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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE 

Polsko-włoska konferencja 

„Prawo rolne wobec współczesnych wyzwań/  

Il diritto agrario di fronte alle sfide contemporanee” 

Poznań-Obrzycko, 18-21 września 2014 r. 

W dniach 18-21 września 2014 r. odbyła się w Obrzycku k. Poznania kolejna, już 

piąta, polsko-włoska konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Prawa Rol-

nego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu. Współorganizatorem konferencji ze strony włoskiej był – tak jak dotychczas – 

prof. Francesco Adornato z Uniwersytetu w Maceracie.  

W obradach udział wzięli agraryści z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce 

i we Włoszech. Były także prezentowane referaty przedstawicieli nauki hiszpańskiej. 

Temat konferencji nie był przypadkowy. Wszakże w poszczególnych państwach człon-

kowskich Unii Europejskiej trwają intensywne prace w zakresie wdrożenia do krajo-

wych porządków prawnych nowych aktów prawa unijnego, stanowiących podstawę 

Wspólnej Polityki Rolnej w bieżącym okresie programowania (tj. w latach 2014-2020) 

i będących odpowiedzią na wyzwania tej polityki. Nauka prawa rolnego ma szansę 

wspierać wymienione działania legislacyjne, a więc wspierać rozwój ustawodawstwa 

rolnego. Jednocześnie powinna ona – w kontekście rozwoju tego ustawodawstwa – po-

szukiwać odpowiedzi na pytania o charakterze ogólnym, dotyczące, dla przykładu, 

współczesnego kształtu prawa rolnego, jego przedmiotu i wyodrębnienia, relacji z in-

nymi dziedzinami prawa itd. Badania w tym kierunku będą służyć wzmocnieniu pozycji 

tej nauki względem innych, szczegółowych nauk prawnych.  

Pierwsza sesja została poświęcona wybranym ogólnym problemom współczes-

nych wyzwań. Wprowadzenie do dyskusji wygłosili: prof. Roman Budzinowski (UAM) 

oraz prof. Marco Goldoni (Uniwersytet w Pizie). Myślą przewodnią wystąpienia 

R. Budzinowskiego (Il diritto agrario di fronte alle sfide contemporanee) było stwier-

dzenie, że rozwój prawa rolnego jest wynikiem wyzwań, jakie stawały na przestrzeni 

wieków przed rolnictwem oraz – na tym tle – przede wszystkim przed polityką, która 
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przesądzała o sposobie ich rozwiązywania
1
. Kolejne referaty dotyczyły innowacji i sieci 

przedsiębiorstw w rozwoju wiejskim (Innovazione sociale e reti di imprese nello svi-

luppo rurale – prof. P. Latanzi i prof. I. Trappè z Uniwersytetu w Maceracie), spół-

dzielni w rolnictwie i na obszarach wiejskich w kontekście nowych wyzwań (Coope-

ratives in agriculture and rural areas in the context of the new challenges of the Common 

Agricultural Policy – dr A. Suchoń z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz 

nadużycia prawa przez beneficjenta WPR (Abuso di diritto da parte del beneficiaro 

della Politica Agricola Comune – dr P. Litwiniuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie)
2
. Tę część obrad zamykał referat prof. T. Kurowskiej (UŚ) 

dotyczący problematyki renesansu własności rolniczej (Renaissance of agricultural 

property)
3
.  

Druga sesja obejmowała wiele różnych wątków problemowych. W jej ramach 

zostało wygłoszonych aż dziewięć referatów. Dotyczyły one następujących kwestii: 

______________ 

1
 Zob. publikowany w niniejszym numerze PPR artykuł Prawo rolne wobec współczesnych 

wyzwań (s. 11-21). 
2
 Zob. publikowany w niniejszym numerze PPR artykuł Z problematyki nadużycia prawa 

przez beneficjenta Wspólnej Polityki Rolnej (s. 45-63). 
3
 Zob. publikowany w niniejszym numerze PPR artykuł Renesans własności rolniczej  

(s. 23-44). 
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rolnictwa i GMO (Agricoltura e OGM – prof. E. Sirsi z Uniwersytetu w Pizie), wy-

zwań prawa żywnościowego (Le sfide di diritto alimentare – dr K. Leśkiewicz 

z UAM), certyfikacji i ochrony jakości produktów rolno-żywnościowych (Certifica-

zione e tutela della qualitá dei prodotti agroalimentari – prof. I. Canfora z Uniwersy-

tetu w Bari), norm higieniczno-sanitarnych w sprzedaży bezpośredniej produktów 

rolnych (Norme igenico-sanitarie di vendita diretta dei prodotti agricoli – dr A. Ka-

pała z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu), nowej żywności (Novel food – 

new challenges – mgr Ł. M. Sokołowski z UAM), pochodzenia oliwy z oliwek (Origine 

ed olio di oliva – prof. À. Martínez Gutiérrez z Uniwersytetu w Jaén w Hiszpanii), kon-

fliktu pomiędzy chronionymi oznaczeniami geograficznymi (Conflictos entre denomi-

naciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas – dr J. R. Sánchez 

z Uniwersytetu w Jaén w Hiszpanii), środowiskowych aspektów europejskiego prawa 

żywnościowego (I profili ambientali del diritto alimentare europeo – prof. F. Bruno 

z Uniwersytetu w Molise) i prawnej ochrony krajobrazu rolniczego (Legal protection of 

rural landscape as contemporary challenge – dr J. Goździewicz-Biechońska, Poznań).  

Trzecia sesja przybrała formę obrad okrągłego stołu na temat „Prawo rolne mię-

dzy programowaniem wspólnotowym a wyzwaniami współczesności” (Il diritto agra-

rio tra programmazione comunitaria e sfide della contemporaneità). W dyskusji 

uczestniczyli liczni przedstawiciele nauki włoskiej i polskiej. Zostały poruszone za-

gadnienia związane zwłaszcza z nową regulacją WPR w latach 2014-2020, a także 

kwestie dotyczące ogólnych problemów prawa rolnego, jego statusu jako gałęzi pra-

wa, dziedziny nauki oraz przedmiotu dydaktycznego. Podsumowania obrad dokonali 

prof. M. Goldoni z Uniwersytetu w Pizie oraz prof. R. Budzinowski. 
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Włoska konferencja 

„Il diritto alimentare, laboratorio del nuovo diritto europeo. 

Un bilancio a 10 anni dalla costituzione dell’AIDA” 

Rovigo, 27-28 listopada 2014 r.  
 

W dniach 27-28 listopada 2014 r. odbyła się w Rovigo we Włoszech konferencja 

naukowa zorganizowana przez Włoskie Stowarzyszenie Prawa Żywnościowego (Asso-

ciazione Italiana di Diritto Alimentare). Warto odnotować to wydarzenie przynaj-

mniej z trzech względów.  

Po pierwsze, był to „mały” jubileusz wspomnianego Stowarzyszenia, które zosta-

ło założone w Rzymie 20 grudnia 2004 r. z inicjatywy prawników i przedsiębiorstw 

działających w sektorze spożywczym. Jego członkami są osoby fizyczne zajmujące 

się różnymi aspektami żywności i prawa żywnościowego (w tym oczywiście agrary-


