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go Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Elisa Aust: Political and legal set-

ting of TTIP).  

Kolejne wystąpienia poruszały problematykę modelu konsumenta w unijnym i nie-

mieckim prawie żywnościowym (Fiete Müller: Das Verbraucherleitbild im Lebens-

mittelrecht der EU und Deutschlands), metod ważenia piwa od 1516 do dziś – historyczny 

rozwój prawa żywnościowego (Daniel Brandauer: Die Genese des Reinheitsgebots von 

1516 bis heute – zur historischen Entwicklung des Lebensmittelrechts), wdrożenia reformy 

Wspólnej Polityki Rolnej (2014-2020) do prawa niemieckiego (Johan Fried Stoepker i Jan 

Hindahl: Die Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2014-2020 in das 

deutsche Recht), europejskich ram prawnych rolnictwa ekologicznego (Mathias Olbrisch: 

The European legal framework of organic farming), a także społecznej odpowiedzialności 

biznesu w sektorze rolnym i żywnościowym (Malte Wilhelm: Corporate Social Responsi-

bility im Agrar- und Ernährungssektor).  

Ze strony polskiej prelegentami byli również przedstawiciele innych ośrodków 

uniwersyteckich, którzy wygłosili referaty dotyczące: narzędzi prawnych zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie – przypadek funduszy inwestycyjnych (dr Izabela Lipińska, 

(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Legal tools of risk management in agriculture – 

the case of mutual funds), bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych i spożywczych 

w Polsce (dr Anna Kapała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Direct sale of 

agricultural and food products in Poland) oraz ubezpieczenia wypadkowego rolni-

ków w Polsce (dr Damian Puślecki, UP Poznań: Farmers’ social accident insurance 

in Poland). 

Uzupełnieniem rozważań były odwiedziny targów Internationale Grüne Woche 

w Berlinie. Stanowiły one doskonałą okazję do przeprowadzenia wywiadów i rozmów 

z producentami rolno-spożywczymi z Niemiec, Europy, a nawet z niektórych krajów 

spoza naszego kontynentu. Kolejne kolokwium z zakresu prawa żywnościowego od-

będzie się w Poznaniu.  
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Hiszpańsko-polska konferencja 

„Prawo konkurencji i reklamy z perspektywy  

sektora rolno-żywnościowego”  

(„Derecho de la competencia y publicidad: perspectiva en el 

sector agroalimentario”)  

Jaén, 11 lutego 2015 r.  
 

Dnia 11 lutego 2015 r. odbyła się pierwsza polsko-hiszpańska konferencja nau-

kowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Handlowego Wydziału Nauk Prawnych 

i Socjalnych Uniwersytetu w Jaén oraz Katedrę Prawa Rolnego Wydziału Prawa 
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i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownictwo 

naukowe sprawowali współpracujący od lat z UAM prof. Ángel Martínez Gutiérrez 

wraz z prof. Trinidad Vázquez Ruano. Ze strony polskiej współorganizatorem konfe-

rencji był mgr Krzysztof Różański z Katedry Prawa Rolnego WPiA UAM. 

W obradach wzięli udział zarówno agraryści, jak i przedstawiciele doktryny pra-

wa handlowego i ochrony konkurencji z różnych ośrodków uniwersyteckich w Hisz-

panii oraz w Polsce. Temat konferencji nie został wybrany przypadkowo. Od wielu lat 

związki pomiędzy prawem konkurencji i reklamy a prawem rolnym i żywnościowym 

są coraz ściślejsze i intensywniejsze. Dlatego spotkanie zostało poświęcone porównaniu 

regulacji dotyczącej ochrony konkurencji z głównymi założeniami Wspólnej Polityki 

Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Reforma WPR 

miała na celu zagwarantowanie konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju 

sektora rolnego przez bardziej efektywne wykorzystanie jej instrumentów.  

Obrady sesji porannej otworzyło wystąpienie dziekana prof. Luis Javier Gutiérrez 

Jerez. Poświęcono ją niedozwolonej działalności reklamowej i jej związkom z pra-

wem rolnym. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił prof. Ángel Martínez Gutiérrez. 

Podczas tej części zaprezentowane zostały referaty dotyczące tzw. reklamy znieważa-

jącej (Publicidad denigratoria – prof. Anxo Tato Plaza z Uniwersytetu w Vigo) oraz 

tzw. reklamy seksistowskiej jako przypadku niedozwolonej promocji (Publicidad 

sexista. Supuesto de ilicitid promocional – prof. Juan Ignacio Peinado Garcia).  

Kolejna część obejmowała zagadnienia związane z problematyką ochrony konku-

rencji z perspektywy sektora rolno-żywnościowego. Wprowadzenia do rozważań do-

konał prof. Alfonso Parras z Katedry Prawa Handlowego WNSiP UwJ. Następnie 

wygłoszone zostały referaty dotyczące relacji pomiędzy prawem ochrony konkurencji 

i prawem nieuczciwej konkurencji (Relaciones entre el Derecho de defensa de la 

competencia y el Derecho de la competencia desleal – prof. Luis Miranda Serrano 

z Uniwersytetu w Kordobie) oraz odpowiedzialności administracyjnoprawnej w pra-

wie żywnościowym z perspektywy interesów ochrony konsumenta (Administrative 

liability in food law from perspective of consumer protection – dr Paweł Wojciechow-

ski z Uniwersytetu Warszawskiego). 

Sesja popołudniowa dotyczyła konkurencji i reklamy z perspektywy sektora rolno- 

-żywnościowego. Wprowadzenia dokonał mgr Krzysztof Różański. Następnie przed-

stawione zostały referaty odnoszące się do problematyki konkurencji pomiędzy 

przedsiębiorcami w handlu oliwą z oliwek (Competencia empresarial y origen geo-

grafico de la comercializacion de los aceites de oliva, prof. Ángel Martínez Gutiérrez 

z Uniwersytetu w Jaén), zasad polskiego prawa konkurencji i reklamy z perspektywy 

sektora rolno-żywnościowego (Principios del derecho polaco sobre competencia 

y publicidad en el sector agroalimentario) – mgr Krzysztof Różański z UAM), zasad 

konkurencji obowiązujacych unijnym sektorze rolnym (Rules on competition in the 

EU agriculture sector – prof. Eryk Kosiński z UAM). Ostatni referat poświęcono pu-

blicznoprawnym aspektom funduszy promocyjnych produktów rolno-żywnościowych 
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w Polsce (Public law aspects of the promotion funds agri-food products in Poland – 

dr Przemysław Litwiniuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).  

Konferencję podsumował dziekan WNSiP UwJ prof. Luis Javier Gutiérrez Jerez, 

który podziękował wszystkim prelegentom i gościom za uczestnictwo w konferencji, 

wyrażając jednocześnie nadzieję na kontynuowanie współpracy pomiędzy Uniwersy-

tetem w Jaen a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. 
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