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Dr hab. Grzegorz Ślusarz  jest absolwentem Akademii 

Rolniczej w Krakowie Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu 

Rolnego w Rzeszowie, rocznik 1981. Stopień doktora nauk 

ekonomicznych uzyskał w 1989 roku na Wydziale Ekonomiki 

Produkcji   Akademii Ekonomicznej w Krakowie, zaś stopień 

doktora  habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

ekonomia, specjalność polityka gospodarcza, gospodarka 

regionalna i lokalna na Wydziale Ekonomii Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, w 2007 roku. 

Od początku swojej pracy naukowej, tj. od 1980 roku,   

związany z  Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie, funkcjonującym 

najpierw w ramach Filii Akademii Rolniczej w Krakowie,  a od 

2001 roku w strukturach  Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

przechodząc przez kolejne stanowiska od asystenta stażysty do  profesora nadzwyczajnego w  

2007 roku. W swojej pracy zawodowej łączy wiedzę i umiejętności badacza-dydaktyka z 

praktyką. Wykorzystuje przy tym wiedzę i doświadczenia zdobyte we współpracy z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz w trakcie wyjazdów studyjnych do Anglii, Austrii, 

Belgii, Chin, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii oraz USA.  

 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz 

aktywizacji społeczności lokalnych. Wyrazem tego jest udział w ponad 40 projektach 

badawczych i szkoleniowych realizowanych we współpracy z samorządem terytorialnym 

(różnych szczebli), organizacjami pozarządowymi, ośrodkami doradztwa rolniczego oraz 

szkołami średnimi - finansowanych głównie ze środków UE. Współuczestniczył, w 

charakterze eksperta i moderatora, w pracach związanych z  budową ponad  30 strategii 

rozwoju lokalnego i regionalnego (w tym 3wojewódzkich, 2 powiatowych i 29 gminnych). 

W realizowanych projektach wykorzystywał nowatorskie (w regionie) metody moderacji 

wizualnej umożliwiające pracę w dużych zespołach. Posługiwanie się taką techniką na 

szerszą skalę  zostało zapoczątkowane w ramach kierowanego przez niego projektu 

badawczo-szkoleniowego „Wsparcie regionalnej polityki w południowo-wschodnim regionie 

Polski” realizowanego w latach 1996-1997, a finansowanego ze środków PHARE. W części 

badawczej tego projektu identyfikowano słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla 

rolnictwa i obszarów wiejskich  województw południowo-wschodniej Polski (krośnieńskiego, 

przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego - obecnego woj. podkarpackiego) w 

kontekście przygotowania się do integracji ze strukturami unijnymi i funkcjonowania na 

jednolitym rynku europejskim. W analizie, obok danych statystycznych, uwzględniono 

również ocenę podmiotową będącą efektem pracy właśnie z dużymi zespołami ludzkimi, z 

wykorzystaniem wspomnianej metody. Materiały zbieranie były w ramach „Forum 

Wojewódzkich” organizowanych w  każdym z wymienionych województw, w których 

uczestniczyło średnio po 320 osób. Część szkoleniowa projektu związana była z 

przygotowaniem samorządów do opracowywania strategii rozwoju gminy. W ramach 

projektu opracowano, metodą uspołecznioną, strategie  dla 4 gmin Mikroregionu Dolina 

Strugu (Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne). Były to pierwsze w regionie strategie 

opracowane na poziomie lokalnym.  



Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki społeczno-

ekonomicznego rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa 

i obszarów wiejskich, obszarów problemowych zagrożonych marginalizacją, rozwoju 

zrównoważonego, zarządzania  rozwojem lokalnym i regionalnym, metod aktywizacji 

społeczności lokalnych, planowania strategicznego w jednostkach terytorialnych na poziomie 

gmin i regionów. Jest autorem  ponad 130 artykułów naukowych i popularno-naukowych, 

redaktorem  i współredaktorem 16 monografii i prac zbiorowych, współautorem 3 monografii 

oraz autorem 4 książek: Tajemnice sukcesów rolnictwa duńskiego (1994); Debaty jako 

sposób komunikowania się i aktywizacji społeczności (1997); Społeczne aspekty 

przekształceń własnościowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej obszarów 

górskich (1999); Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów 

wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego 

(2005). W ramach dydaktyki prowadzi lub prowadził zajęcia m.in. z przedmiotów: ekonomia 

agrobiznesu, gospodarka lokalna i regionalna,  strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, 

teoria gospodarki przestrzennej, podstawy międzynarodowej integracji gospodarczej, 

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz seminaria dyplomowe. Pod jego 

kierunkiem przygotowano ponad 300 prac magisterskich i licencjackich. Wykonał ponad 400 

recenzji prac magisterskich, 8 recenzji prac doktorskich, 2 recenzje wydawnicze prac 

habilitacyjnych. Był recenzentem i członkiem komisji w przewodach habilitacyjnych. 

Pracę naukową i dydaktyczna łączy z pracą organizacyjną pełniąc (aktualnie lub w 

przeszłości) funkcje: Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego od 

2016 r.; Dziekan Wydziału Ekonomii UR w latach 2008-2016, Prodziekan Wydziału 

Ekonomii UR w latach 2003-2008; Kierownik studiów podyplomowych „Organizacja 

Jednostek Administracji Samorządowej” 2010-2013, Kierownik studiów podyplomowych 

organizowanych przy współpracy z NBP „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” 2009-

2016; Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN 

przez 2 kadencje  2007-2015; Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN  

2011-2015; Członek Rady Naukowej Statystyki przy Prezesie GUS w latach 2014-2018; 

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie w Rzeszowie od 

1997r.; Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu od 1999r.; V-ce 

prezes Zarządu  Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu  2011-2013; 

Przewodniczący Rady Programowej Czasopisma Nierówności Społeczne a Wzrost 

Gospodarczy, Wydział Ekonomii UR; Członek Rady Programowej czasopism: Roczniki 

Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Studia Ekonomiczne i 

Regionalne PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

 Za swoja działalność  naukowa i organizacyjną był odznaczony:  Srebrnym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Rolnictwa, Zasłużony dla 

Ruchu Spółdzielców, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego,  dziewięciokrotnie 

wyróżniany był nagrodą  JM Rektora (w tym sześciokrotnie nagrodą JM Rektora Akademii 

Rolniczej w Krakowie). Otrzymał także zespołową nagrodą   II stopnia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego za cykl badań dotyczących istotnych problemów rozwoju obszarów 

górskich. 

 

 

 


