
        

 

 
Prawo energetyczne 

studia podyplomowe 

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 

Studia stanowią kompleksowy, autorski moduł kształcenia, którego celem jest nabycie przez słuchaczy 
wiedzy prawniczej z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego, a także umiejętności 
charakteryzowania i ewaluacji prawnych instrumentów współpracy i konkurencji w obszarze krajowej, 
unijnej i światowej energetyki. Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie weekendowym, tj. 
8 weekendów w semestrze po 20 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów i warsztatów (łącznie 
320 godzin). Studia obejmują sześć modułów, kończących się zaliczeniami z oceną. 
 

ADRESACI STUDIÓW 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia chcących pozyskać  
lub pogłębić wiedzę z zakresu prawa energetycznego. 

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:   I sem. 01.02.2017 - 30.06.2017  II sem. 01.10.2017 - 30.01.2018 

 

TERMINY I WYSOKOŚĆ OPŁAT:  I sem. 2.400,00 zł do 01.02.2017  II sem. 2.400,00 zł do 01.10.2017 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 grudnia 2016 r. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

• podanie o przyjęcie; kwestionariusz osobowy + 1 zdjęcie; kserokopia dowodu osobistego 
• zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z zawartą umowa ̨ 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Podgórna 50, 65-246  
Zielona Góra (bud. A-0, pok. 13, tel. 68 328 2244), mgr Karolina Apanasowicz, sekretariat@wpa.uz.zgora.pl 

 

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Joanna Osiejewicz (j.osiejewicz@gmail.com) 

 

PROGRAM STUDIÓW 

I Bezpieczeństwo energetyczne 
• Aspekty prawne międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego ziemi i przestrzeni kosmicznej  

dr Izabela Gawłowicz, UZ 

• Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej   
dr Joanna Osiejewicz, UZ, adwokat 

• Konstytucyjne i administracyjne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego RP  
dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH, adwokat  

II Publiczne prawo energetyczne 
• Prawne aspekty międzynarodowej współpracy  gospodarczej w energetyce  

dr Joanna Osiejewicz, UZ, adwokat 

• Publiczne prawo gospodarcze sektora energetycznego 
dr Małgorzata Greßler, US 



• Otoczenie instytucjonalne energetyki i uczestnicy rynku energii 
dr hab. Mariusz Swora, UJ, adwokat, b. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

• Pomoc publiczna w energetyce 
dr Tomasz Nowacki, Dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego w Ministerstwie Rozwoju 

• Opodatkowanie energii  
dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ, radca prawny, b. Członek Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia SA 

• System kontroli i nadzoru nad realizacją zadań publicznych związanych z  zaopatrzeniem w energię  
dr hab. Paweł Chmielnicki, prof.  WSIZ   

• Zadania samorządów powszechnych dotyczące zaopatrzenia w energię  
dr hab. Paweł Chmielnicki, prof.  WSIZ 

III Wybrane problemy współczesnego prawa energetycznego 
• Transparentność sektora energetycznego w społeczeństwie cyfrowym 

mgr Szymon Osowski, prezes zarządu Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska 

• Instrumenty prawne strategii energetycznej "Energiewende"  
dr Małgorzata Greßler, US 

• System elektroenergetyczny przyszłości  
prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, UZ 

• Pracownik  i pracodawca w branży energetycznej  
dr Izabela Gawłowicz, UZ 

• Energetyka a prawo środowiska   
dr Joanna Osiejewicz, UZ, adwokat 

IV Reżim prawny źródeł energii 

• Prawo energii elektrycznej 
dr Małgorzata Greßler, US    

• Prawo energetyki węglowej  
dr Krzysztof Mucha, AJD 

• Prawo energetyki gazowej   
dr Joanna Osiejewicz, UZ, adwokat   

• Prawo ropy naftowej  
dr Joanna Osiejewicz, UZ, adwokat   

• Prawo atomowe  
dr Tomasz Nowacki, Dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego w Ministerstwie Rozwoju 

• Prawo odnawialnych źródeł energii  
dr Krzysztof Mucha, AJD 

V Obrót energią 
• Prawo międzynarodowych transakcji handlowych w obszarze energetyki  

dr Joanna Osiejewicz, UZ, adwokat 

• Obrót i dystrybucja energią – zagadnienia cywilnoprawne  
dr Zbigniew Woźniak, UZ, Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze 

• Koncesjonowanie w energetyce  
dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH, adwokat 

• Partnerstwo publiczno - prywatne w sektorze energetycznym  
dr Ewaryst Kowalczyk, UZ 

• Zamówienia publiczne w działalności sektorowej 
 mgr Artur Chanaj, radca prawny; mgr Joanna Martyniuk, radca prawny 

VI Odpowiedzialność odszkodowawcza w energetyce 
• Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, Skarb Państwa i Unia Europejska jako 

podmioty odpowiedzialności odszkodowawczej  
dr Joanna Osiejewicz, UZ, adwokat 

• Sądowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów gospodarczych z zakresu energetyki  
dr Joanna Osiejewicz, UZ, adwokat 


