
Niniejszy projekt, nazwany "Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa", ma na
celu wyjaśnienie pozycji prawnej przedsiębiorstwa, którego sytuacja jest normowana przez prawo pomocy państwa. Projekt ma za
zadanie opisać uprawnienia, obowiązki i dostępne przedsiębiorstwu środki prawne. Hipotezą badawczą projektu jest twierdzenie,
że pomocy państwa określa sytuację prawną przedsiębiorstwa w sposób asymetryczny, umacniając jego uprawnienia, gdy służy to
skuteczności tego prawa, a uszczuplając je, gdy jest odwrotnie.

Badania tego działu prawa są potrzebne, bowiem istnieje deficyt wiedzy teoretycznej o prawie pomocy państwa. Podmioty
korzystające z pomocy państwa oraz pomioty jej udzielające nie posiadają zazwyczaj wiedzy o tym, jakie normy prawne prawa
pomocy państwa obowiązują, a także jaka jest ich treść. Jest to istotny przedmiot badań również z tego względu, że prawo
pomocy państwa jest objęte kompetencją wyłączną Unii Europejskiej - co sprawia, że nie stosuje się zasady pomocniczości
(subsydiarności) prawa UE.

Co więcej, prawo polskie - które wykonuje bądź uzupełnia prawo Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa - nie jest zawsze
zgodne z prawem Unii Europejskiej w tym przedmiocie. Już właściwa nazwa tego działu prawa - prawo pomocy państwa bądź
prawo [Unii Europejskiej] dotyczące pomocy państwa - nie jest zgodna z nazwą pojawiającą się w prawie polskim. To ostatnie
zaś używa pojęcia "pomoc publiczna", co nie jest w pełni trafne (por. P. Marquardt, Pomoc publiczna dla małych i średnich
przedsiębiorstw, Warszawa 2007, s. 24).

W niniejszym projekcie autor dokonuje analizy przepisów prawa Unii Europejskiej, przepisów prawa polskiego, orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także orzecznictwa polskiego, aby w sposób naukowy przedstawić nakazy,
zakazy i możliwości, wynikające z prawa pomocy państwa.

Autor opisuje takie zagadnienia, jak warunki uznania danego wsparcia za pomoc państwa, pojęcie "przedsiębiorstwa" w prawie
pomocy państwa, szczególne typy pomocy (w tym pomoc de minimis i pomoc "horyzontalną", korzystającą ze zwolnień
blokowych), procedury podstępowania przed Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także
sądami krajowymi w sprawach z elementem pomocy państwa, środki prawne, roszczenia procesowe i zarzuty, które mogą być
oparte na prawie pomocy państwa, a także praktykę organów stosujących prawo pomocy państwa.

Istotnym elementem pracy jest analiza praw podstawowych, obecnych w prawie Unii Europejskiej i stosujących się wszędzie tam,
gdzie prawo Unii Europejskiej ma zastosowanie (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r., sprawa
C-617/10 Åklagaren przeciwko Hans Åkerberg Fransson, ECLI:EU:C:2013:105, pkt 21).

Walorem niniejszego projektu jest szczegółowa analiza zagadnień procesowych związanych z pomocą państwa. Autor - jako na
dzień składania wniosku doktorant, a zarazem aplikant adwokacki - kładzie nacisk na kwestie procedury dochodzenia roszczeń
lub uprawnień przedsiębiorstwa, prezentując pogląd, że analiza samych norm prawa materialnego nie jest wystarczająca.
Wyrazem tego poglądu są pogłębione badania postępowań przed sądami krajowymi i organami administracyjnymi, z
uwzględnieniem polskich ustaw procesowych - m.in. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz.101, z późn. zm.). W analizie norm proceduralnych ponadto uwzględniane są m.in.
rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE L z dnia 27 marca 1999 r., z późn. zm.) i przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz.U. UE C 326, wersja skonsolidowana z dnia 26 października 2012 r., z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr  59, poz. 404, z późn. zm).

Autor w projekcie używa podstawowo metody formalno-dogmatycznej, znanej prawoznawstwu. Jednakże, mając na uwadze, że
owa metoda badawcza nie zawsze prowadzi do rezultatu rozumowania, będąc mniej przydatną chociażby w sytuacji luki
rzeczywistej w prawie, autor uwzględnia również metodę empiryczną. Ta ostatnia jest również wykorzystywana przez autora do
weryfikacji rezultatów wykładni i wnioskowań przepisów oraz przedstawienia stanowisk i pogladów organów stosujących prawo
pomocy państwa. Dodatkowo, mając na uwadze postulaty integracji zewnętrznej prawoznawstwa, autor będzie posiłkowo
korzystać z rozwiązań ekonomicznej analizy prawa (EAP), mając na uwadze nawiązywanie do i przejmowanie rozwiązań nauk
ekonomicznych przez prawo pomocy państwa.


