, ale i każdej instytucji 

nadrzędnej. 

 

2. Wojciechowska-Solis J. (2013b) 

Realizacja inwestycji odwołujących się do zasad rozwoju zrównoważonego jest dość 

kosztowna. Sam inwestor bez pomocy różnych dotacji uzyskanych z funduszy państwowych 

bądź unijnych nie jest wstanie realizować projektów. Na obecną chwilę inwestorzy realizujący 

inwestycje w sektorze turystycznym, aby uzyskać pomoc unijną w swoich projektach 

uwzględniają zasady rozwoju zrównoważonego. W artykule przedstawiono opracowanie 

podsumowujące wykorzystanie środków unijnych w ramach programu RPO w województwie 

lubelskim. Określono miejsce turystyki w dokumentach strategicznych rozwoju państwa. W 
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dokumentach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego turystykę określa się jako dziedzinę 

generującą wzrost gospodarczy, tworzącą nowe miejsca pracy, przyczyniającą się do rozwoju 

regionalnego i lokalnego, kreującą dbałość o ład przestrzenny, środowisko przyrodnicze.  

Wskazano na jakie cele podmioty turystyczne mogą przeznaczać środki pochodzące z funduszy 

unijnych. Wśród funduszy unijnych z których mogą być realizowane przedsięwzięcia 

wymienione zostały: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 

Społeczny, Europejski Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rybołówstwa, Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Państwa członkowskie, regiony, władze lokalne oraz branża turystyczna, współpracując na 

wszystkich szczeblach, mogą zapewnić turystyce pełne korzystanie z europejskich 

instrumentów finansowania.  

Wg. Panasiuka (2006) nieodzownym elementem poprawy jakości świadczonych usług jest 

podejmowanie działań w zakresie poprawy konkurencyjności lokalnej i regionalnej gospodarki 

turystycznej. Współczesne regionalne gospodarki turystyczne konkurują ze sobą, 

wykorzystując do tego celu różne narzędzia, a przede wszystkim stawiając na wysoko 

konkurencyjny i innowacyjny produkt. Większość produktów turystycznych regionu tworzą 

przedsiębiorstwa lokalne, a bez wsparcia ze strony funduszy to jest trudne. Na przykład 

dofinansowanie do projektów w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki oraz 

Działania 7.2 Promocja kultury i turystyki stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Wśród uzyskanych danych należy podkreślić, iż w ścisłej czołówce beneficjentów środków 

unijnych w latach 2007 -2013 były: samorządy terytorialne (66%), kościoły i związki 

wyznaniowe (11%) oraz przedsiębiorstwa prywatne (14%). 

Ogółem w charakteryzowanych latach zostało zrealizowane 132 inwestycje na łączną kwotę 

456.326.786,00 PLN. W hierarchii powiatów beneficjentów na pierwszym miejscu uplasował 

się powiat m. Lublin, na drugim miejscu powiat m. Zamość i na trzecim miejscu powiat 

puławski. 

Województwo lubelskie odznacza się wyjątkowo korzystnymi uwarunkowaniami dla rozwoju 

turystyki. Niezbędne środki finansowe na rozwój markowych produktów turystycznych 

województwa zapisane są w obszarach priorytetowych programów unijnych w szczególności 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Duży nacisk jest na 

realizację projektów mających na celu stworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych 

produktów, które  byłyby marką regionu. Szansa, która pojawiła się wraz ze wstąpieniem Polski 

do UE, w postaci uruchomienia unijnych środków pomocowych powinna zostać wykorzystana. 
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Analiza pokazała, że najbardziej skuteczne w aplikowaniu o środki unijne na realizacje 

projektów są jednostki samorządu terytorialnego. 

 

3. Soroka A., Wojciechowska-Solis J. (2017a) 

Turystyka jest w dużym stopniu realizowana na obszarach leśnych. Prowadzenie działalności 

turystycznej na terenach leśnych zawsze było trudne, z uwagi na potrzebę kompromisu 

pomiędzy ochroną naturalnego środowiska a prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Województwo lubelskie charakteryzuje różnorodność krajobrazu i zasobów naturalnych 

umożliwiających rozwój zróżnicowanych form turystyki, w tym turystyki zrównoważonej na 

obszarach Poleskiego Parku Narodowego (PNP). Sam obszar, który jest objęty ścisłą ochroną 

może posłużyć dobrym przykładem rozwoju zrównoważonego, którego dobrze skonstruowana 

oferta reklamowa/ turystyczna/ edukacyjna potrafi dotrzeć do odbiorcy. 

Kontynuując tematykę zrównoważanego rozwoju a w tym turystyki zrównoważonej wspólnie 

z dr Andrzejem Soroką uzyskaliśmy zgodę od władz PNP na prowadzenie badań naukowych 

na terenie parku. Badania zostały przeprowadzone w okresie wrzesień – październik 2016. Ze 

względu na poniesione koszty finansowe publikacji Pan dr Andrzej Soroka jest pierwszym 

autorem, wkład autorów w powstanie tekstu jest ustalony na 50%, zgodnie z załącznikiem o 

współautorstwie. 

Celem badań było określenie wpływu zasobów naturalnych PNP w rozwoju turystyki na jego 

terenie. Zidentyfikowaliśmy czynniki mające największy wpływ na atrakcyjność turystyczną 

obszarów PNP, a także oceniliśmy poziom zarządzania tym obszarem w infrastrukturze 

turystyczno-rekreacyjnej oraz dostępność informacji o Parku.  

Liczba przebadanych respondentów wyniosła 1059, lecz po weryfikacji do analizy 

statystycznej wykorzystano 994 kwestionariuszy. Do pomiaru postaw została wykorzystana 

pięciostopniowa skala Likerta. Zastosowaliśmy dobór kwotowy, w którym ankietowani byli 

dobierani na zasadzie dostępności. W analizie statystycznej w celu rozstrzygnięcia, które 

zmienne wyróżniają trzy wyłaniające się grupy (zmienną różnicującą był wiek respondentów) 

stosowano analizę funkcji dyskryminacyjnej. Wykorzystana została funkcja klasyfikacyjna w 

postaci wyliczenia współczynników, które były określone dla każdej grupy zmiennych. 

 Z przeprowadzonych badań zamieszczonych w artykule wynika, że Poleski Park Narodowy 

jest obszarem o dużym potencjale kreowania nowych produktów turystycznych. 

Rozpoznawalność największych atrakcji PNP jest na wysokim poziomie wśród wszystkich 

grup badanych. Wytworzony prestiż Poleskiego Parku Narodowego jest elementem 
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samoreklamy, tworzącej obraz miejsca aktywnego spędzania czasu wolnego. W deklaracji 

prestiżu zawiera się świadomość wartości, jaką Park przedstawia dla społeczeństwa nie tylko 

lokalnego. Obcowanie z naturą także poprawia jakość życia dzisiejszego konsumenta dóbr 

turystycznych. Turystyka uprawiana na obszarach chronionych przybiera formę turystyki 

zrównoważonej, która spełnia aspekty rozwoju zrównoważonego. 

 

4. Wojciechowska-Solis, J., Soroka, A. (2017b) 

Kontynuując tematykę zrównoważonego rozwoju i konsumpcji w swoich badaniach nie 

mogłam pominąć zachowań konsumenta na rynku dóbr ekologicznych. Rozszerzenie badań 

także było spowodowane moim przejściem do zakładu Agroturystyki i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Niszowe rynki żywnościowe takie jak rynek produktów ekologicznych, 

regionalnych, wytwarzanych metodami tradycyjnymi a także lokalnych  oraz zachowanie 

konsumenta na tych rynkach rozszerzyły zakres moich zainteresowań. Wracając do konsumpcji 

zrównoważonej elementem której jest konsumpcja produktów ekologicznych, które są 

wytwarzane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju chciałabym podkreślić, że 

prowadzone w ostatnich dwóch dekadach badania dotyczyły rodzaju konsumpcji żywności 

ekologicznej oraz stawiały sobie za cel określenie motywów dokonywania zakupów produktów 

ekologicznych przez konsumentów. Większość tych badań dotyczyła postaw i zachowań 

konsumentów w zakresie zakupu i konsumpcji żywności ekologicznej w krajach rozwiniętych, 

natomiast marginalnie dotyczyły krajów rozwijających się (Zagata 2012; Yadav i inni 2016) do 

których należy Polska. Konsumpcja żywności jest jednym z ważnych zagadnień w 

zrównoważonej polityce produkcji i spożycia artykułów konsumpcyjnych. Ma ona bezpośredni 

wpływ na zdrowie społeczeństwa, na środowisko naturalne oraz na rozwój gospodarczy 

(Reisch i inni  2013; Pagiaslis i Krontalis 2014; Smith i Paladino 2010). 

Ze względu na zasięg terytorialny i wysokie koszty, badania zostały przeprowadzone wspólnie 

z dr Andrzejem Soroką (wkład w powstanie publikacji autorzy ustalili na 50% każdy). Ponadto 

prowadziłam korespondencje z redakcją czasopisma British Food Journal w trakcie akceptacji 

artykułu, a później z wydawnictwem Emerald Insight. 

Opracowanie miało na celu wyjaśnienie intencji i zachowań konsumentów kraju, który od 

niedawna kładzie nacisk na promocję żywności ekologicznej, zdrowego odżywiania się 

społeczeństwa oraz wykazuje troskę o środowisko naturalne, inaczej spełnia wszystkie 

postulaty rozwoju zrównoważonego. Pomimo upływu czasu zachowania konsumenta na tym 

rynku ewoluowały. Motywy zostały bardziej sprecyzowane, lecz bariery z upływem lat nie 
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zostały wyeliminowane. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, z 

autorskim kwestionariuszem ankiety, który posłużył do przebadania 3436 respondentów z 

terenu całej Polski. Do pomiaru postaw wykorzystano pięciostopniową skalę Likerta. Przy 

analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, a w nim analizę 

dyskryminacyjną i test korelacji Pearsona. Wielkość próby badawczej dobrano z całej populacji 

dorosłych mieszkańców Polski. W utworzonych trzech grupach, ankietowani z wykształceniem 

podstawowym i zawodowym stanowili 1150 osób, ze średnim 1180 natomiast w wyższym 

1106. W procedurze doboru próby, w każdej z nich, zastosowano dobór losowy warstwowy. 

Populację podzielono uwzględniając: 6 regionów Polski, dla których liczba ankietowanych była 

próbą reprezentatywną dla tych regionów: centralny - 708, południowy - 716, wschodni - 605, 

południowo-zachodni - 351, północno-zachodni - 528 i północny - 528 osób. Kolejnym 

kryterium było: miejsce zamieszkania: wieś, miasta do 30 tys.  mieszkańców i miasta powyżej 

30 tys. W kolejnym etapie doboru próby, proporcjonalnie podzielono respondentów z 

uwzględnieniem ich płci. 

Wśród uzyskanych wyników należy wymienić, że konsumenci przeważnie kierowali się 

względami zdrowotnymi, co wiązało się z brakiem w tego typu produktach substancji 

szkodliwych. Wśród respondentów wystąpił pogląd, iż żywność ekologiczna ma lepsze walory 

smakowe. Wśród barier nadal pozostaje dostępność takich produktów. Konsumenci zwracali 

uwagę na to, że produkty ekologiczne nie są dostępne w sklepach, w których robią zakupy. 

Niski stan wiedzy na temat produktów ekologicznych był istotną barierą. 

W badaniach wykazano, iż duże znaczenie przy wyborze żywności ekologicznej ma 

wykształcenie respondentów, co niewątpliwie ma związek z wyższą świadomością kupujących 

na temat walorów, zwłaszcza zdrowotnych tego typu produktów. Wyższe wykształcenie to 

także stwierdzona wyższa świadomość konsumenta oraz wyższe zarobki tej grupy społecznej. 

Te czynniki pozwalają na prowadzenia zdrowego trybu życia oraz większej dbałości o zdrową 

dietę swoich bliskich. 

Wnioski z przeprowadzonych badań są następujące: 

 - Istnieje potrzeba zintensyfikowania edukacji na temat znaczenia żywności ekologicznej i jej 

wpływu na zdrowie człowieka, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia polskich konsumentów. 

- Prowadzona edukacja powinna być ukierunkowana na zachęcanie producentów, a zwłaszcza 

sprzedających do upowszechniania sprzedaży żywności ekologicznej w swoich punktach, a co 

za tym idzie odpowiedniego oznakowania produktów w celu łatwiejszego rozpoznawania przez 

konsumentów. 



19 

 

- Wykazane w pracy bariery i motywy występujące przy zakupie żywności ekologicznej są 

tożsame z tymi które występują w krajach wysokorozwiniętych jak i intensywnie dążących do 

wysokiego rozwoju. 

Konsumpcja produktów ekologicznych spełnia założenia aspektów ekonomicznych, 

ekologicznych, demograficznych i społecznych. Rozpowszechnienie wiedzy związanej z 

konsumpcją równoważoną podnoszenie poziomu edukacji wśród młodzieży w przyszłości 

może przynieść skutki wymierne w postaci wyższego poziomu jakości życia społeczeństwa 

poprzez wydłużania życia oraz ekologizacji otaczającego środowiska naturalnego. 

 

5. Barska, A., Wojciechowska-Solis, J. (2018a) 

Problematyka zrównoważonego rozwoju została poruszona w badaniach konsumenckich 

dotyczących postaw na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych, które są objęte 

szczegółową opieką ze strony instytucji rządu polskiego oraz unijnymi (takimi jak Komisja 

Europejska). Ich produkcja jest wspierana z dotacji państwowych i z Funduszy Unijnych, 

producenci decydujący się  na wejście ze swoim asortymentem winni przestrzegać normy i 

zasady narzucone przez organy kontrolujące, które wspierają politykę zrównoważonego 

rozwoju. W Polsce wzrasta zainteresowanie produktami tradycyjnymi i regionalnymi, lecz 

decyzje zakupowe nabywców podyktowane są głównie względami ekonomicznymi. Polscy 

konsumenci od czasu do czasu kupują tego rodzaju produkty, subiektywnie potrafią je odróżnić 

od innych, konwencjonalnych produktów w tej samej kategorii, dostępnych na rynku 

(Borowska 2007). Skodyfikowany system unijny działający od 1992 roku promuje, chroni oraz 

wspiera lokalne/regionalne działania umożliwiające w szczególny sposób wyróżnianie 

wysokojakościowych wyrobów (produkty regionalne, o tradycyjnej metodzie wytwarzania, 

lokalne specjały charakterystyczne dla danego obszaru geograficznego) (Borowska 2008). 

Żywność tradycyjna i regionalna łączona jest powszechnie z agroturystyką i obszarami 

wiejskimi. Konsumentami tego rodzaju żywności są osoby przywiązujące szczególną wagę do 

jakości i atrakcyjności konkretnego smakołyku. Dla nich wyznacznikiem zamożności jest 

możliwość zakupu produktu regionalnego, kontakt z kulturą i tradycją danego regionu 

(Sobolewska 2006). 

Kontynuacja badań związanych z zachowaniem konsumenta na rynkach produktów 

spełniających wytyczne polityki zrównoważonego rozwoju została odzwierciedlona w 

kolejnym artykule, który powstał przy współpracy z dr Anettą Barską. Ze względu na 

poniesione koszty finansowe Pani dr Anetta Barska jest pierwszym autorem. Udział w 
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powstanie publikacji każdy z autorów szacuje na 50%. Ponadto moim zadaniem dodatkowo 

było prowadzenie korespondencji z Wydawnictwem Emerald Insight, które publikuje British 

Food Journal. 

W zaproponowanym artykule podjęto próbę opisania percepcji i motywów nabywania 

tradycyjnych i regionalnych produktów przez polskich konsumentów. Celem badań była ocena 

stanu regionalnej i tradycyjnej produkcji żywności w Polsce oraz określenie perspektyw jego 

rozwoju. W artykule wykorzystano zarówno dane wtórne, jak i pierwotne. Wielkość próby 

obejmowała 1067 respondentów wybranych ze względu na miejsce zamieszkania i płeć. 

Pięciostopniową skalę Likerta wykorzystano do pomiaru postaw konsumenta. Test alfa 

Cronbacha wykorzystano do oceny wiarygodności skali pomiarowej, oszacowanej na 0,85, co 

wskazuje na dokładność użytych skal. Wykorzystane analizy statystyczne: Test-T, ANOVA i 

Analiza Regresji.  

Przeprowadzone badanie pokazuje, że tradycyjna żywność jest postrzegana przez 

konsumentów w bardzo pozytywny sposób, a głównymi motywami jej pozyskania są wysoka 

jakość i specyficzne walory smakowe. Badanie wskazuje, że postawy respondentów różnią się 

głównie pod względem płci i wieku. Ponadto konsumenci tradycyjnych produktów 

spożywczych są bogatsi i lepiej wykształceni. Rozwój tradycyjnego i regionalnego rynku 

produktów wynika nie tylko ze wzrostu popularności wśród konsumentów, ale również z 

rosnącej podaży. Jednak potencjalnymi barierami uniemożliwiającymi dalszą ekspansję tego 

przemysłu są niskie dochody konsumentów oraz słaba świadomość konsumentów na temat 

żywności tradycyjnej i regionalnej (Gulbicka, 2014). Ważnym czynnikiem stymulującym 

rozwój regionalnej i tradycyjnej żywności powinna być jej promocja, którą można wyrazić w 

postaci różnych festiwali żywnościowych, które pomagają w tworzeniu pozytywnego 

wizerunku miejsca pochodzenia lokalnej żywności (Lee i Arcodia, 2011). Futamura (2007) 

wskazuje, że produkcja i marketing bezpośredni produktów spożywczych stał się kluczowym 

czynnikiem ekonomicznego przetrwania lokalnych producentów. Zjawisko to jest 

bezpośrednio dotknięte przez konsumentów, którzy preferują produkty wytwarzane przez 

identyfikowalnego producenta, anonimowe produkty mające wspólną markę globalnej sieci 

handlowej. Konsumenci tradycyjnych i regionalnych produktów spożywczych często są 

osobami starszymi, co wskazuje na konieczność rozróżnienia istniejącej oferty i tworzenia 

produktów skierowanych do młodszych konsumentów. Warto zauważyć, że producenci 

tradycyjnych produktów mogą skorzystać z następujących korzyści: 

 zwiększone zapotrzebowanie na takie produkty; 
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 zwiększenie zaufania konsumentów; 

 oferowanie produktów po wyższych cenach; 

 wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

 ochrona oznakowanych produktów przed fałszowaniem i inne praktyki, które mogą 

wprowadzić konsumenta w błąd co do pochodzenia nazwy lub cech produktu; 

 zachowanie różnorodności biologicznej w produkcji rolnej i kulinarnej różnorodności 

produktów regionalnych i tradycyjnych; 

 pozytywny wpływ produkcji i sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych na 

aktywizację gospodarki regionu. 

Rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych leży w bezpośrednim interesie lokalnych 

producentów rolnych i przedsiębiorstw spożywczych, ponieważ produkty te sprzyjają 

dywersyfikacji rolnictwa i zrównoważonemu rozwojowi regionalnemu. 

 

6. Wojciechowska-Solis, J. (2018b) 

Kolejny artykuł w cyklu dotyczył promocji produktów lokalnych oraz ich znaczenia w rozwoju 

regionu z którego pochodzą. Produkcja oraz konsumpcja produktów lokalnych tak samo jak i 

regionalnych jest zgodna z polityką rozwoju zrównoważonego. Wdrażana na obszarach 

wiejskich polityka rozwoju zrównoważonego wymaga specyficznego podejścia do rozwoju 

gospodarczego tych regionów. Wprowadzenie nowych funkcji pozarolniczych: produkcyjnych, 

handlowych i usługowych sprzyja rozwojowi regionu, tym samym spełniając zaproponowany 

przez Kiełczewskiego aspekt ekonomiczny i społeczny rozwoju zrównoważonego.  

Konsumpcja produktów lokalnych nabiera popularności nie tylko w obszarze lokalnym, lecz 

także i poza granicami kraju. Skuteczna promocja, Internet i uproszczony proces dystrybucji 

pozwalają na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych. Konsument, który zapoznał się z 

konkretnym produktem lokalnym jest skłonny odwiedzić dany region w celu nabycia tego 

produktu z „pierwszej ręki”, co sprzyja rozpoznawaniu danego regionu także i w otoczeniu 

konsumenta. Badania prowadzone przez Tjärnemo (2015) w Szwecji wskazują, że zakup 

produktów u wytwórcy bądź w wyspecjalizowanych sklepach z produktami lokalnymi bądź 

tradycyjnymi dla regionu pozwala konsumentom przyczynić się do rozwoju zrównoważonego 

regionu, wsparciu polityki ekologicznej państwa, wzbogaceniu się ludności lokalnej oraz 

nabyciu produktów wysokiej jakości. 

W artykule podjęto próbę określenia zależności pomiędzy promocją produktów lokalnych, a 

rozwojem regionalnym. Analizie zostały poddane opinie mieszkańców regionu podlaskiego, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096969891400174X#!
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lubelskiego oraz podkarpackiego na temat stosowanych form promocji, dostępności, a z tym 

związanej częstotliwości oraz motywów zakupu produktów lokalnych. W analizie statystycznej 

posłużono się testem T-studenta, statystyką ANOVA i testem korelacji Pearsona. Na potrzeby 

weryfikacji jednej z postawionych hipotez został wykorzystany dodatkowo test Chi-kwadrat 

wraz ze współczynnikiem V-Cramera. 

Przeprowadzone badania pokazują, iż mieszkańcy Polski Wschodniej upatrują rozwój swojego 

regionu w obecnym trendzie „produktów lokalnych”. Różne akcje promocyjne przeprowadzane 

przez władze oraz organizacje publiczne przyciągają konsumentów danych produktów nie 

tylko z różnych krańców regionu lecz także konsumentów z zagranicy. Zdaniem respondentów 

do promocji produktów lokalnych w dużej mierze przyczynia się „szlak kulinarny Polski 

Wschodniej”, zadaniem którego jest organizacja imprez o znaczeniu kulturalnym mającym na 

celu promocje produktów lokalnych. Internet jako źródło informacji był bardziej pomocny dla 

mężczyzn niż dla kobiet, które preferowały reklamę telewizyjną bądź radiową. 

Najczęściej produkty lokalne nabywają konsumenci w przedziale wiekowym 26-40 lat oraz 

osoby po 56 roku życia, którzy cenią jakość produktów. 

Można stwierdzić na podstawie wyników, że „wysoka jakość produktów” była motywem 

wskazywanym w każdym punkcie sprzedaży produktów lokalnych. Tylko klienci e-sklepów 

nie zwracali uwagi na ten walor, dla tej grupy większe znaczenie miały walory zdrowotne 

nabywanych produktów. Fundusze, które organizacje publiczne i władze lokalne przeznaczają 

na promocje produktów lokalnych mają wynik pozytywny. Z przeprowadzonej analizy wynika, 

że produkty promowane są rozpoznawalne i sprzyjają odwiedzeniu terenów wiejskich na 

których są organizowane różne akcje promocyjne. Zdecydowanie większa połowa 

respondentów każdej z badanych wiekowo grup twierdziła, iż promocja produktów lokalnych 

przyczynia się do promocji regionu.  

 

7. Wojciechowska-Solis, J. (2015) 

Kolejny artykuł w cyklu miał na celu zbadanie dostępności produktów, informacji o produktach 

które są składowymi rynku konsumpcji zrównoważonej. Problem dostępności był poruszany w 

poprzednich publikacjach, gdzie konsumenci zgłaszali brak dostępności produktów np. 

ekologicznych na rynku tradycyjnym. Produkty regionalne i lokalne zazwyczaj dostępne w 

miejscu wytworzenia, aby je nabyć konsument musi udać się sklepu specjalistycznego bądź 

skorzystać z oferty sklepu internetowego, pod warunkiem, że producent taki posiada. 
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Internet jest medium interaktywnym obustronnym, co znaczy, iż przedsiębiorstwa oferują 

swoje usługi a w zamian uzyskują informacje o klientach i ich potrzebach. Internet, jako 

elektroniczny kanał dystrybucji, niesie ze sobą wiele korzyści. Dla sprzedających stanowi 

dodatkowy kanał sprzedaży, dla kupujących nieograniczony dostęp do oferty w dogodnych 

godzinach. Dla konsumentów Internet to także źródło wiedzy na temat różnych produktów i 

usług. 

Artykuł porusza zagadnienia wirtualnej przestrzeni handlowej, Internetu jako kanału 

dystrybucji. Wynikiem przeprowadzonych badań jest przedstawienie sylwetki oraz preferencji 

zakupowych e-konsumenta. 

Dynamika rozwoju Internetu jest większa niż jakiegokolwiek medium. Wiele przedsiębiorstw 

dąży do zaistnienia na rynku wirtualnym, co gwarantuje im dostęp do szerokiego grona 

potencjalnych klientów. Strony internetowe producentów, sklepów są źródłem informacji 

akceptowanym  przez klientów. Z wyników badań wynika, że konsumenci trudnodostępnych  

produktów żywnościowych pozyskują informacje o ich walorach na forach internetowych, 

stronach producentów oraz na stronach sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą. 

Sprzedaż ofert turystycznych (rezerwacja wyjazdów, zakup biletów wstępu i inne) także została 

przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Pomimo wymienionych wyżej źródeł pozyskania 

informacji nabywcy produktów turystycznych chętnie korzystają z różnych porównywarek 

cenowych. Wśród problemów zgłaszanych przez konsumentów dokonujących zakupów w 

Internecie przoduje „długi czas dostawy” albo „dostawa innego produktu niż był zamawiany”. 

Problemy z gwarancją bądź niewłaściwą obsługę klienta zgłosiło 17,5% przebadanych 

konsumentów. 

Najczęstszym motywem skłaniającym potencjalnych klientów do korzystania z rynku 

wirtualnego jest cena, możliwość zakupu produktów trudno dostępnych na rynku tradycyjnym 

i dostawa bezpośrednio do domu. 

 

8. Wojciechowska – Solis, J., Soroka, A. (2018c) 

Jednymi z kluczowych problemów we współczesnej gospodarce światowej są: rosnąca 

ekonomiczna rzadkość surowców kopalnych, powodująca szybki wzrost ich cen na rynkach 

oraz narastające zmiany klimatyczne., które negatywnie rzutują na jakość życia społeczeństwa. 

Zasada zrównoważonego rozwoju dotyczy też gospodarowania energią w warunkach 

gospodarki rynkowej, jest jednym z najważniejszych celów polityki energetycznej, 

ekologicznej UE i Polski. Zrównoważone gospodarowanie energią wiąże się ze zwiększonym 
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wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zapewniających bezpieczeństwo energetyczne, 

dywersyfikację dostaw energii, podtrzymujących/ poprawiających jakość środowiska i życia 

społeczności lokalnych. Ze względu na ważność problematyki korzystania z OZE w rozwoju 

zrównoważonym, a punkt widzenia konsumentów jest istotny tak w rozwoju ekonomicznym, 

jak i ekologicznym postanowiłam zbadać aspekt konsumpcji zrównoważonej w kierunku 

akceptacji OZE wśród polskich konsumentów. W 2016 roku od Polskiego Towarzystwa 

Inżynierii Rolniczej dostałam propozycje przedstawienia koncepcji rozwoju OZE w Polsce z 

punktu widzenia konsumenta na XXIV Konferencji Naukowej „Postęp Naukowo-Techniczny 

i Organizacyjny w Rolnictwie”. Na konferencji przedstawiłam wyniki badań związane ze 

świadomą konsumpcją energii przez konsumentów, a także motywy i bariery korzystania z 

OZE. Na podstawie zaprezentowanych wyników powstała publikacja we współautorstwie z dr 

Andrzejem Soroką (udział wkładu pracy w powstanie publikacji każdego z autorów wynosi 

50%), która została opublikowana w węgierskim czasopiśmie „Applied Ecology and 

Environmental Research” indeksowanym w bazie JCR. Ponadto prowadziłam korespondencje 

z wydawnictwem w trakcie prac związanych z publikacją. 

Idea zrównoważonego rozwoju została przeniesiona na grunt energetyki, dlatego powstał 

termin zrównoważony rozwój energetyczny. Jego fundamentalną zasadą jest efektywne 

wykorzystanie zasobów energetycznych, ludzkich, ekonomicznych i naturalnych. Odnawialne 

źródła energii (OZE) to przyszłość funkcjonowania światowej gospodarki, oraz rozwiązanie 

problemów związanych z ekologią i zanieczyszczeniem środowiska. Podstawowym celem 

zrównoważonej polityki energetycznej jest ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania 

energetyki na atmosferę przez: wspieranie polityki i przedsięwzięć prowadzących do 

wykorzystania bezpiecznej dla środowiska i opłacalnej dla gospodarki energii z 

niekonwencjonalnych odnawialnych źródeł, mniej szkodliwej i bardziej wydajnej produkcji 

energii, jej przesyłania, dystrybucji i wykorzystania oraz do utrzymania równowagi pomiędzy: 

bezpieczeństwem energetycznym, zaspokojeniem potrzeb społecznych, konkurencyjnością 

gospodarki i ochroną środowiska. Badania europejskich naukowców dowodzą, że 

wprowadzanie rozwiązań związanych z energią odnawialną może zwiększyć przychody do 

budżetu lokalnego i zmniejszyć bezrobocie na obszarach wiejskich. Zalecenia Wspólnoty 

Europejskiej odgrywają główną rolę w zapewnieniu dostępu do źródeł energii: niedrogich, 

niezawodnych, trwałych i nowoczesnych, co jest celem objętym nowym, globalnym 

programem na rzecz trwałego rozwoju. 
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Podstawowym celem artykułu była identyfikacja postaw polskiego konsumenta wobec źródeł 

energii odnawialnej, wskazanie korzyści dla konsumenta z używania OZE, a także motywów, 

którymi kierują się potencjalni odbiorcy „zielonej energii” oraz bariery związane z używaniem 

OZE. 

Dla oceny konsumenckich postaw zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Autorskim 

narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, w którym zawarto 6 pytań o charakterze 

zamkniętym. Przy pomiarze postaw uwzględniono pięciostopniową skalę Likerta, po 

uprzednim zastosowaniu czynności związanych z konstrukcją i walidacją. 

Wielkość próby badawczej dobrano z całej populacji dorosłych mieszkańców Polski. Wielkość 

próby badawczej ustalono na 1067 respondentów, których dobierano z uwzględnieniem: płci, 

miejsca zamieszkania, wieku i poszczególnych 6 regionów Polski. Liczba ankietowanych w 

poszczególnych regionach była próbą reprezentatywną dla tych regionów: centralny - 220, 

południowy - 222, wschodni - 188, południowo-zachodni - 109, północno-zachodni - 164 i 

północny - 164 osób. 

Przy analizach statystycznych wykorzystano analizę funkcji dyskryminacyjnej. Zastosowano 

funkcję klasyfikacyjną w postaci wyliczenia współczynników, które określono dla każdej z 

utworzonych grup. Przed przystąpieniem do analiz zbadano wielowymiarową normalność, 

sprawdzając każdą zmienną pod kątem normalności rozkładu. Założono, że macierze wariancji 

zmiennych były homogeniczne w grupach. Nie uwzględniono odchylenia standardowego, z 

uwagi na duże liczebności respondentów w poszczególnych grupach. 

Na podstawie uzyskanych badań, które szczegółowo są zaprezentowane w opracowaniu należy 

wymienić, że polski konsument świadomie podejmuje decyzje podczas zakupów, kierując się 

oznaczeniami na etykietach, wybierając te produkty, które zużywają mniej energii tym samym 

niosą korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe. Wśród najważniejszych motywów 

skłaniających do stosowania OZE konsumenci podkreślali korzyści związane z 

bezpieczeństwem energetycznym, oszczędnościami oraz ochroną środowiska naturalnego. 

Najważniejszym wsparciem, które zachęciłoby do inwestowania w odnawialne źródła energii 

jest pozyskiwanie środków finansowych z dotacji z funduszy ekologicznych i funduszy Unii 

Europejskiej. Oczekiwania są również skierowane w stronę ulg w podatku akcyzowym za 

produkowaną energię i w zobowiązaniach ilościowych. Konsumenci także zwracali uwagę na 

bariery w korzystaniu ze źródeł odnawialnych: widoczne są różnice w opiniach wśród grup 

wiekowych konsumentów. Jeżeli dla osób starszych bariery ekonomiczne były ważniejsze, to 

dla osób do 40 lat istotniejszy był aspekt środowiskowy. 
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Do modelu zalet z korzystania OZE  funkcji dyskryminacyjnej należy podkreślić iż wszedł 

czynnik związany z rozwojem lokalnym bądź regionalnym – co w świetle aspektów 

konsumpcji zrównoważonej jest istotne. 

Podsumowując swoją postawą polskie społeczeństwo wykazuje gotowość do ochrony 

środowiska naturalnego poprzez pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, co było zbieżne 

z zaleceniami Unii Europejskiej. Zalecenia Wspólnoty Europejskiej odgrywają główną rolę w 

zapewnieniu dostępu do źródeł energii: niedrogich, niezawodnych, trwałych i nowoczesnych, 

co jest celem objętym nowym, globalnym programem na rzecz trwałego rozwoju. 

 

4.3.3. Wkład osiągnięć naukowych i aplikacyjnych prac składających się na cykl publikacji 

 

Omawiany cykl publikacji uzupełnia lukę w wiedzy na temat zachowania polskiego 

konsumenta na rynku konsumpcji zrównoważonej w aspektach rozwoju zrównoważonego (w 

tym w aspektach: ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i demograficznych). 

O wkładzie zaprezentowanego wyżej cyklu publikacji w rozwój nauk ekonomicznych świadczą 

moim zdaniem: 

I. W wymiarze teoretycznym: przeprowadzenie kompleksowego przeglądu literatury 

krajowej i zagranicznej w zakresie zachowań konsumenta na rynkach konsumpcji 

zrównoważonej. Pomimo aktualności tematu konsumpcji zrównoważonej w 

literaturze zagranicznej mało jest pozycji dotyczących rozpoznawalności zagadnień 

dotyczących Polski. W literaturze zagranicznej dominują pozycje dotyczące 

rozwoju konsumpcji w państwach wysoko rozwiniętych. Moje publikacje próbują 

wypełnić tą lukę w zakresie zachowań polskiego konsumenta na rynkach 

konsumpcji zrównoważonej w zakresie produktów ekologicznych, regionalnych, 

tradycyjnych i lokalnych, preferencji w zakresie turystyki zrównoważonej. 

Szczególne miejsce zajmuje analiza zachowań konsumenta na rynku OZE, który po 

2020 roku w UE będzie świadczył o stosowaniu przez państwo zasad rozwoju 

zrównoważonego. Ze szczególnym znaczeniem środków finansowych 

przeznaczanych na kosztowne inwestycje spełniające wymagania polityki rozwoju 

zrównoważonego państwa. 

-Wyłonienie motywów skłaniających do zakupu dóbr przez konsumenta i barier z 

którymi konsument się spotyka na rynkach konsumpcji zrównoważonej w 

dzisiejszym czasie. 
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-Sformułowanie autorskich poglądów dotyczących możliwości pokonania barier z 

którymi się spotyka konsument, a także propozycja działań dla strony podażowej w 

celu niwelacji danych przeszkód. 

II. W wymiarze metodycznym: prace dostarczają kompleksowej informacji w postaci 

propozycji metod pomiaru oraz narzędzi do analizowania oczekiwań konsumentów. 

Skonstruowanie zweryfikowanego empirycznie modelu funkcji dyskryminacyjnej, 

która pomogła wyłonić najważniejsze czynniki wpływające na postawy 

konsumentów. Zaproponowany model oraz pozostałe metody statystyczne 

wykorzystane w cyklu mogą być stosowane do dalszych badań porównujących np. 

zachowania konsumentów z różnych państw. Innowacyjne zastosowanie metod 

stosowanych wcześniej przy opracowaniu badań ilościowych w opracowaniu badań 

jakościowych. 

III. W wymiarze empirycznym: pracę stanowią kompleksową ocenę zachowania polskiego 

konsumenta na wybranych rynkach konsumpcji zrównoważonej, która umożliwiła: 

wytypować zmienne mające wpływ na dokonanie wyboru przez konsumenta. 

Pozwoliła określić wpływ zmiennych demograficznych na zachowanie konsumenta 

na różnych rynkach konsumpcji zrównoważonej. Zastosowane metody statystyczne 

umożliwiły utworzenie modeli zachowań polskiego konsumenta na badanych 

rynkach konsumpcji zrównoważonej. Wyniki badań pokazują również na rosnące 

znaczenie Internetu dla konsumenta w dokonaniu wyborów. Internet pełni nie tylko 

funkcje dostarczania informacji, lecz także jest źródłem dostępności rzadkich 

produktów. 

IV. W wymiarze praktycznym: w omawianym cyklu przedstawione są praktyczne wnioski 

mogące posłużyć stronie podażowej do stworzenia produktów spełniających 

oczekiwania konsumentów. Podanie zaleceń dla producentów bądź organizacji 

publicznych pozwalających na wyróżnienie ich produktów na tle innych. 

Przedstawienie roli edukacji w podejmowaniu decyzji zakupowych. 

 

 

 

 

 



28 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

Prowadzone przeze mnie badania po uzyskaniu stopnia doktora mieszczą się w obszarze 

zachowań konsumenckich, rozwoju zrównoważonego (w tym wykorzystanie funduszy 

unijnych), a także szeroko rozumianej gospodarki sektora turystycznego. Trzy podstawowe 

nurty badawcze to: 

1. Badania nad problematyką gospodarki i usług turystycznych oraz badania nad wpływem 

turystyki na społeczeństwo. 

2. Badania zależności między zachowaniami konsumenckimi a rozwojem rynków 

konsumpcji zrównoważonej.  

3. Badania czynników wpływających na rozwój obszarów wiejskich podnoszących jakość 

życia. 

 

5.1. Badania nad problematyką gospodarki i usług turystycznych oraz badania nad 

wpływem turystyki na społeczeństwo 

 

Turystyka – jako wyspecjalizowany sektor gospodarki – ma coraz większe znaczenie w 

procesie tworzenia dochodu narodowego oraz w podziale pracy, co przyczynia się do wzrostu 

jej rangi w polityce gospodarczej prowadzonej zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym. 

Na płaszczyźnie społecznej, poza wymiernymi korzyściami, jakie wynikają z możliwości 

zatrudnienia w sektorze turystycznym, turystyka staje się elementem stylu życia współczesnego 

człowieka, co uwidacznia się w uzależnieniu charakteru wyjazdów i podejmowanej 

aktywności. Na płaszczyźnie środowiskowej pogłębiają się negatywne konsekwencje 

niekontrolowanego rozwoju turystyki masowej dla przyrodniczych elementów środowiska, 

takich jak woda, powietrze czy krajobraz. Jednocześnie wzrastająca świadomość ekologiczna 

turystów oraz paradygmat zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do zwiększenia liczby 

działań mających niwelować ten negatywny wpływ turystyki na środowisko. Wg. Perez de las 

Heras (2004) turystyka zrównoważona może być także rozumiana jako turystyka, która chroni 

i poprawia szanse na przyszłość oraz ma na celu zaspokojenie zarówno potrzeb turystów, jak i 

mieszkańców miejsc odwiedzanych. 

 Skuteczne wspieranie rozwoju turystyki w warunkach konkurencyjnej gospodarki wymaga 

znajomości oczekiwań, opinii i zachowań uczestników na rynku turystycznym, tak stronie 

popytowej jak po podażowej. 



29 

 

Pytania badawcze poruszane w nurcie: jaki jest wpływ konsumentów usług turystycznych na 

środowisko przyrodnicze, jakie są czynniki rozwoju turystyki na obszarach chronionych, jakie 

jest znaczenie edukacji na rozwój podmiotów gospodarki turystycznej, jakie są narzędzia 

marketingowe używane przez podmioty gospodarcze sektora usług turystycznych, jakie jest 

znaczenie Internetu w rozwoju gospodarki turystycznej. 
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Problemy Usług nr 96, Usługi w Polsce 2012, Usługi publiczne – Usługi komercyjne, ISSN 

1640-6818, ISSN 1896-382X, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 

311-323. 

 Wojciechowska-Solis J. (2012). Metody badań jakości obsługi w gospodarce turystycznej 

na przykładzie biur podróży. Strategiczne założenia rozwoju turystyki krajowej i 

zagranicznej, praca zbiorowa pod redakcją Jana Ożdzińskiego, ISBN 978-83-925512-5-6, 

Wydawnictwo ESW, Sopot, s. 218-230.  

 Sawicki B., Wojciechowska-Solis J. (2010). Analiza instrumentów konkurowania 

wykorzystywanych przez biura turystyczne regionów lubelskiego i winnickiego. Prawne i 

gospodarcze aspekty działalności w turystyce, praca zbiorowa, ISBN 978-83-62306-08-4, 

Wydawnictwo KUL, Lublin, s.261 – 272.  

 

5.2. Badania zależności między zachowaniami konsumenckimi a rozwojem rynków 

konsumpcji zrównoważonej 

 

Pierwsze koncepcje konsumpcji zrównoważonej są ściśle związane z krytyką społeczeństwa 

nastawionego na jak największą konsumpcje i chęcią stworzenia ekologicznej alternatywy, 

która stopniowo zastępowałaby ten styl życia. Dla modelu homo oeconomicus, czyli 

konsumenta kierującego się wyłącznie ekonomiczną racjonalnością alternatywą miałby być 

homo oecologicus, homo empaticus, względnie homo sustinens – istota świadoma, że żyje w 

środowisku żywych istot oraz tego, że ma dbać o dobrostan całego środowiska, a nie tylko o 

własne interesy (Kośmicki 2010). Innymi słowy: konsument powinien sobie uświadomić, że 

jego wybór odnośnie sposobu zaspokojenia potrzeb materialnych w istocie jest wyborem 

moralnym i najważniejszą zasadą w tym kontekście powinna być zasada działania na rzecz 

dobra wszystkich otaczających go istot. 

Pytania badawcze poruszone w nurcie: jak się ma współczesna konsumpcja do problemów 

realizacyjnych zrównoważonego rozwoju; jaka jest istota konsumpcji zrównoważonej; na ile 

współczesne style życia są zgodne z wzorcami konsumpcji zrównoważonej. 
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Artykuły w czasopismach naukowych: 

 Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2018) Attitude of the Polish Society towards 

Renewable Energy Sources. Segmentation by gender. Intercathedra. Vol. 1 (34), s. 87-93. 

DOI:10.17306/J.INTERCATHEDRA.2018.00001.  

 Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2017) Organic food consumption as an informed 

lifestyle choice of polish population by age groups. Journal of Agribusiness and Rural 

Development. Nr 3 (45) s. 705-713, DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00346, ISSN 1899-5241.  

 Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2017) Criteria for buying organic food by consumers 

from different regions of Poland. Stud. Pr. WNEiZ US, Nr 47 (3) s. 443-454, DOI: 

10.18276/SIP.2017.47/3-3. 

 Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2017) The attitude of polish consumers to organic 

food. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Vol. 475: Problemy 

ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych s. 381-389, ISSN 1899-3192. 

 Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2016) Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez 

polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej, Zeszyty Naukowe Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 

16 (XXXI), zeszyt 2, s. 353–362, ISSN 2081-6960.  

 

5.3. Badania czynników wpływających na rozwój obszarów wiejskich 

podnoszących jakość życia. 

 

Podstawowym celem rozwoju każdego obszaru jest zapewnienie ludziom możliwie 

najwyższego poziomu życia, który jest związany z powstawaniem nowych podmiotów 

gospodarczych i miejsc pracy, nowych dóbr i usług zaspokajających popyt lokalny i 

ponadlokalny oraz rozwojem infrastruktury i zachowaniem wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego. Oprócz wartości materialnych z rozwojem związane są wartości 

niematerialne: wiedza, kwalifikacje i umiejętności. W 2016 roku, zostałam przeniesiona do 

Zakładu Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich, wtedy została powierzona mi funkcja 

kierownika zadania badawczego pod tytułem „Czynniki mające wpływ na rozwój obszarów 

wiejskich i poprawę jakości życia społeczeństwa”. 

Pytania badawcze poruszane w nurcie: jakie są czynniki warunkujące wzrost rozwoju obszarów 

wiejskich, jakie instytucje wspierają rozwój obszarów wiejskich, jakie jest znaczenie inicjatyw 

lokalnych we wzroście dobrobytu ludności, jaki jest wpływ polityki rozwoju zrównoważonego 

na rozwój obszarów wiejskich.  
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Artykuły w czasopismach naukowych: 

 Wojciechowska-Solis J. (2018) Assessment of the economic development of regions in 

Poland using multidimensional comparative analysis. Econ. Soc. Dev. (Book Proc. 

Online). 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development: 

Book of Proceedings. Rome, 1-2 March 2018. Editors: Marta Bozina Beros, Nicholas 

Recker, Melita Kozina, ISSN 1849-7535, s. 121-130, artykuł wysłany do indeksacji w 

bazie Web of Science  

 Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2017) The attitude of polish socjety living in rural and 

urban areas towards renewable energy sources. Stud. Pr. WNEiZ US, Nr 47 (3) s. 455-467, 

DOI: 10.18276/SIP.2017.47/3-36  

 Wojciechowska-Solis J., Soroka A. (2017), Funkcjonowanie LGD Ziemi Kraśnickiej jako 

przykład aktywizacji obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa 

Światowego tom 17 (XXXII), zeszyt 2, s. 298–304 DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.47, 

ISSN 2081-6960. 

 Wojciechowska-Solis J. (2013). Tourist product as an opportunity to develop the rural 

tourism In regions of Eastern Poland on an ex ample of Lublin Provence. Tourism role in 

the regional economy, Regional tourism product – theory and practice, Vol. IV, Editors J. 

Wyrzykowski, J. Marak, ISBN 978-83-937018-0-3, Wrocław, s. 628-639.  

 

 6. Charakterystyka dorobku naukowo-badawczego 

6.1 Informacje na temat liczby, typu i zasięgu oddziaływania publikacji naukowych 

 

Razem ze wskazanym osiągnięciem naukowym, szczegółowo omówionym w punkcie 4. 

Autoreferatu, mój dorobek naukowy przedłożony do oceny obejmuje 51 prac opublikowanych 

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (od rozpoczęcia mojej pracy na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w październiku 2011 roku). Wśród publikacji 

podlegających ocenie znajduje się 6 artykułów wydanych w czasopismach z bazy Journal 

Citation Reports (JCR), posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF). Uwzględniając 

potrzebę internacjonalizacji dorobku naukowego, znaczna część publikacji naukowych (tj. 20 

prac) jest napisana w języku angielskim. Ponadto w celu podniesienia jakości opracowań 

aktywnie podejmowałam współpracę z innymi badaczami z jednostki macierzystej i innych 

ośrodków naukowych (takich jak: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii 
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Curie – Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet 

Zielonogórski), czego przejawem jest 30 prac powstałych we współautorstwie (w 13 z nich 

jestem pierwszym autorem). 

Jak wynika z zestawienia przedstawionego w tabeli 2 w strukturze mojego dorobku naukowego 

przeważają artykuły opublikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Do czasopism należą między innymi: „Acta Scientarum Polonorum Oeconomia”, „Applied 

Ecology and Environmental Research”, „British Food Journal”, „Zeszyty Naukowe 

Ekonomiczne, Problemy Usług”, „Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i 

Marketing”, „Handel Wewnętrzny”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu”, „Problemy Rolnictwa Światowego”, „Journal of Agribusiness and Rural 

Development”, „Studia i Prace WNEiZ US”, „Intercathedra”, „Sylwan”. 

Chciałabym jednocześnie podkreślić, że potwierdzeniem wysokiej wartości naukowej moich 

publikacji było zaproszenie mnie do grona recenzentów takich czasopism jak: „British Food 

Journal” (czasopismo indeksowane w JCR Thomson Reuters), „Journal of Agriculture Science 

and Technology” (czasopismo indeksowane w JCR Thomson Reuters), Zeszyty Naukowe 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 

oraz Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. Również 

współpracuję z Wydawnictwem TYGIEL, które jest wydawcą artykułów naukowym młodych 

naukowców (doktorantów), wykonując recenzje artykułów. 

 

6.2. Sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych według listy Journal Citation 

Report (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania 

 

Sumaryczny Impact Factor (IF) moich publikacji naukowych według listy Journal Citation 

Report (JCR) wynosi 4,884, na co składają się IF równy 2,578 za dwie publikacje w „British 

Food Journal” w latach 2017 i 2018, IF równy 1,585 za trzy publikacje w czasopiśmie „Sylwan” 

w latach 2016 i 2017 oraz IF równy 0,721 za publikacje w czasopiśmie „Applied Ecology and 

Environmental Research” w 2018 roku. 

 

6.3. Liczba cytowań publikacji oraz Indeks Hirscha wg Web of Science i Scopus 

 

 Jeżeli chodzi o cytowalność prezentowanego dorobku, to zgodnie z bazą Web of Science moje 

prace były cytowane 13-krotnie, natomiast indeks Hirscha kształtuje się na poziomie 2. 
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Według bazy Scopus moje artykuły, znajdujące się w bazie, były cytowane 10 razy, indeks 

Hirscha wynosi 2.  

Według danych ze strony wydawnictwa Emerald Group Publishing, artykuł, którego jestem 

współautorem w British Food Journal w 2017, w ciągu roku od jego ukazania się był 

pozyskiwany ponad 250 razy. 

 

6.4 Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi i 

dydaktycznymi oraz udział w takich projektach 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora byłam kierownikiem projektu z zakresu badań podstawowych 

finansowanego za środków przyznanych przez MNiSW na rozwój młodych naukowców. 

Obecnie jestem kierownikiem projektu badawczego tzw. badania własne i statutowe, również 

środki pochodzą z MNiSW. Byłam także wykonawcą określonych zadań  realizowanych w 

ramach trzech projektów realizowanych z funduszy NCN i NCBR. 

Kierownictwo w wewnętrznych krajowych projektach badawczych z dotacji MNiSW na 

rozwój potencjału badawczego: 

 

1. Zadanie badawcze nr RKU/MN/2 (w latach 2013-2015 nr zadania RKT/MN/1) „Wpływ 

popytu i podaży usług turystycznych na rozwój województwa lubelskiego” finansowanie 

z dotacji MNiSW na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych 

naukowców. 

 

Funkcja: Kierownik. 

Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2017. 

 

2. Zadanie badawcze nr RKU/DS/2 „Czynniki mające wpływ na rozwój obszarów 

wiejskich i poprawę jakości życia społeczeństwa” finansowane z dotacji MNiSW na 

prowadzenie badań naukowych. 

 

Funkcja: Kierownik. 

Okres realizacji: 01.01.2016 – nadal. 

 

 

Udział w finansowanych zewnętrznie krajowych projektach z funduszy NCN i NCBR: 

1. „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego 

UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”/Umowa nr UDA – POKL.04.01.01-00-

254/09-00 

 

Funkcja: wykonawca, tłumaczenie symultaniczne delegacji Narodowego Uniwersytetu w 

Czerkasach na konferencji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nauka i biznes – 

w poszukiwaniu synergii” oraz III Gali Biznesu i Nauki  
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Okres realizacji: 19.05.2010. 

 

2. „PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu 

kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie”/ Umowa nr 

POKL.04.01.01-00-046/13 

 

Funkcja: wykonawca, prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych organizowanych w 

ramach projektu. Przedmiot „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”. Pomoc w 

organizacji konferencji naukowej podsumowującej projekt: „Jakość usług turystycznych i 

promocja zdrowego stylu życia”. 

Okres realizacji: 01.01.2014-31.12.2015.  

 

3. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku 

pracy”/Umowa nr UDA-POWR.03.01.00-00-K278/16 

 

Funkcja: wykonawca, ekspert w realizacji zadań projektowych 

Okres realizacji: 17.12.2016 - 31.08.2018 

 

6.5 Krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 

 

Nagroda indywidualna II stopnia JMR Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za osiągnięcia 

naukowe za rok 2017. 

 

6.6. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora wygłosiłam 13 referatów przedstawiających wyniki moich badań 

na łącznie 12 konferencjach w tym: 

- dziewięć wystąpień na konferencjach międzynarodowych: pięć wystąpień na konferencjach 

organizowanych w Polsce i cztery na konferencjach organizowanych za granicą (Litwa  – 2, 

Włochy – 1, Republika Czeska – 1); referaty były wygłoszone w języku angielskim. 

- cztery wystąpienia na konferencjach ogólnopolskich. 

 

6.6.1.Referaty wygłaszane po uzyskaniu stopnia doktora 
 

Pomimo posiadania w niektórych pozycjach współautora wszystkie referaty wymienione 

poniżej były wygłaszane przeze mnie. 

1. Tytuł referatu: Metody badań jakości obsługi w gospodarce turystycznej na 

przykładzie biur podróży. 25-26.10.2012: IV Międzynarodowej Konferencji „Szanse i 

bariery rozwoju turystyki krajowej oraz międzynarodowej”, Sopot – Europejska Szkoła 

Wyższa w Sopocie 
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2. Tytuł referatu: Aktywność turystyczna oraz motywy przyjazdu do Polski Polonii 

Białoruskiej. 25.11.2013: II Ogólnopolska konferencja naukowa „TURYSTYKA 

POLONIJNA – STAN I POTRZEBY” Warszawa  - ALMAMER, Ministerstwo Sportu i 

Turystyki oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki. 

 

3. Tytuł referatu: Wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem 

obszarów chronionych w powiecie włodawskim. 14.10.2014: Ogólnopolska 

konferencja naukowo-branżowa „Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, 

turystyki i gospodarki”, Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. 

 

4. Tytuł referatu: Standardization of hospitality facilities and quality of the service. 27-

28.05.2015: Międzynarodowa konferencja naukowa „Jakość usług turystycznych i 

promocja zdrowego stylu życia”, Lublin, UP w Lublinie. 

 

5. Tytuł referatu: Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów 

w odniesieniu do konsumpcji światowej. 16-17.06.2016: XIII Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, 

Warszawa – Rogów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. 

 

6. Tytuł referatu: Konsumpcja żywności ekologicznej świadomym wyborem stylu życia  

24.11.2016: IV ogólnopolska konferencja naukowa  „Innowacje na rynku produktów 

żywnościowych. Konsument – Trendy – Strategie”,  Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

7. Tytuł referatu: Society in the light of the use of renewable energy sources: the case 

of Poland. 06-10.02.2017: XXIV Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny 

i Organizacyjny w Rolnictwie”, Zakopane, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. 

 

8. Tytuł referatu: The attitude of polish socjety living in rural and urban areas towards 

renewable energy sources. 09-10.05.2017: 4th International Scientific Conference 

„Modern Economics”,  Vilnius, University of Szczecin and Mykolas Romeris 

University. 

 

9. Tytuł referatu: Criteria for buying organic food by consumers from different regions 

of Poland. 09-10.05.2017: 4th International Scientific Conference „Modern 

Economics”,  Vilnius, University of Szczecin and Mykolas Romeris University. 

 

10. Tytuł referatu: Funkcjonowanie LGD Ziemi Kraśnickiej jako przykład aktywizacji 

obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej. 08-09.06.2017: XIV 
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki 

żywnościowej”, Warszawa – Rogów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. 

 

11. Tytuł referatu: The attitude of polish society to renewable energy sources. 

Segmentation by gender. 14.09.2017: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”, Poznań, Wydział 

Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

12. Tytuł referatu: Assessment of the economic development of regions in Poland using 

multidimensional comparative analysis. 01-02.03.2018: 27th International Scientific 

Conference on „Economic and Social Development”, Rome, University North 

(Varazhdin Croatia) and Warsaw University (Poland). 

 

13. Tytuł referatu: Promotion of local products in regional development. 19-20.09.2018: 

Agrarian Perspectives XVII. International Scientific Conference, Prague, Czech 

University of Life Sciences Prague. 

 

6.7. Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Podsumowanie moich osiągnięć naukowo-badawczych opisanych w pkt. 6.1 – 6.6 i 

szczegółowo zaprezentowanych w załączniku 4 zawarte zostało w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Zestawienie dorobku naukowego przedstawionego do oceny 

Wykaz 

publikacji 

Język publikacji Autorstwo Razem 

publikacje 

danego 

rodzaju 

Liczba 

punktów Polski Angielski Samodz. Współaut. 

Lista A 

(MNiSW) 

Baza JCR 

3 3 - 6 6 100 

Lista B 

(MNiSW) 
11 9 8 12 20 184 

Monografia 1 - - 1 1 25 

Rozdziały w 

monografiach 
14 2 10 6 16 70 

Materiały 

Proceedings 

indeksowane w 

bazie WoS i 

Scopus 

- 2 2 - 2 30* 

Pozostałe 2 4 1 5 6 - 

Razem 31 20 21 30 51 409 

* materiały wysłane do indeksacji w bazach WoS i Scopus 

https://em.ap.pef.czu.cz/index.php/ap/2018/author/submit/2?paperId=304
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Poza wskazanymi powyżej pracami naukowymi mój dorobek obejmuje ekspertyzy wykonane 

na zamówienie przedsiębiorstw prywatnych, oraz organizacji społecznych (wykaz wykonanych 

ekspertyz zawiera załącznik nr 4). 

 

7.  Syntetyczna charakterystyka dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 

współpracy międzynarodowej 

 

Szczegółową charakterystykę mojej działalności na polu dydaktycznym i popularyzatorskim 

oraz współpracy międzynarodowej zawiera tabela 3 oraz załącznik nr 4. Wynika z nich, że po 

uzyskaniu stopnia doktora i podjęcia pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w 

ramach działalności dydaktycznej rozwijałam wiedzę i umiejętności studentów podczas 

prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów: Negocjacje i Komunikacja w turystyce, 

Systemy informatyczne w turystyce, Zarządzanie w turystyce, Marketing w turystyce, 

Organizacja i obsługa pracy biurowej, Zarządzanie Przedsiębiorstwem turystycznym, 

Przedsięwzięcia gospodarcze, Gospodarka turystyczna świata, Rachunkowość komputerowa w 

turystyce, Gospodarka Regionalna, Menadżer usług turystycznych, Systemy informacyjne w 

turystyce, Uproszczone formy księgowości, Systemy jakości, Zarządzanie kapitałem ludzkim. 

Wypromowałam w tym czasie 46 dyplomantów: 40 licencjatów, 1 inżyniera oraz 5 magistrów. 

Warto podkreślić, że większość przedmiotów prowadzonych przeze mnie została 

przygotowana przeze mnie od podstaw: stworzenia koncepcji, przygotowanie modułu, 

zaproponowania wykładanych treści oraz form zaangażowania studentów w zajęcia w celu 

uzyskania zaliczenia. 

W latach 2012-2017 byłam odpowiedzialna za prowadzenie w ramach przedmiotu 

„Aktywizacja obszarów wiejskich” zajęć studyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych 

kierunku „Studia Rolnicze dla Absolwentów kierunków nie rolniczych” – które musiałam 

zaplanować oraz zorganizować w przedsiębiorstwach powstałych na obszarach wiejskich 

województwa lubelskiego. 

W ramach  działalności popularyzującej naukę uczestniczyłam w 14 konferencjach, na 12 z 

nich wygłaszałam, z czego cztery referaty były wygłoszone w języku angielskim na 

konferencjach międzynarodowych zagranicznych. Ponadto pełniąc funkcje członka Rady 

Programowej kierunku Turystyka i Rekreacja (lata 2012 – 2016 – funkcja Sekretarza) na 

Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego byłam odpowiedzialna za 

opracowanie efektów kształcenia na studiach II stopnia  z zakresu ekonomii. Ponadto, w ramach 

popularyzujących naukę – jako członek Rady Programowej kierunku Turystyka i Rekreacja 
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trzykrotnie w latach 2013, 2014 i 2015 współorganizowałam oraz przedstawiałam efekty 

kształcenia, które osiąga absolwent kierunku na konferencji pt. Dni Kierunku, w której brali 

udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. 

W latach 2012, 2013 oraz 2015 byłam kierownikiem projektów prezentowanych na Lubelskim 

Festiwalu Nauki (Załącznik 4), z których dwa były prezentacją dla młodzieży szkolnej na 

pikniku naukowym i jeden wykład skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych poświęcony 

tematyce handlowej. 

Jestem członkiem dwóch towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Agronomicznego i 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 

W wymiarze międzynarodowym realizowałam działalność dydaktyczną uczestnicząc w 

stażach dydaktycznych w ramach programu ERASMUS + Staff Mobility for Teaching w: 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Turcja), Slovak University of Agriculture in Nitra at the Faculty 

of European Studies and Regional Development (Słowacja), Josip Juraj Strossmayer 

University of Osijek, Faculty of Agriculture (Chorwacja), Technological Educational Institute 

of Thessaly, Department of Business Administration (Grecja). W ramach wymienionych staży 

prowadziłam cykl wykładów/warsztatów dydaktycznych ze studentami oraz konsultacji z 

kadrą dydaktyczną. Chciałabym podkreślić, iż umowa współpracy pomiędzy Josip Juraj 

Strossmayer University of Osijek i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie została podpisana 

dzięki mojemu zaangażowaniu (byłam osobą, która nawiązała kontakt z  Prof. dr. 

sc. Krunoslavem Zmaić z Katedry Ekonomii na Wydziale Agronomicznym i doprowadziłam 

do podpisania umowy współpracy pomiędzy uczelniami – efektem był mój wyjazd, który miał 

na celu także zachęcić studentów uczelni chorwackiej do przyjazdu na Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie w ramach wymiany międzynarodowej). 

W 2017 roku odbyłam także dwutygodniowy staż naukowy na University of South Bohemia in 

České Budějovice, Faculty of Agriculture (Republika Czeska). 

W październiku 2018 roku odbyłam wizytę studyjną w regionach Normandia (Francja) i 

Asturia (Hiszpania) poświęconą tematyce wykorzystania zasobów lokalnych dla rozwoju 

regionu, wyjazd był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 

Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Do mojej działalności eksperckiej zalicza się zrobienie dwóch ekspertyz na zamówienie. Jedna 

dla przedsiębiorstwa prywatnego (co również można zaliczyć do współpracy naukowej z 

biznesem) oraz jedna dla organizacji społecznej (Załącznik 4). Od 2012 roku pełnię funkcję 

http://www.omu.edu.tr/
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członka, a w 2014 roku Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Praktyk na kierunku 

Turystyka i Rekreacja studiów I i II stopnia. Do mojej działalności eksperckiej zalicza się 

również funkcja recenzenta artykułów nadsyłanych do periodyków naukowych. Dwa 

czasopisma (British Food Journal i Journal of Agricultural Science and Technology) dla 

których zrobiłam recenzje są indeksowane w bazie JCR. 

 

Tabela 3. Podsumowanie aktywności dydaktycznej, popularyzującej naukę i współpracę 

międzynarodową (szerzej Załącznik 4). 

Rodzaj aktywności Dane liczbowe 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA  

Prowadzone wykłady 16 

Prowadzone ćwiczenia 16 

Liczba wypromowanych magistrów 5 

Liczba wypromowanych inżynierów 1 

Liczba wypromowanych licencjatów 40 

DZIAŁANOŚĆ POPULARYZUJĄCA NAUKĘ  

Współorganizowanie konferencji naukowych 2 

Kierownictwo w projektach na Lubelskim Festiwalu Nauki 3 

Współorganizowanie konferencji „Dni kierunku” dla 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
3 

Udział w konferencjach naukowych 14 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  

Staże dydaktyczne na uczelniach zagranicznych 4 

Staże naukowe na uczelniach zagranicznych 1 

Prezentacja wyników badań na konferencjach zagranicznych 3 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA  

Wykonanie ekspertyz 2 

Recenzje artykułów w czasopismach polskich 7 

Recenzje artykułów w czasopismach  zagranicznych 

anglojęzycznych (baza JCR) 
3 

 

 

 

 

Literatura cytowana w autoreferacie: 

 

Borowska A. (2007), Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w 

Polsce, Raport z badań Grant Fundacji „Fundusz Współpracy”. 



42 

 

Borowska A. (2008), Unijny system ochrony żywnościowych produktów regionalnych i 

tradycyjnych, „Zeszyty Naukowe SGGW”, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki 

Żywnościowej”, nr 71.  

EC. Directive. (2009), 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable 

sources. OJ Eur Union L 140,  16-62. 

Futamura T. (2007), “Made in Kentucky: the meaning of “local” food products in Kentucky’s 

farmers’ markets”, The Japanese Journal of American Studies, No. 18, 209–228. 

Gertig H., Stelmach-Mardas M. (2011), O bezpieczeństwie żywności tradycyjnej, „Problemy 

Higieny Epidemiologicznej”, nr 92(3). 

Grębowiec M. (2010), Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji 

nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, „Zeszyty 

Naukowe SGGW”, „Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 10(25).  

Grzega U., Kieżel E. (2017), Trendy w zachowaniach konsumentów, [w:] M. Bartosik-Purgat 

(red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, 

otoczenie społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa. 

Gulbicka B. (2014), Traditional and regional food in Poland, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 

Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. 

Kiełczewski D. (2007), Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej, Ekonomia i 

Środowisko  nr 2/32,  36-50. 

Kiełczewski D. (2012), Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego, 

Ekonomia i Środowisko nr 3,  73-84. 

Kiełczewski D., Bylok F., Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2017), Consumers’ 

Competences as a Stimulant of Sustainable Consumption, Folia Oeconomica Stetinensia 

17 (2), 97-114. 

Kośmicki E. (2010), Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, 

Wydawnictwo Ekopress, Białystok 2010, 214-219. 

Lee I., Arcodia C. (2011), “The role of regional food festivals for destination branding” 

International Journal of Tourism Research, Vol. 13 No. 4, 355-367. 

Leszczyńska A, Lee Ki-Hoon. (2016), Źródła i bariery efektywności energetycznej polskich 

przedsiębiorstw, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, Vol. 50, 

No 3, 105-116. 

Pagiaslis A., Krontali, A. (2014), Green Consumption Behavior Antecedents: Environmental 

Concern, Knowledge, and Beliefs, Psychology & Marketing, Vol. 31, 335–348 

Panasiuk A. (2006), Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych. 

Zagadnienia instytucjonalne [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. 

Samorząd, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra.  

Perez de las Heras M. (2004), Manual del turismo sostenible: como conseguir un turismo 

social, economico y ambientalmente responsable, Mundi-Prensa Libros, Madrid. 

Reisch L., Eberle U., Lorek S. (2013), Sustainable food consumption: an overview of 

contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice & Policy, 9 (2), 7-25. 

Rudawska I. (2009), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa. 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-cf942023-e052-450a-ac73-3a24796856f8
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-0208cea7-18ce-3869-8c42-4d47668c93a1
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-95acda1e-4d1f-411a-88b3-020524bd6a0d
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20698/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20698/abstract


43 

 

Smith, S., Paladino, A., (2010), Eating clean and green? Investigating consumer motivations 

towards the purchase of organic food, Australasian Marketing Journal , Vol. 18 (2), 93 – 

104. 

Sobczyk G. (2018), Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki 

badań, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, Vol. 52, No 1, 171-

180. 

Sobolewska J. (2006), Produkty regionalne i tradycyjne / Unijne ABC ‒ informator dla 

rolników, dodatek do Gazety Sołeckiej. 

Sustainable development of tourism. Conseptual definitione (WTO 2004), http://www.world-

tourism.org (data pobrania 21.07.2018) 

UNWTO (2015), World Tourism Barometer, Volume 13, April. 

Yadav R., Pathak G.S. (2016), Intention to purchase organic food among young consumers: 

Evidences from a developing nation, Appetite, Vol. 96, 122-128. 

Zagata L. (2012), Consumers’ beliefs and behavioral intentions towards organic food. 

Evidence from the Czech Republic, Appetite, 81-89. 

Zalega T. (2013), Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw 

domowych w okresie kryzysu, Marketing i Rynek, nr 8. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315300283
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666315300283

