
Sprawozdania i informacje 

 

348 

w II komisji został wygłoszony referat przez dr hab. Dorotę Łobos-Kotowską (UŚ) 

oraz dr. Pawła Gałę, który został przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy 

Kurowskiej (UŚ), natomiast w III zostały zaprezentowane trzy raporty indywidualne. 

Wygłosiły je: dr Izabela Lipińska (UP w Poznaniu), dr Anna Kapała (UP we Wrocła-

wiu) oraz dr Aneta Suchoń (UAM). Raporty te zostały przygotowane pod kierownic-

twem prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego (UAM), a obejmowały problematykę 

z zakresu prawnych instrumentów zarządzania ryzykiem produkcyjnym w rolnictwie, 

sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych oraz spółdzielczości na terenach wiej-

skich.  

Kongres zakończył się wspólnym posiedzeniem naukowym, w czasie którego zo-

stały przedstawione projekty raportów końcowych wszystkich komisji. Dokonano 

także wyboru wiceprezydentów Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego (CEDR). 

Jednym z nich został prof. dr hab. Roman Budzinowski (UAM). Ponadto podsumo-

wano działalność CEDR na przestrzeni dwóch lat od Kongresu w Lucernie. Na za-

kończenie obrad ustalono, że kolejny Kongres Prawa Rolnego odbędzie się w 2017 r. 

w Lille we Francji, a jego organizację powierzono Francuskiemu Stowarzyszeniu 

Prawa Rolnego. 
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Drugie niemiecko-polskie kolokwium 

„Prawo żywnościowe – nowe wyzwania i perspektywy” 

(„Lebensmittelrecht – neue Herausforderungen  

und Perspektiven”) 

Poznań, 28-29 maja 2015 r. 

 

W dniach 28-29 maja 2015 r. odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu drugie niemiecko-polskie kolo-

kwium „Prawo żywnościowe ‒  nowe wyzwania i perspektywy” („Lebensmittelrecht 

‒  neue Herausforderungen und Perspektiven”). Współorganizatorem ze strony nie-

mieckiej była kierowana przez prof. Ines Härtel Katedra Prawa Publicznego, Prawa 

Administracyjnego, Prawa Europejskiego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Rolne-

go oraz Prawa Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europej-

skiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wspólne obrady były efektem współpracy 

podjętej przez oba zaprzyjaźnione Wydziały i stanowiły kontynuację cyklu spotkań 
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pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych problematyką 

prawa żywnościowego. Pierwsze kolokwium pod nazwą „Żywność w nowoczesnym 

społeczeństwie konsumpcyjnym/Lebensmittel in der modernen Konsumgesellschaft” 

odbyło się w Słubicach (22-23 stycznia 2015 r.)
1
. 

W kolokwium udział wzięli przedstawiciele różnych ośrodków uniwersyteckich  

z Polski i Niemiec. Dwudniowe obrady rozpoczęły się referatami poświęconymi 

ogólnym problemom wyzwań i perspektyw rozwoju prawa żywnościowego, wygło-

szonymi przez prof. Ines Härtel oraz prof. Romana Budzinowskiego (UAM). Były 

one znakomitym wprowadzeniem do kolokwium i zaproszeniem do dyskusji. 

W dalszej kolejności wygłoszono wiele referatów poruszających zróżnicowane 

wątki problemowe, stanowiące jednocześnie przedmioty badań uczestników. Doty-

czyły one: kwestii zielonej inżynierii genetycznej w unijnych i niemieckich regula-

cjach (European and German Law on Green Genetic Engineering – dr Johanna Mo-

nien), prawnych aspektów pojęcia żywności (Legal aspects of the food notion – 

dr Katarzyna Leśkiewicz, UAM), ram prawnych stosowania środków ochrony roślin 

w Unii Europejskiej (The legal framework for plant protection products in the EU – 

Anne Mayer), odpowiedzialności dystrybutora w procesie znakowania żywności (The 

liability of the distributor for a food labelling – dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, 

Uniwersytet Koźmińskiego, Warszawa), międzynarodowych i krajowych regulacji 

zapewniających ochronę bioróżnorodności (The International and European Plant 

Variety Protection Law – Christina Flaskühler), udziału i znaczenia spółdzielni rolni-

czych w łańcuchu dostaw żywności (The participation and the significance of coope-

ratives in the food supply chains – dr Aneta Suchoń, UAM), prawnych aspektów 

ochrony ekologicznej (Organic protection – a legal chance process – Mathias Olbri-

sch), definicji i zakresu zastosowania rozporządzenia dotyczącego nowej żywności 

i nowych składników żywności (Der Begriff und der Anwendungsbereich der Novel-

Food-Verordnung ‒  mgr Łukasz M. Sokołowski, UAM). 

Drugiego dnia referaty przedstawili kolejni uczestnicy kolokwium, poruszając 

problematykę: wody jako zasobu zapewniającego jakość życia (Wasser – eine beson-

dere Ressource schafft Lebensqualität – Lala Kassimowa), miodu jako przykładu 

produktu rolnego i spożywczego (Honey as the example of agricultural and food pro-

duct – mgr Krzysztof Różański, UAM), nabywania nieruchomości w świetle orzecz-

nictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i reform regulacji prawnych 

Landów w Republice Federalnej Niemiec (Case law of the ECJ relating to the acqu-

isition of real estate against the background of the legal reforms of the federal states 

of the Republic of Germany ‒  Hanna Schmelz), nowych regulacji prawnych dotyczą-

cych sprzedaży bezpośredniej produktów spożywczych (New legal provisions on  

direct sales of foodstuffs – dr Anna Kapała, UP Wrocław), prawnych aspektów Trans- 
______________ 

1
 Zob. Ł. M. Sokołowski, Niemiecko-polskie kolokwium „Żywność w nowoczesnym społe-

czeństwie konsumpcyjnym” („Lebensmittel in der modernen Konsumgesellschaft”), Słubice,  

22-23 stycznia 2015 r., „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 1, s. 316-317. 
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atlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji TTIP (Legal Approaches 

of TTIP ‒  Elisa Aust), roli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 

w kształtowaniu jakości żywności (The role of the EFSA in shaping food quality – 

mgr Adam Zieliński, PAN Warszawa) oraz społecznej odpowiedzialności w biznesie 

w zglobalizowanym świecie (Corporate social responsibility in a globalized world – 

Malte Wilhelm). 

Efektem zarówno styczniowego, jak i majowego kolokwium będzie wydanie 

w 2016 r. wspólnej monografii obejmującej artykuły autorstwa uczestników spotkań.  
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