
IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE 

Polsko-włoska konferencja 

»Przyszłość prawa rolnego« (»Futuro di diritto agrario«), 

Poznań-Obrzycko, 22-25 września 2010 r. 
 

 W dniach 22-25 września 2010 r. odbyła się w Obrzycku k. Poznania czwarta juŜ 
polsko-włoska konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Prawa Rolnego 
Wydziału Prawa i Administracji UAM. Współorganizatorem konferencji ze strony 
włoskiej był – tak jak dotychczas – prof. Francesco Adornato z Uniwersytetu w Ma-
ceracie.  
 W obradach udział wzięli agraryści z róŜnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce  
i we Włoszech, nowością była zaś prezentacja referatów takŜe przez przedstawicieli 
nauki niemieckiej i francuskiej. Konferencja została poświęcona pamięci Profesora 
Andrzeja Stelmachowskiego. Osobę Profesora, jego dokonania i zasługi dla polskiej 
agrarystyki przybliŜyła prof. M. Korzycka-Iwanow z Uniwersytetu Warszawskiego,  
a ze strony włoskiej – prof. L. Costato, inicjator i laudator w postępowaniu o nadanie 
Profesorowi Stelmachowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Ferrarze 
(Włochy).  

Sam temat konferencji nie był przypadkowy, „Przyszłość prawa rolnego” stanowi 
bowiem przedmiot zainteresowania agrarystów z róŜnych państw, jest od dawna 
poruszana w licznych publikacjach, a takŜe na konferencjach naukowych. W Polsce 
wspólna płaszczyzna do dyskusji o przyszłości tej dziedziny prawa pojawiła się dopiero  
z chwilą przyjęcia naszego kraju do Unii Europejskiej i objęcia rodzimego rolnictwa 
mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego dziś moŜna by powiedzieć, Ŝe pro-
blemy rozwoju prawa rolnego w Polsce i we Włoszech są – jeśli nie identyczne – to po-
dobne. ZróŜnicowany jest natomiast, co oczywiste, dorobek nauki polskiej i włoskiej  
w tym zakresie. Nic więc dziwnego, Ŝe nauka polska szuka inspiracji takŜe w nauce 
włoskiej. O znaczeniu tej problematyki, jej wielorakich aspektach i „motywach” konfe-
rencji mówił w ramach wprowadzenia prof. L. Costato.  

Pierwsza sesja poświęcona została ogólnym problemom rozwoju prawa rolnego. 
ZłoŜyły się na nią trzy referaty: Futuro do diritto agrario – riflessioni generali 
(prof. R. Budzinowski, UAM), Agricoltura, agricoltore: il diritto agrario e i nuovi 
paradigmi dello sviluppo agricolo (prof. F. Adornato, Uniwersytet w Maceracie) oraz  
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Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione (prof. F. Albisinni, 
Uniwersytet w Viterbo). 

Druga sesja obejmowała kilka bardziej ogólnych aspektów rozwoju prawa rolnego. 
W jej ramach zostały wygłoszone następujące referaty: Il diritto agrario tra diritto 
alimentare e diritto comunitario (prof. L. Costato, Uniwersytet w Ferrarze), L’impact 
du droit alimentaire sur le droit rural (prof. D. Gadbin, Uniwersytet w Rennes),  
El concepto »zona rural« como respuesta alla multifuncionalidad della futura activi-
dad agraria (prof. J. Martínez, Uniwersytet w Getyndze), Sicurezza e coordinamento 
delle esigenze alimentari con quelle energetiche: problematiche giuridiche irrisolte 
(prof. M. D’Addezio, Uniwersytet w Udine) oraz Diritto fondiario nel diritto agrario 
contemporaneo (prof. Z. Truszkiewicz i dr D. Kokoszka, UJ). 

W ramach trzeciej sesji zostały zaprezentowane róŜne, juŜ bardziej szczegółowe 
zagadnienia związane z rozwojem prawa rolnego. Wygłoszono następujące referaty: 
Gli aiuti di Stato in agricoltura (prof. L. Russo, Uniwersytet w Ferrarze), Obiettivi  
e regole per l’innovazione tecnologica nel diritto agrario del futuro: ogm, clonazione, 
nanotecnologie (prof. E. Sirsi, Uniwersytet w Pizie), Biotecnologie nell’agricoltura. 
Aspetti giuridici (dr A. Szymecka-Wesołowska, Warszawa), Il futuro dell’agricoltura 
biologica – aspetti giuridici (dr K. Leśkiewicz, UAM), L’agriturismo – cenni de lege 
ferenda (dr A. Kapała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz Ricambio gene-
razionale nelle aziende agricole nel programma di sviluppo rurale (prof. E. Kremer  
i dr P. Bajer, UJ).  
 Poruszane w referatach zagadnienia ukazały złoŜoność problematyki przyszłości 
prawa rolnego, stanowiły teŜ inspirację do dyskusji toczonej równieŜ poza salą obrad. 
Dorobek konferencji podsumował w bardzo pięknym i Ŝywym wystąpieniu końco-
wym prof. Luigi Costato.  
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Część naukową konferencji dopełnił program turystyczny. Pobyt w Ośrodku Pra-
cy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku stał się okazją do poznania osobliwo-
ści Ziemi Noteckiej. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wizyta w gospodarstwach 
prowadzących działalność turystyczną lub agroturystyczną. Natomiast w sobotę go-
ście zagraniczni mieli okazję zwiedzenia zabytków Poznania.  

Kolejne naukowe spotkanie polskich i włoskich prawników-agrarystów odbędzie 
się za dwa lata w Maceracie. 
  

ROMAN BUDZINOWSKI 

 

 

 

 


