
Załącznik do raportu bieżącego nr 26/2016 z 12 września 2016 r. 
 

Paweł Skopiński 

Wykształcenie:  

2009 - 2006  aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zakończona 

uzyskaniem tytułu zawodowego Radcy Prawnego. 

 

2003 – 1998 Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji praca magisterska na temat 

„Pożyczki wspólników spółki z o.o. zastępujące kapitał spółki – 

Eigenkapitalersatzregeln.”, obroniona w Katedrze Prawa Handlowego na ocenę bardzo 

dobrą (dyplom z wyróżnieniem). 

 

1998 – 1994 XLIX L.O. im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie z rozszerzonym 

programem nauczania języka niemieckiego.  

 

Doświadczenie zawodowe:      

 

maj 2016 - obecnie    

      

Radca prawny – Ministerstwo Energii 

 

Zakres obowiązków: świadczenie pomocy prawnej na rzecz Ministra Energii, w szczególności:  

• sporządzanie opinii prawnych, projektów umów i uchwał oraz udzielanie konsultacji prawnych w 

sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministra 

Energii. 

• przewodniczenie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniom spółek publicznych.  

Stosowane przepisy: prawo handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów kodeksu spółek 

handlowych, prawo cywilne oraz gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego 

oraz ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

 

 

styczeń 2010  –  kwiecień 2016  

 

Radca prawny w Departamencie Prawnym i Procesowym Ministerstwa Skarbu Państwa. 

 

Zakres obowiązków: świadczenie pomocy prawnej na rzecz Ministra Skarbu Państwa, w 

szczególności: 

• sporządzanie opinii prawnych związanych ze stosowaniem prawa handlowego, cywilnego, 

administracyjnego i gospodarczego, w zakresie związanym z działalnością państwowych osób 

prawnych (spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych) oraz gospodarowaniem 

mieniem Skarbu Państwa,  

•   sporządzanie i opiniowanie projektów umów i oświadczeń woli, 

•   opracowywanie i opiniowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych, 

•  sporządzanie pism procesowych  oraz występowanie w roli radcy prawnego jako pełnomocnika 

Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa w postępowaniach: 

-  cywilnych, prowadzonych zarówno w trybie procesowym i nieprocesowym oraz postępowaniach 

odrębnych, również w sprawach o ustalenie i ukształtowanie, 

- sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem 

Administracyjnym, 
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- egzekucyjnych, 

• realizowanie zadań związanych z legislacją, w szczególności sporządzanie i opiniowanie projektów 

aktów normatywnych. 

 

czerwiec  2004 – grudzień 2009  

 

Ministerstwo Skarbu Państwa – Departament Prawny – główny specjalista/specjalista/referent prawny, 

zakres obowiązków j.w. z wyłączeniem zadań związanych z występowaniem w roli pełnomocnika 

(radcy prawnego) - reprezentanta Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa. 

 

maj 2004 - styczeń 2003  

 

Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi w zakresie sporządzania opinii prawnych. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Skopiński nie prowadzi w żadnej formie działalności 

konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Skopiński nie 

figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 


