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Międzynarodowa konferencja naukowa  
„Prawo rolne wobec wyzwań zrównoważonego  
rozwoju. Rolnictwo, wyżywienie, środowisko”  

(El derecho agrario ante los desafios del desarrollo  
sostenible. La agricultura, alimentación, medio ambiente),  

Poznań – Obrzycko 28 czerwca – 1 lipca 2022 r. 

W dniach 28 czerwca - 1 lipca br. w Ośrodku UAM w Obrzycku koło Poznania 
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem światowego 
zrzeszenia agrarystów Unione Mondiale degli Agraristi Universitari. Formalny 
powód jej organizacji stanowił jubileusz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia 
Prawników Agrarystów. Dobrą tradycją, kultywowaną w państwach zachodnioeu-
ropejskich, jest zorganizowanie z tej okazji wydarzenia o charakterze naukowym. 

Wydarzenie to obejmowało trzy części: uroczystości związane z jubileuszem 
50-lecia działalności akademickiej profesora Romana Budzinowskiego, wie-
loletniego przewodniczącego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników 
Agrarystów, i jubileuszem Stowarzyszenia oraz obrady merytoryczne.

W części poświęconej profesorowi Budzinowskiemu wzięli również udział, 
oprócz uczestników konferencji, liczni goście. Magnificencja Rektor Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
scharakteryzowała zasługi profesora na różnych polach aktywności oraz wręczyła 
Jubilatowi przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego złoty medal 
honorowy Verba docent – exempla trahunt za krzewienie idei pracy organicznej. 
W imieniu macierzystego Wydziału Prawa i Administracji wystąpił dziekan, 
prof. dr hab. Tomasz Nieborak. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak wręczył Jubilatowi odznakę honorową „Za zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego”. 

Okolicznościowe adresy gratulacyjne przekazali między innymi: Prezydent 
Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek 
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oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Laudację 
prezentującą osiągnięcia i zasługi Jubilata wygłosił prof. dr hab. Aleksander 
Lichorowicz, honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia1. W imieniu zagra-
nicznych agrarystów wystąpił prof. Ángel Martínez Gutíerrez, który podkreślił 
dokonania Jubilata zwłaszcza w zakresie prowadzenia badań prawnoporównaw-
czych oraz rozwijania współpracy międzynarodowej. Również prezydent Unione 
Mondiale degli Agraristi Universitari prof. Leonardo Pastorino w specjalnym 
adresie gratulacyjnym bardzo wysoko ocenił osiągnięcia Jubilata. 

Uroczystość jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agra-
rystów powadzili Roman Budzinowski i Aleksander Lichorowicz. Mówcy zwró-
cili uwagę zwłaszcza na sukcesy Stowarzyszenia w ostatnich latach. W 2018 r., 
po raz pierwszy w Polsce, został zorganizowany XV Światowy Kongres Prawa 
Rolnego na temat „Współczesne wyzwania prawa rolnego między globalizacją, 
regionalizacją i lokalnością”, pod auspicjami Unione Mondiale degli Agraristi 
Universitari, organizacji skupiającej agrarystów ze wszystkich kontynentów. Na-
tomiast w 2019 r., również po raz pierwszy w Polsce, odbył się w Poznaniu XXX 
Europejski Kongres i Kolokwium Prawa Rolnego na temat „Food sovereignity, 
food security and the contribution of agricultural law”, w ramach europejskiej 
organizacji Comitè Européen de Droit Rural. 

Oba kongresy zostały bardzo wysoko ocenione przez władze wymienionych 
organizacji, a także ich uczestników. Stanowiły znakomitą okazję do promocji 
osiągnięć polskiej myśli agrarystycznej na forum światowym i europejskim, 
a Polskie Stowarzyszenie zyskało uznanie na arenie międzynarodowej. Szcze-
gólnym wyrazem wsparcia rozwoju nauki prawa rolnego są, organizowane 
przez Stowarzyszenie, konkursy im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na 
najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne. Ogłoszona została już 
piąta edycja tego konkursu.

Natomiast merytoryczne obrady koncentrowały się wokół tematu „Prawo rolne 
wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo, wyżywienie, środowisko”. 
Odniesienia do zrównoważonego rozwoju (także rolnictwa i systemów rolno-żyw-
nościowych) występują w skali globalnej, regionalnej (np. we Wspólnej Polityce 
Rolnej Unii Europejskiej), a także w polityce gospodarczej poszczególnych państw. 
Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności oraz jej 
odpowiedniej jakości musi uwzględniać wymogi zrównoważonego rozwoju w jego 
różnych aspektach (np. związane z ochroną środowiska, w tym gleby, bioróżnorod-
ności, osiągnięciem neutralności klimatycznej, ochroną zasobów, pozyskiwaniem 
tzw. czystej energii, „zielonym ładem”, innowacyjnością). 

W ramach trzech sesji zostało wygłoszonych 29 referatów. Pierwsza sesja, 
zatytułowana „Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich – aspekty 

1 A. Lichorowicz, Biografia naukowa profesora Romana Budzinowskiego, „Przegląd 
Prawa Rolnego” 2021, nr 2, s. 19–31.
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prawne”, obejmowała następujące wystąpienia: Kilka uwag o aksjologicznych 
podstawach prawa rolnego (prof. Jerzy Bieluk z Uniwersytetu w Białymstoku), Za-
sada zrównoważonego rozwoju i inne konstytucyjne determinanty polityki wiejskiej 
(dr hab. Przemysław Litwiniuk, SGGW), Public governence w rezerwatach biosfery 
(prof. Beata Jeżyńska, UMCS), Zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie 
nieruchomości rolnej. Wybrane problemy prawne (prof. Dorota Łobos-Kotowska, 
UŚ), Zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych (prof. Aneta Suchoń, UAM), 
Disciplina delle relazioni commerciali agricole in Francia (prof. Catherine del Cont, 
Nantes Université), Las últimas tendencias de la protección de las Denominaciones 
de Origen (prof. Ángel Martínez Gutiérrez, Universidad de Jaén), La información 
al consumidor en el mercado de los productos agroalimentarios. Transparencia 
derivada de normas mercantiles (prof. Trinidad Vazquez Ruano, Universidad de 
Jaén), Evolution of the concept of evocation in the protection of Protected Designa-
tions of Origin and Geographical Indications in the jurisprudence of the Court of 
Justice of the European Union (prof. Jose Ramon Sanchez Jaraba, Universidad de 
Jaén) oraz Konkurencja uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa reprezen-
towanemu przez Lasy Państwowe oraz Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa 
działającemu na rzecz Skarbu Państwa na tle regulacji przewidujących ustawowe 
prawo pierwokupu oraz tzw. prawo nabycia. Uwagi de lege lata i de lege ferenda 
(dr Patryk Bender, UJ).

W ramach drugiej sesji, zatytułowanej „Zrównoważone systemy żywnościowe – 
aspekty prawne”, zostały zaprezentowane następujące referaty: Prawo rolne między 
food safety i food security (prof. Katarzyna Leśkiewicz, UAM), Przeciwdziałanie 
marnowaniu żywności jako cel zrównoważonego rozwoju (dr Łukasz Sokołowski, 
UAM), Zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla bezpieczeństwa żywnościowego 
(prof. Monika Król, UŁ), Le pratiche commerciali sleali nelle filiere agroali-
mentari (prof. Giuseppe Spoto, Roma Tre), Krótkie łańcuchy dostaw żywności 
i lokalne systemy żywnościowe w kontekście zrównoważonego rozwoju (dr Anna 
Kapała, UP we Wrocławiu), Zrównoważone etykietowanie żywności (prof. Paweł 
Wojciechowski, UW), Contratación agroalimentaria tras las medidas de la nueva 
ley 16/2021, de 14 de diciembre, para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria (prof. Ángel Sánchez Hernández, Universidad de la Rioja) oraz Nuevas 
medidas legislativas en españa para la cadena agroalimentaria. El nuevo sistema 
de información y los registros administrativos agrarios (prof. Esther Muñiz Espada, 
Universidad de Valladolid).

Natomiast ostatnia, trzecia sesja, zatytułowana „Środowisko i klimat w zrów-
noważonym rolnictwie – aspekty prawne”, obejmowała następujące referaty: 
Prawne uwarunkowania lokalizacji odnawialnych źródeł energii w świetle ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (prof. Adam Niewiadomski, UW), 
Prawne determinanty stosowania antybiotyków w produkcji rolniczej (prof. Izabela 
Lipińska, UP w Poznaniu), Rolnictwo miejskie jako problem prawa rolnego (dr Ju-
styna Goździewicz-Biechońska, UAM), Kwestia ochrony jakości wód a polskie 



302 Sprawozdania i informacje

rolnictwo – współczesne wyzwania w kontekście celów Europejskiego Zielonego 
Ładu (dr Damian Puślecki, UP w Poznaniu), Chemizacja rolnictwa w kontekście 
bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności (dr Monika Żuchowska-
-Grzywacz, UTH w Radomiu), Dopuszczalność upraw konopi innych niż włókniste 
w Polsce (Paweł Gała, UŚ), Ruralistyka – przejaw zintegrowanego rozwoju obszarów 
wiejskich (dr Małgorzata Szymańska, UMCS), Nierzetelny marketing ekologiczny 
w aspekcie czynów nieuczciwej konkurencji i niedozwolonych praktyk handlowych 
(Izabela Hasińska, UP w Poznaniu) oraz Przeciwdziałanie nieuczciwemu wyko-
rzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi 
– zagadnienia wybrane (dr Aneta Makowiec,UJ).

Już sama prezentacja tytułów referatów wskazuje na zainteresowanie problema-
tyką zrównoważonego rozwoju oraz na jej znaczenie dla rozwoju rolnictwa i prawa 
rolnego. Konferencja stanowiła doskonałą okazję do prezentacji dorobku polskiej 
agrarystyki oraz jej konfrontacji z osiągnięciami nauki zagranicznej. 

 (Red.) 


