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Wstęp
Realizacja świadomej i skutecznej polityki energetyki prosumenckiej jest uzależnione
od odpowiedniej świadomości prawnej podmiotów ją wykonujących. Szczególną rolę w tym
zakresie odgrywa prawo ochrony środowiska. Jego regulacje wyznaczają bowiem główne
kierunki działań w tym zakresie, zarówno co do realizacji przedsięwzięć OZE jak i ich
późniejszej eksploatacji.
Treść merytoryczna.
Prawo ochrony środowiska w dzisiejszych czasach stanowi jedną z najobszerniejszych
i jednocześnie najtrudniejszych dziedzin prawa. Wynika to przynajmniej z dwóch względów.
Pierwszy, to ogrom często zmieniającej się materii legislacyjnej. Dla pełnej znajomości
przedmiotu niezbędne jest przyswojenie sobie treści kilkunastu ustaw i kilkuset aktów
wykonawczych. Oczywiście z dydaktycznego punktu widzenia wymagało by to kilku lat
pracy. W zakresie studiów dotyczących energetyki prosumenckiej słuchacz zostanie
zapoznany tylko z niewielkim wycinkiem tej materii, niezbędnym w celu podjęcia
działalności w tym zakresie. Drugą przyczyną trudności ze stosowaniem prawa ochrony
środowiska jest specyfika jego regulacji. Otóż leży ona bowiem niejako „na styku” nauk
prawnych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Sprawne posługiwanie się
regulacjami tego typu wymaga zatem wiedzy z wszystkich wymienionych wcześniej dziedzin.
Mając na względnie powyższe uwagi moduł Prawne podstawy gospodarowania
środowiskiem obejmować będzie zagadnienia dotyczące:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prawnych podstawy ochrony środowiska,
dostępu do informacji o środowisku,
udziału społeczeństwa w ochronie środowiska,
podstaw inwestycyjnego prawa ochrony środowiska (oceny oddziaływania na
środowisko)
podstawy prawa ochrony przyrody (formy ochrony przyrody, powszechna ochrona drzew
i krzewów,
podstawy prawa emisyjnego,
odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska.

Opis uzyskanych kompetencji w ramach przedmiotu
Dzięki zdobytej wiedzy na temat podstaw prawnych gospodarowania środowiskiem
student będzie potrafił, wskazać i zinterpretować podstawowe przepisy regulujące ochronę
środowiska w związku z podejmowaniem działalności w zakresie energetyki prosumenckiej.
Zyska umiejętność wyszukania odpowiednich przepisów w tym zakresie oraz ich wykładni.
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Zostanie również zapoznany z orzecznictwem, zarówno sądów polskich jak i Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Po zrealizowaniu przedmiotu student będzie potrafił analizować i interpretować teksty
prawne dotyczące ochrony środowiska w zakresie niezbędnym do podjęcia i prowadzenia
działalności w przedmiocie energetyki prosumenckiej. Blok poświęcony dostępowi do
informacji o środowisku oraz tzw. „partycypacji społecznej” pozwoli mu zrozumieć wiele
mechanizmów wspierania i funkcjonowania społeczeństwa prosumenckiego.
Realizacja modułu pozwoli wreszcie na zdobycie przez słuchacza odpowiednich
kompetencji społecznych. Z jednej strony stanie się on świadomym członkiem społeczeństwa
prosumenckiego. Z drugiej zaś, będzie mógł realizować zadania w zakresie podejmowania i
prowadzenia działalności (w tym gospodarczej) w zakresie energetyki czerpiącej z
odnawialnych źródeł energii.
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