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INFORMACJA O EKSPERTACH 

 Małgorzata Kuczyńska 

Analityk rynku, specjalista ds. pomocy publicznej COMPER Fornalczyk 
i WSPÓLNICY Sp. J. 

Małgorzata Kuczyńska jest absolwentką studiów magisterskich Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością Zarządzanie Międzynarodowe. W chwili 
obecnej w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
Od 2003 roku zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, 
z zakresu szeroko pojmowanego pozyskiwania i wykorzystywania środków 



Strona 2 z 2 

publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych UE. 
Ponadto posiada dobrą znajomość polskiego i europejskiego prawa pomocy 
publicznej z uwzględnieniem orzecznictwa ETS związanego z tematyką pomocy 
publicznej. Pracowała przy wielu projektach doradczych z zakresu pomocy 
publicznej, realizowanych zarówno dla dawców jak i beneficjantów pomocy 
publicznej. Małgorzata Kuczyńska posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 
z tematyki związanej z pomocą publiczną. 
 
 
 

 Łukasz Grzejdziak 

Specjalista ds. pomocy publicznej COMPER Fornalczyk i WSPÓLNICY Sp. J. 

Łukasz Grzejdziak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Obecnie, w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego tego Wydziału 
pracuje nad rozprawą doktorską na temat "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw 
świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym". W latach 2007-2008 był 
stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej jako Visiting Scholar w Chicago-Kent College 
of Law, Illinois Institute of Technology a w 2008 roku członkiem Centrum Prawa 
Europejskiego Vrije Universiteit Brussel w Brukseli gdzie odbył staŜ naukowy. 

Od 2003 roku zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa 
antymonopolowego na rzecz przedsiębiorców i organów administracji publicznej. 
Brał udział jako doradca w licznych postępowaniach w sprawach z zakresu pomocy 
państwa oraz antymonopolowych. Jest autorem licznych opinii prawnych z zakresu 
prawa pomocy państwa, między innymi w sektorach: elektoenergetycznym, 
stoczniowym, transportu kolejowego i chemicznym. Prowadził liczne szkolenia 
z zakresu zasad udzielania pomocy państwa dla podmiotów publicznych 
i przedsiębiorców. 


