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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Law in power engineering and and energy market
WIEiK ELEKTROTECH oIIS PW33 15/16

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
3

Semestry

2

Prawo energetyczne i rynki energii

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w energetyce polskiej .
Cel 2 Cel przedmiotu 2 Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi świadectw kwalifikacyjnych na stanowiskach
dozoru i eksploatacji w energetyce.
Cel 3 Cel przedmiotu 3 Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Kod archiwizacji: CE5E1D19
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Cel 4 Cel przedmiotu 4 Poznanie zasad na polskim rynku energetycznym.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1 Bez wymagań

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 Zapoznanie się z prawnymi podstawami kształtowania polityki energetycznej
państwa i organami właściwymi w sprawach gospodarki paliwami i energią.
EK2 Umiejętności Efekt kształcenia 2 EK1 Nabycie umiejętności poszukiwania i poprawnego zapisu aktów prawnych krajowych i unijnych.
EK3 Wiedza Efekt kształcenia 3 EK2 Zaznajomienie się z treścią podstawowych aktów prawnych związanych
z energetyką.
EK4 Wiedza Efekt kształcenia 4 EK3 Zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania
rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Treści programowe 1 Źródła prawa w Polsce i Unii Europejskiej, publikatory
prawa, wyszukiwanie i zapis aktów prawnych, jednolite i ujednolicone teksty aktów
prawnych.

1

W2

Treści programowe 2 Podstawowe akty prawne związane z zagadnieniami
energetycznymi (ustawy i ich wybrane akty wykonawcze oraz dyrektywy
i rozporządzenia unijne).

2

W3

Treści programowe 3 Omówienie ustawy prawo energetyczne i wydanych na jej
podstawie podstawowych rozporządzeń.

2

W4

Treści programowe 4 Zagadnienia związane ze świadectwami kwalifikacyjnymi
grup: 1, 2 i 3 (urządzenia i instalacje, odpowiednio: elektroenergetyczne,
energetyki cieplnej i gazów energetycznych).

2

W5

Treści programowe 5 Omówienie ustaw związanych z energetyką, w tym zwłaszcza:
o dozorze technicznym, prawo o miarach, o normalizacji, o efektywności
energetycznej i o ochronie środowiska oraz podstawowych rozporządzeń wydanych
na ich podstawie .

3

W6

Treści programowe 6 Omówienie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

1

W7

Treści programowe 7 Rynek energetyczny w Polsce oraz zasady kształtowania taryf
i rozliczeń zużycia energii i paliw gazowych.

2
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W8

Treści programowe 8 Zasady i tryb kontroli prowadzonej przez przedsiębiorstwa
energetyczne

1

W9

Treści programowe 9 Odpowiedzialnosc karna i finansowa w przepisach
energetycznych

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Narzędzie 1 Wykłady

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena podsumowująca
P1 Ocena 1 Zaliczenie pisemne treści wykładów
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena 1 Uzyskanie oceny pozytywnej z każdego efektu kształcenia.
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1

Na ocenę 3.0

Student potrafi podać przykładowy akt prawny dotyczący kształtowania polityki
energetycznej państwa, zna przykłady zasad kształtowania polityki energetycznej
państwa, zna organy właściwe w sprawach energetyki i potrafi podać
przykładowe zadania.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić i podać zawartość krajowych aktów prawnych
dotyczących kształtowania polityki energetycznej państwa, potrafi wymienić
i opisać zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zna organy
właściwe w sprawach energetyki i potrafi podać przykłady ich zadań.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić i opisać zawartość najważniejszych aktów prawnych
dotyczących kształtowania polityki energetycznej państwa, w tym także
przykłady aktów unijnych, zna i potrafi skomentować zasady kształtowania
polityki energetycznej państwa, zna i potrafi scharakteryzować organy właściwe
w sprawach energetyki, tym także ich zadania i kompetencje.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi znaleźć poszukiwany krajowy akt prawny np. za pomocą
wyszukiwarki internetowej oraz poprawnie go zapisać, potrafi zorientować się co
do aktualności dokumentu prawnego.

Na ocenę 4.0

Student potrafi znaleźć poszukiwane krajowe lub unijne akty prawne np. za
pomocą wyszukiwarki internetowej, potrafi poprawnie je zapisać, potrafi podać
formy wydań aktów prawnych, potrafi zorientować się co do aktualności
dokumentu prawnego, daty wydania oraz obowiązywania.

Na ocenę 5.0

Student potrafi znaleźć poszukiwane krajowe lub unijne akty prawne np. za
pomocą wyszukiwarki internetowej, potrafi poprawnie je zapisać, podając różne
spotykane w praktyce zasady, zna różnice w tym zakresie, w odniesieniu do
polskich i unijnych aktów prawnych, zna formy i różnice dotyczące wydań aktów
prawnych, potrafi podać wszystkie dane dotyczące danego dokumentu prawnego
(np. daty wydania, obowiązywania, aktualności itp.).
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić trzy przykładowe krajowe akty prawne związane
z zagadnieniami energetycznymi (dotyczy ustaw i wydanych na ich podstawie
rozporządzeń, po jednym dla każdej ustawy, w tym dotyczących świadectw
kwalifikacyjnych i bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych), zna w stopniu zadowalającym ich zawartość.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić kilka przykładowych aktów prawnych związane
z zagadnieniami energetycznymi (ustawy i wydane na ich podstawie
rozporządzenia, a także dyrektywy i rozporządzenia unijne, w tym odnoszące się
do świadectw kwalifikacyjnych i bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych), zna zawartość tych aktów i powiązania między nimi.
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Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić wszystkie najważniejsze akty prawne związane
z zagadnieniami energetycznymi (ustawy i wydane na ich podstawie
rozporządzenia, a także dyrektywy i rozporządzenia unijne, w tym odnoszące się
do świadectw kwalifikacyjnych i bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych), zna zawartość tych aktów i potrafi skomentować podane w nich
zapisy, zna powiązania między tymi aktami.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić przykładowe dokumenty prawne (ustawy
i rozporządzenia) związane z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, paliw
gazowych i ciepła, zna treść tych aktów prawnych, zna podmioty krajowe
związane związane z funkcjonowaniem rynku energii i paliw gazowych, zna
podstawowe relacje odbiorca - przedsiębiorstwo energetyczne.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić krajowe dokumenty prawne (ustawy i rozporządzenia)
związane z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła,
zna treść tych aktów prawnych i potrafi skomentować podstawowe zapisy, zna
podmioty krajowe związane związane z funkcjonowaniem rynku energii i paliw
gazowych, zna wzajemne uwarunkowania prawne dotyczące odbiorców
i przedsiębiorstw energetycznych.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić dokumenty prawne (ustawy i rozporządzenia,
dyrektywy unijne) związane z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, paliw
gazowych i ciepła, zna treść tych aktów prawnych i potrafi skomentować zawarte
w nich zapisy, zna podmioty krajowe związane związane z funkcjonowaniem
rynku energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, potrafi podać ich zadania
i uprawnienia, zna wzajemne uwarunkowania prawne dotyczące odbiorców
i przedsiębiorstw energetycznych.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 W2 W3 W9

N1

P1

EK2

Cel 1

W1 W2

N1

P1

EK3

Cel 1 Cel 2
Cel 3

W2 W3 W4 W5
W6 W8 W9

N1

P1

EK4

Cel 4

W2 W7 W8 W9

N1

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Dziennik Ustaw — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), Warszawa, 2012, Sejm
[2 ] Dziennik Ustaw — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i energetycznych,, Warszawa, 2013, Sejm
[3 ] Dziennik Ustaw — Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.: z 2003 r. Nr 129, poz. 1184, z 2005
r. Nr 141, poz. 1189), Warszawa, 2003, Sejm
[4 ] Łopata Stanisław — Podstawy prawne (w pracy zbiorowej pod re. A. Tabora pt. Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków), Kraków, 2009, Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakosci Politechniki Krakowskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab.inż. Stanisław Łopata (kontakt: lopata@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż., prof. PK Stanisław Łopata (kontakt: lopata@mech.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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