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Doświadczenie
Łukasz Stępkowski jest adwokatem specjalizującym się w prawie Unii
Europejskiej dotyczącym przedsiębiorstw, w szczególności prawie pomocy
państwa („pomoc publiczna”), prawie konkurencji, oraz finansowaniu
przedsiębiorstw z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i instrumentów finansowych w ramach polityki spójności UE.
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Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako adwokat i niezależny
ekspert, doradzając podmiotom udzielającym pomocy państwa oraz ich
kadrze zarządzającej, w tym instytucjom zarządzającym regionalnych
programów operacyjnych oraz regionalnym funduszom rozwoju. Ekspert
z zakresu pomocy publicznej powoływany w ramach regionalnych
programów operacyjnych i ustawy wdrożeniowej. Autor opinii prawnych
i dokumentów źródłowych w przedmiocie środków pomocy państwa,
środków pomocy de minimis, albo dla wsparcia rynkowego, w tym
w kontekście środków finansowania ryzyka, pomocy na UOIG, a także
środków zwróconych z perspektyw finansowych 2007-2013 oraz
2014-2020.
Od 2019 roku posiada uprawnienia do reprezentacji skarżących przed
TSUE – zarówno przed Sądem, jak i TS. Reprezentuje również skarżące
strony przed ETPCz w Strasburgu.
Łukasz Stępkowski w 2019 roku obronił pracę doktorską „Uprawnienia
procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej
dotyczącego pomocy państwa”, której promotorem był Prof. Krzysztof
Wójtowicz (UWr), a osobami recenzentów Prof. Nina Półtorak (UJ, Sędzia
Sądu UE) oraz Prof. Robert Grzeszczak (UW). Obecnie naukowo pracuje
jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego
i Finansowego WPiA UO (ORCiD 0000-0001-5324-4218).
Łukasz Stępkowski jest również tłumaczem przysięgłym języka
angielskiego (TP/32/17). W tym zakresie specjalizuje się w tłumaczeniach
prawniczych, w tym sądowych, a także gospodarczych (np. z zakresu
prawa spółek) oraz akademickich (artykuły naukowe, monografie,
autoreferaty habilitacyjne).
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