
Zakład Prawa Rolnego 
Żywnościowego i Ochrony Środowiska 

UAM

Polskie Stowarzyszenie 
Prawników Agrarystów 

Instytut De Republica

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prawo rolne 
wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. 

Rolnictwo, wyżywienie, środowisko

Congreso Científico Internacional

El derecho agrario
ante los desafíos del desarrollo sostenible. 

La agricultura, alimentación, medio ambiente
bajo los auspicios de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU)

Obrzycko c. de Poznań, 28.06.2022 – 1.07.2022

pod patronatem Światowego Związku Prawników Agrarystów (UMAU) 

Obrzycko k. Poznania, 28.06.2022 – 1.07.2022 r.



PARTNERZY

SPONSORZY
  

KOMITET NAUKOWY  

prof. Roman Budzinowski                                                                 
prof. Paweł Czechowski                                                                     
prof. Aleksander Lichorowicz                                                                                                                                 
prof. Leonardo Pastorino                                                                   
prof. Stanisław Prutis

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. Roman Budzinowski
prof. Przemysław Litwiniuk
prof. Katarzyna Leśkiewicz
prof. Izabela Lipińska  
prof. Aneta Suchoń
dr Justyna Goździewicz-Biechońska
mgr Krzysztof Różański

Fundacja OrlenZakłady Kórnickie

Sowisło Topolewski  
Kancelaria Adwokatów  

i Radców Prawnych S.K.A.

Izba Notarialna 
w Poznaniu

Warszawski  
Rolno-Spożywczy Rynek 

Hurtowy SA

Scientific programme

3

Partnerzy, sponsorzy, komitety



28 czerwca 

18.00 – 20.00 Kolacja powitalna w Ośrodku UAM w Obrzycku (cena de bienvenida)

29 czerwca 

  8.00 – 10.00   Śniadanie  (desayuno) 
              10.30  Otwarcie konferencji (inauguración de la conferencia)
10.35 – 13.30 Uroczystości jubileuszowe (celebraciones del jubileo)

 Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. Romana Budzinowskiego 
 (50º aniversario de la labor científica del prof. Roman Budzinowski)

 10 minut przerwy (pausa de 10 minutos)

  Jubileusz 25-lecia  Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów 
 (25º aniversario de la Unión Polaca de Agraristas Universitarios)
 prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz, prof. dr hab. Stanisław Prutis, 

prof. dr hab. Roman Budzinowski

13.30 – 14.30 Obiad (comida)

14.30 – 18.00 Obrady (actas de la conferencia)

 I sesja: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich – 
aspekty prawne 

 (Sesión I: Desarrollo sostenible de la agricultura y las zonas rurales 
– aspectos jurídicos) 

 Przewodniczy dr hab. prof. UP w Poznaniu Izabela Lipińska

 dr hab. prof. UwB Jerzy Bieluk 
 Kilka uwag o aksjologicznych podstawach prawa rolnego

 dr hab. Przemysław Litwiniuk (SGGW) 
 Zasada zrównoważonego rozwoju i inne konstytucyjne  

determinanty polityki wiejskiej

 dr hab. prof. UMCS Beata Jeżyńska  
 Public governence w rezerwatach biosfery

 dr hab. prof. UŚ Dorota Łobos-Kotowska 
 Zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości 

rolnej. Wybrane problemy prawne

16.30  przerwa kawowa (pausa de café)

 dr hab. prof. UAM Aneta Suchoń 
 Zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych  

 prof. Catherine del Cont (Nantes Université) 
 Disciplina delle relazioni commerciali agricole in Francia

 prof. Ángel Martínez Gutiérrez (Universidad de Jaén)  
 Las últimas tendencias de la protección de las Denominaciones 
 de Origen 

 prof. Trinidad Vázquez Ruano (Universidad de Jaén) 
 La información al consumidor en el mercado de los productos 

agroalimentarios. Transparencia derivada de normas mercantiles
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 prof. José Ramón Sánchez Jaraba (Universidad de Jaén) 
 Evolution of the concept of evocation in the protection 
 of Protected Designations of Origin and Geographical Indications 
 in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union

 prof. María José Cazorla González (Universidad de Almería) 
 Objectives and intensive agriculture

 prof. Pablo Amat Llombart (Universidad Politécnica de Valencia)  
 Legal regime of food contracts in Spain: Freedom of agreements
 and mandatory contractual conditions 

19.00  Uroczysta kolacja (cena de gala)

30 czerwca 

8.00 – 9.00 Śniadanie (desayuno)

9.00 II sesja: Zrównoważone systemy żywnościowe – aspekty prawne 
(Sesión II: Sistemas alimentarios sostenibles – aspectos jurídicos)

 Przewodniczy dr hab. prof. UMCS Beata Jeżyńska 

 dr hab. prof. UAM Katarzyna Leśkiewicz 
 Prawo rolne między food safety i food security

 dr Łukasz Sokołowski (UAM) 
 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako cel zrównoważonego 

rozwoju

 dr hab. prof. UŁ Monika A. Król
 Zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla bezpieczeństwa  

żywnościowego

 prof. Giuseppe Spoto (Università degli Studi Roma Tre)
 Le pratiche commerciali sleali nelle filiere agroalimentari

 dr Anna Kapała (UP we Wrocławiu) 
 Krótkie łańcuchy dostaw żywności i lokalne systemy żywnościowe  

w kontekście zrównoważonego rozwoju

 dr hab. prof. UW Paweł Wojciechowski
 Zrównoważone etykietowanie żywności

 prof. Ángel Sánchez Hernández (Universidad de la Rioja) 
 Contratación agroalimentaria tras las medidas de la nueva Ley 

16/2021 de 14 de diciembre, para mejorar el funcionamiento  
de la cadena alimentaria

 prof. Esther Muñiz Espada (Universidad de Valladolid) 
 Nuevas medidas legislativas en España para la cadena 

agroalimentaria. El nuevo sistema de información y los registros 
administrativos agrarios

11.00 Przerwa kawowa (pausa de café)

11.15 – 13.00 Seminarium towarzyszące (seminario de acompañamiento)
13.00 – 14.00    Obiad (comida)
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 III sesja: Środowisko i klimat w zrównoważonym rolnictwie – 
aspekty prawne 

 (Sesión III: Medio ambiente y clima en la agricultura sostenible – 
aspectos jurídicos)

 Przewodniczy dr hab. prof. UŁ Monika A. Król 

 dr hab. prof. UW Adam Niewiadomski
 Prawne uwarunkowania lokalizacji odnawialnych źródeł energii  

w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 dr hab. prof. UP w Poznaniu Izabela Lipińska 
 Prawne determinanty stosowania antybiotyków w produkcji 

rolniczej

 dr Justyna Goździewicz-Biechońska (UAM) 
 Rolnictwo miejskie jako problem prawa rolnego

 dr Damian Puślecki (UP w Poznaniu) 
 Kwestia ochrony jakości wód a polskie rolnictwo – współczesne 

wyzwania w kontekście celów Europejskiego Zielonego Ładu

 dr Monika Żuchowska-Grzywacz (UTH w Radomiu) 
 Chemizacja rolnictwa w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego 

i bezpieczeństwa żywności

 dr Paweł Gała (UŚ) 
 Dopuszczalność upraw konopi innych niż włókniste w Polsce

 dr Małgorzata Szymańska (UMCS) 
 Ruralistyka – przejaw zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich

 dr Izabela Hasińska (UP w Poznaniu)
 Nierzetelny marketing ekologiczny w aspekcie czynów nieuczciwej 

konkurencji i niedozwolonych praktyk handlowych

 dr Aneta Makowiec (UJ) 
 Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
 kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – 

zagadnienia wybrane

 Podsumowanie i zakończenie  konferencji 
 (Resúmen y clausura de la conferencia)

19.00  Kolacja (cena)

1 lipca

8.00 – 9.00 Śniadanie (desayuno)
 Wyjazd uczestników (salida de los participantes)
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Notatki



ORGANIZATORZY


