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Niemiecko-polskie kolokwium  

„Żywność w nowoczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym”  

(„Lebensmittel in der modernen Konsumgesellschaft”) 

Słubice, 22-23 stycznia 2015 r. 
 

W dniach 22-23 stycznia 2015 r. odbyło się w Słubicach pierwsze niemiecko- 

-polskie kolokwium prawa żywnościowego zorganizowane przez Katedrę Prawa 

Publicznego, Prawa Administracyjnego, Prawa Europejskiego, Prawa Ochrony Śro-

dowiska, Prawa Rolnego oraz Prawa Gospodarki Żywnościowej Europa-Universität 

Viadrina Frankfurt (Oder). Współorganizatorem konferencji ze strony polskiej była 

Katedra Prawa Rolnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

W obradach udział wzięli przedstawiciele różnych ośrodków uniwersyteckich 

w Polsce i w Niemczech. Referentami byli zarówno pracownicy naukowi, jaki i dok-

toranci oraz studenci. Temat konferencji nie był przypadkowy. Problematyka prawa 

żywnościowego, a w szczególności wyzwania, przed jakimi staje unijny prawodawca, 

są bowiem przedmiotem badań prowadzonych przez wszystkich uczestników kolo-

kwium. Spotkanie dawało możliwość wymiany doświadczeń i poglądów.  

Pierwsza sesja została poświęcona wybranym ogólnym problemom współczes-

nych wyzwań i prezentacji problematyki badawczej z zakresu prawa żywnościowego 

podejmowanej na Europa-Universität Viadrina oraz na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza. Wprowadzenie do dyskusji wygłosili prof. Ines Härtel (Europa-Uni-

versität Viadrina) oraz prof. Roman Budzinowski (UAM).  

Druga sesja obejmowała wiele różnych wątków problemowych. W jej ramach 

zostało wygłoszonych kilkanaście referatów, które dotyczyły: spółdzielni rolniczych 

w Polsce (Aneta Suchoń, UAM: Landwirtschaftliche Genossenschaften in Polen), 

ochrony zasobów genetycznych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego 

(Christina Flaskühler: Conservation of genetic resources in the view of International 

and European Law), prawnych aspektów bezpieczeństwa żywności na przykładzie 

klonowania (dr Katarzyna Leśkiewicz, UAM: Legal aspects of food safety on the 

example of cloning), ram prawnych funkcjonowania i produkcji przedsiębiorstwa sek-

tora spożywczego w zakresie produktów mięsnych (Christian Thomas: Die rechtli-

chen Rahmenbedingungen des Betriebs und der Produktion eines Lebensmittelunter-

nehmens im Bereich von Fleischerzeugnissen), bezpieczeństwa nowej żywności 

w świetle projektu rozporządzenia dotyczącego nowej żywności (mgr Łukasz M. So-

kołowski, UAM: Die Sicherheit der neuartigen Lebensmittel im Lichte des neuen 

Novel-Food-Verordnungs-Entwurfs), ochrony oznaczeń geograficznych i nazw po-

chodzenia produktów żywnościowych: rozwoju, problemów i kwestii prawnych 

w systemie prawa Unii Europejskiej (Friederike Hartmann: Der Schutz von geografi-

schen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Lebensmittel: Entwicklungen, Pro-

bleme und Rechtsschutzfragen im Rechtsregime der Europäischen Union), jakości 

i bezpieczeństwa żywności w Chinach (mgr Katarzyna Fryc, UAM: The quality and 

safety of food in China), politycznego i prawnego tła uwarunkowań Transatlantyckie-
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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 


