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III Komisji – dr Izabela Lipińska (UP w Poznaniu), pod kierownictwem prof. Romana 

Budzinowskiego (UAM). Ponadto w toku prac II Komisji został przedstawiony raport 

indywidualny, który został przygotowany przez prof. Teresę Kurowską (UŚ), dr Dorotę 

Łobos-Kotowską (UŚ) oraz dr Pawła Gałę (UŚ). Obejmował on zagadnienia związane 

z tzw. wolnymi obszarami GMO w polskim ustawodawstwie.  

W czwartym dniu Kongresu, na wspólnej sesji przedstawione zostały projekty 

raportów końcowych wszystkich komisji. Ponadto podsumowano działalność CEDR 

w ostatnim okresie, a także dokonano wyboru przewodniczącego. Pełniący do tej pory 

tę funkcję prof. Donald Rennie został zastąpiony przez prof. Dietera Schweizera  

z Niemiec. 

 

IZABELA LIPIŃSKA

 

 

Sprawozdanie z trzeciej edycji kursu 

„Global Food Law and Quality” 

Viterbo, 3-15 lutego 2014 r. 
 

W dniach od 3 do 15 lutego 2014 r. odbyła się we Włoszech trzecia edycja mię-

dzynarodowego kursu prawa żywnościowego „Global Food Law and Quality”  

w ramach projektu Komisji Europejskiej IP ERASMUS
1
. Tak jak w poprzednich 

latach seminarium zostało zorganizowane przez Uniwersytet Tuscia w Viterbo, miej-

scowości położonej ok. 80 km na północny zachód od Rzymu. Także tym razem 

kierownikiem naukowym był prof. Ferdinando Albisinni, ceniony agrarysta zajmu-

jący się prawem żywnościowym również w praktyce. Wszystkie zajęcia prowadzono 

w języku angielskim. 

Kurs skierowany był przede wszystkim do studentów studiów magisterskich  

i doktoranckich kilkunastu szkół wyższych z Włoch, Hiszpanii, Polski i Francji. Grono 

wykładowców stanowili specjaliści z zakresu prawa żywnościowego, agraryści, 

znawcy prawa własności przemysłowej oraz technolodzy żywności. Najliczniej repre-

zentowane były włoskie ośrodki akademickie: uniwersytety w Ferrarze, Maceracie, 

Piacenzy, Pizie, Trento oraz Viterbo. Stronę włoską reprezentowali m.in. profesoro-

wie: Alessandro Sorrentino, Edoardo Chiti, Ricardo Massantini, Paolo Borghi, Fran-

cesco Adornato, Eleonora Sirsi, Anna Carbone, Ricardo Massantini oraz Ferdinando 

Albissini, natomiast hiszpańską – profesorowie Angel Martinez Gutierrez, Mariano 

Lopez Benitez, Manuel Rodriguez Portugueses i dr Jose Jaraba Sanchez. Nie zabrakło 
______________ 

1
 Na temat poprzednich edycji zob.: K. Błażejewska, Sprawozdanie z kursu „Global Food 

Law and Quality”, Viterbo, 12-23 lutego 2012 r., „Przegląd Prawa Rolnego” 2012, nr 1, s. 351 i n.; 

K. Leśkiewicz, Sprawozdanie z drugiej edycji kursu „Global food Law and Quality”, Viterbo, 

3-16 lutego 2013 r., „Przegląd Prawa Rolnego” 2013, nr 1, s. 290 i n. 
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również licznej delegacji z Polski: z Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Z wykładami wystąpili: dr Paweł Wojciechowski (UW) oraz doktoranci UAM –  

mgr Łukasz Sokołowski oraz mgr Krzysztof Różański. Wykład wygłosili również 

prof. Catherine Del Cont z Francji oraz prof. Michael Roberts z Uniwersytetu Har-

varda w Stanach Zjednoczonych. 

Przedmiot wykładów stanowiła problematyka prawa żywnościowego. Dogłębnej 

analizie poddane zostały zagadnienia dotyczące chronionych oznaczeń geograficznych, 

chronionych nazw pochodzenia oraz znaków towarowych, w szczególności w odnie-

sieniu do produktów rolnych, takich jak oliwa z oliwek czy wino, mających istotne 

znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia krajów basenu Morza Śródziemnego. Podczas 

seminarium omówione zostały również kwestie stricte inżynieryjno-techniczne związa-

ne z technologią produkcji poszczególnych artykułów spożywczych. Ponadto uczestnicy 

mogli wysłuchać wykładów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny żywności, jako-

ści handlowej artykułów rolno-spożywczych, nowej żywności, żywności genetycznie 

modyfikowanej, a także unijnych i krajowych struktur kontroli żywności. 

Uzupełnieniem teoretycznych rozważań była jednodniowa wycieczka do lokalnej 

winiarni, podczas której zaprezentowano proces wytwarzania miejscowego wina. 

Praktyczny wymiar kursu znalazł również odzwierciedlenie w rozważaniach i dysku-

sji na temat tzw. kryzysu końskiego mięsa oraz kryzysu ogórkowego. Studenci brali 

również udział w warsztatach, podczas których przygotowali prezentacje dotyczące 

wybranych zagadnień prawa żywnościowego. Seminarium zwieńczyło przedstawienie 

grupowych projektów i wręczenie certyfikatów. 

 

 

Uczestnicy kursu podczas wycieczki do lokalnej winiarni w Toskanii  

wraz z prof. Riccardem Massantinim 
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Czas spędzony w Viterbo i udział w interdyscyplinarnym kursie „Global Food 

Law and Quality” stanowiły niewątpliwie okazję do poszerzenia i ugruntowania wie-

dzy z zakresu prawa żywnościowego oraz poznania wybitnych specjalistów w tej 

dziedzinie. 

 

KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI, ŁUKASZ SOKOŁOWSKI 
 

 

 
Ogólnopolska Konferencja  

Katedr i Zakładów Prawa Rolnego „Podstawowe 

 pojęcia i konstrukcje prawa rolnego – potrzeba redefinicji?” 

Supraśl, 19-20 września 2013 r. 

 
W dniach 19-20 września obyła się w Supraślu konferencja naukowa zorganizo-

wana przez Katedrę Prawa Rolnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

W obradach wzięli udział agraryści z różnych ośrodków uniwersyteckich z całej 

Polski. Tematyka konferencji dotyczyła potrzeby redefinicji podstawowych pojęć  

i konstrukcji prawa rolnego. Są to kwestie szczególnie interesujące agrarystów za-

równo z teoretycznego, jak i praktycznego z punktu widzenia. Tak ogólnie określona 

tematyka konferencji pozwalała przyjrzeć się wielu podstawowym zagadnieniom 

przez pryzmat problemów praktycznych i tendencji rozwojowych prawa rolnego. 

W sesji otwierającej konferencję zaprezentowany został referat Wybrane pojęcia 

i konstrukcje prawa rolnego w perspektywie europejskiego prawa rolnego opracowa-

ny przez prof. Pawła Czechowskiego i dra Adama Niewiadomskiego (UW). Z kolei 

prof. Krystyna Stefańska (UŁ) podjęła tematykę Funkcji gospodarstwa rolnego w świe-

tle art. 55
3
 kodeksu cywilnego. 

W drugiej sesji konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane z okreś-

leniem pojęcia przedsiębiorstwa rolnego, kwestią ochrony środowiska w działalności 

rolniczej oraz statusu rolnika funkcjonującego na rynku spożywczym. Pierwszy refe-

rat w tej części, zatytułowany O potrzebie wprowadzenia pojęcia przedsiębiorstwa 

rolnego w prawie polskim wygłosił dr Jerzy Bieluk (UwB). Kwestie obwarowań  

i ograniczeń stawianych podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą, ustanowio-

nych ze względu na potrzebę zachowania poszczególnych elementów środowiska, 

ochrony siedlisk czy gatunków przyrodniczych przedstawiła dr Monika Król (UŁ)  

w referacie Producent rolny jako podmiot korzystający ze środowiska. Ostatni refe-

rat w tej sesji, Rolnik jako podmiot działający na rynku spożywczym, wygłosił  

dr Paweł Wojciechowski (UW).  


