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wilnego, Postępowania Cywilnego oraz
Komparatystyki Prawa Prywatnego.
Projekt powstał z inicjatywy kierownika Katedry – Arkadiusza Wudarskiego i jest realizowany przy współpracy
Uniwersytetu Zielonogórskiego z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą. W tym roku do
seminarium dołączyli przedstawiciele
Uniwersytetu w Konstancji oraz Katedry Prawa Gospodarczego, Transportowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Celem seminarium jest wymiana
wiedzy i doświadczenia w zakresie
prawa prywatnego pomiędzy naukowcami pochodzącymi z różnych europejskich ośrodków badawczych. Dyskusja
ma charakter prawnoporównawczy
i stanowi płaszczyznę do weryfikacji
wyników prowadzonych badań w środowisku międzynarodowym. W tegorocznych obradach udział wzięli przedstawiciele Niemiec, Austrii, Polski,
Czech, Rosji i Ukrainy.
W ramach seminarium odbyły się
dwa panele tematyczne. Pierwszy
z nich, Culpa in contrahendo – Analiza transgraniczna i komparatystyczna,
dotyczył odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań, które zostało
spowodowane przyczynami poprzedzającymi zawarcie
umowy. W ramach tej części swoje referaty wygłosili:
Michael Stürner (Konstancja), który omówił uregulowania prawne dotyczące tej instytucji w europejskim prawie prywatnym, Romana Cierpiał-Magnor (Wiedeń), która
wskazała różnice dotyczące przyporządkowania tej konstrukcji w prawie austriackim i polskim oraz Magdalena
Wasylkowska-Michór z naszego Uniwersytetu, która przedstawiła kwestię winy w kontraktowaniu w prawie kolizyjnym. Drugi panel poświęcony był natomiast zagadnieniu
odpowiedzialności odszkodowawczej za wypadki drogowe
za granicą w odniesieniu do wyzwań, jakie te zdarzenia
wywołują w praktyce sądowej. Swoimi doświadczenia-

wydział ZAMIEJSCOWY W SULECHOWIE

XV edycja konferencji Energetyka przygraniczna
Polski i Niemiec – świat energii jutra
Polityka energetyczna oraz najnowsze technologie
w energetyce
Pod koniec listopada 2018 r. odbyła się XV edycja konferencji Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat
energii jutra, której gospodarzem oraz jednym z organizatorów był Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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mi w powyższym zakresie z perspektywy swojego prawa
ojczystego podzielili się: Filip Melzer (Ołomuniec), Iana
Berger (Irkuck/Zielona Góra), Helena i Yevgen Harutonov
(Odessa), Paweł Sikora (Frankfurt nad Odrą/Zielona Góra)
oraz Dorota Ambrożuk (Szczecin). Obrady prowadzone były
w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim. Referatom towarzyszyła ciekawa dyskusja komparatystyczna
zwłaszcza w zakresie przedkontraktowych obowiązków
informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumentów oraz
sposobów ustalania wysokości odszkodowania za wypadki
w różnych europejskich porządkach prawnych.
Paweł Sikora

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej,
a w niej wyzwania dla regionów, kierunki zwrotu energetycznego w Brandenburgii oraz zarys Polityki energetycznej Polski do 2040 r., to tematy pierwszej sesji XV, jubileuszowej, polsko-niemieckiej konferencji.
Jak co roku w konferencji uczestniczyli przedstawiciele województwa lubuskiego, Kraju Związkowego Brandenburgia, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy
z obu stron granicy. Szczególnymi gośćmi jubileuszowego
spotkania byli m.in. przedstawiciel Dyrekcji Generalnej
ds. Energii Komisji Europejskiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia oraz dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Energii RP. Konferencję
prowadzili - Marian Babiuch (LTnRRE) oraz Harald Bock
(EDIS AG).
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Wycieczka studyjna studentów I i II roku turystyki
i rekreacji

fot. z wydziału

Wiadomo, że nic tak nie pomaga w nauce jak praktyka. Studenci I i II roku turystyki i rekreacji odbyli w dniu
18 stycznia 2019 r. wycieczkę studyjną do Gniezna, celem
zwiedzenia Bazyliki prymasowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie. Tematem przewodnim
wyprawy był gotyk i jego specyfika obecna w architekturze
Katedry. Mimo, że wyjazd realizowany był w ramach przedmiotu wstęp do historii sztuki, studenci mieli możliwość
sprawdzenia się jako przewodnicy i uczestnicy zorganizowanej wycieczki, zapoznać się z technologiami przewodnictwa w wycieczkach oraz zwiedzić gnieźnieński rynek.
Po zwiedzeniu Archikatedry Gnieźnieńskiej, studenci
udali się do Poznania na spotkanie z prezesem zarządu Grupy MTP - Przemysławem Trawą, który przybliżył im sposób
i formy organizowania eventów oraz ich najważniejsze
przykłady.
Agnieszka Gandecka

Druga sesja, ph. Technologie - efektywne gospodarowanie energią, przybliżyła uczestnikom innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji chłodu (w tym chłodu z ciepła
sieciowego) oraz wytwarzania i przesyłania energii. Przykład zdecentralizowanej dystrybucja energii elektrycznej
i ciepła, w jednym z mniejszych miast Brandenburgii, pokazywał dobrze funkcjonującą „wyspę” prądowo-ciepłowniczą.
W trzeciej sesji, podkreślającej wagę ochrony klimatu,
referenci koncentrowali swoją uwagę na praktycznych
przykładach pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła za
pomocą kaskady kogeneracyjnej, likwidacji niskiej emisji
w gminach przygranicza z wykorzystaniem energii elektrycznej do ogrzewania oraz efektywności energetycznej
i technologicznej.
Pierwszy dzień konferencji kończyła dyskusja panelowa
z udziałem profesorów, przedstawicieli polskich i niemieckich firm oraz wiceprezydenta Zielonej Góry, a dotyczyła
lokalnego zarządzania energią. W drugim dniu konferencji
uczestnicy wysłuchali wykładu o produkcji chłodu z ciepła
sieciowego i obejrzeli agregat absorpcyjny wraz ze stanowiskiem badawczym.
Wszystkie referaty są dostępne na stronie głównego organizatora konferencji: Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz
Rozwoju Energetyki: www.lubuskaenergetyka.pl.
Katarzyna Maksymczak
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