
Sylwetka Prezesa SERiA w kadencji 2017-2019 - prof. dr 

hab. Dionizego Niezgody  

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda (ur. 18.12.1943 r. w Głazowie 

koło Sandomierza) jest pracownikiem naukowym w Katedrze Ekonomii 

i Zarządzania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w 

Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie. W 1968 roku uzyskał stopień magistra inżyniera rolnictwa. Po 

ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze 

Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. W roku 1970 odbył 

pięciomiesięczny staż zawodowy w PGR Niemstów, co pozwoliło 

zapoznać się z problemami dużych gospodarstw rolnych. W 1974 roku, 

po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych, awansował na stanowisko adiunkta. W 1982 roku 

uzyskał stopień doktora habilitowanego. Zatwierdzenia habilitacji dokonała ówczesna Centralna 

Komisja Kwalifikacyjna, w oparciu o opinię Sekcji Nauk Ekonomicznych. Rozprawa ta została 

wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 1992 decyzją Prezydenta RP 

został mianowany na stanowisko profesora. W latach 1990-1996 był członkiem Komitetu Ekonomiki 

Rolnictwa PAN.  

W 1989 roku prof. dr hab. Dionizy Niezgoda został powołany na Kierownika Katedry Ekonomii 

i Zarządzania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i kierował nią do osiągnięcia wieku 

emerytalnego.  

Podczas aktywnej pracy naukowej w macierzystej uczelni opublikował około 155 prac 

twórczych oraz kilka opracowań w PSW im. Papieża Jana Pawła II gdzie, po osiągnięciu wieku 

emerytalnego, został zatrudniony w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. Ukazało się również 9 

opracowań zwartych, których Profesor był autorem lub odpowiedzialnym za redakcję naukową.  

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda wypromował jedenastu doktorów. Brał również udział w 

upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej w rolnictwie, organizując, wraz z Prezesem Lubelskiego Rynku 

Hurtowego S.A., prelekcje dla rolników. Przez trzy lata uczestniczyło w nich po około 250 

pracowników rolnictwa z województwa lubelskiego i województw ościennych. Na prośbę Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie wygłaszał także referaty dla rolników.  

Będąc Kierownikiem Katedry zorganizował siedem konferencji naukowych, w tym cztery 

międzynarodowe. Poświęcone one były głównie problemom konkurencyjności w agrobiznesie. 



Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora Dionizego Niezgody były następujące 

problemy badawcze:  

• Ocena produktywności czynników produkcji w rolnictwie oraz przyczyny jej zróżnicowania. 
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• Substytucja czynników produkcji w gospodarstwach rolnych o różnej wielkości użytków rolnych 

oraz rozwój agrobiznesu.  

• Konkurencyjność przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i jednostek samorządów terytorialnych. 

Profesor opracował oraz wdrożył w Katedrze Ekonomii i Zarządzania dwa kierunki studiów: 

ekonomię i agrobiznes. Stworzyło to dobre możliwości rozwoju kadry naukowej.  

Istotnym osiągnięciem prof. dr hab. Dionizego Niezgody było zorganizowanie, uruchomienie i 

zarządzanie Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie, mającą uprawnienia do kształcenia 

studentów na pięciu kierunkach studiów. Przez cztery lata, w okresie od 2000 do 2004 roku, pełnił 

funkcję rektora tej uczelni. 

Zorganizował również i zabezpieczył kadrę dla kierunku Zarządzanie i Marketing w Wyższej 

Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. W latach 1997-2003 był prodziekanem na 

Wydziale Prawa i Ekonomii tej uczelni.  

W latach 2007-2009 był Vice Prezesem Zarządu SERiA, a w latach 2013-2015 członkiem 

Zarządu SERiA.  

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych, 

finansowanych przez ówczesny KBN oraz projektów PHARE. Recenzował również około 17 projektów 

badawczych finansowanych przez MNiSzW.  

Na aktywność zawodową Prof. Dionizego Niezgody pozytywny wpływ miały również: staż 

naukowy w Instytucie IERiGŻ-PIB w Warszawie (1972 r.) oraz w Martin Luther Universitat in Halle – 

Wittenberg (1975 r.); ukończony kurs Likwidatorów i syndyków masy upadłości (1993 r.); 

członkostwo w Społecznej Radzie Programowej Centrum Przedsiębiorczości Rolników, utworzonym z 

inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa Polski i Anglii (1993-1996) – pozwoliło to zapoznać się z 

problemami i organizacją rolnictwa w Anglii; uczestnictwo w Programie TEMPUS, co umożliwiło 

poznanie problemów rolnictwa Szkocji i Holandii. Istotne znaczenie miało również członkostwo w 

Radzie Nadzorczej spółki Skarbu Państwa, PP Chłodnia Lublin (1995-1996).  

Na rozwój naukowy Profesora Dionizego Niezgody istotny wpływ miała nie tylko wiedza 

teoretyczna, ale i praktyczna. 


