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Wojciech Hartung, Counsel DZP
Specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących również
przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP i koncesji. Zdobytą wiedzę i
bogate doświadczenie wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze
energetyki, infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej
(w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i transportu
publicznego). Doradza zarówno przedsiębiorcom prywatnym, w tym
podmiotom zagranicznym, zamawiającym sektorowym, jak również
stronie publicznej. W ramach wcześniejszych obowiązków (do marca
2009 jako Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej w Urzędzie Zamówień Publicznych) był m.in.
przedstawicielem Polski w instytucjach Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej oraz Radzie
Unii Europejskiej. Jako ekspert w dziedzinie europejskiego prawa gospodarczego był
współautorem projektu pierwszej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz
uczestnikiem prac legislacyjnych nad ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wojciech jest
również wykładowcą akademickim na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych,
m.in. w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Anna Hlebicka-Józefowicz, Associate DZP
Członek Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego
prowadzenia biznesu działającej przy Ministerstwie Rozwoju. Zajmuje się
doradztwem regulacyjnym z zakresu prawa konstytucyjnego,
administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Przygotowuje
strategie działań regulacyjnych, opracowuje opinie prawne i raporty
regulacyjne oceniające poprawność legislacyjną przepisów prawa i
projektów aktów normatywnych oraz ich zgodność z Konstytucją RP i
prawem Unii Europejskiej. Doradza również w obszarze compliance, w tym
w zakresie mapowania ryzyka regulacyjnego, dostosowywania działalności przedsiębiorstw do
nowych regulacji oraz zarządzania systemami sygnalizowania nieprawidłowości. Obecnie
przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego.

Krzysztof Krak
Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów
przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i
prywatnych. Pełnił ponad 10 lat funkcje kierownicze w Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, gdzie tworzył i kierował komórką analiz oraz kierował
zespołem edukacji antykorupcyjnej.

Maciej Wnuk
Autor m.in. „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych. Praktyczny
poradnik” i „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać”. Wdrażał
systemy antykorupcyjne w MON i MSZ. Obecnie szkoli i pomaga wdrażać
systemy antykorupcyjne w Polsce i na Ukrainie.

Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego
Doktor socjologii, ekspert forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego,
wcześniej dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo. Jest także
adiunktem w Collegium Civitas. Zajmuje się m.in. zagadnieniem korupcji i
polityki antykorupcyjnej, problematyką społeczeństwa obywatelskiego i
sytuacją organizacji pozarządowych, a także socjologią problemów
społecznych. W latach 2003-2012, jako analityk, a potem kierownik
Programu Społeczeństwa Obywatelskiego współpracował z Fundacją
Instytut Spraw Publicznych. Autor i współautor książek, artykułów naukowych i publikacji
prasowych, w tym między innymi: Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo,
praktyka, postawy urzędników (Fundacja im. Stefana Batorego, 2014), Korupcja jako problem
społeczny (Trio, 2008).

Marcin Waszak, Fundacja im. Stefana Batorego
Politolog, socjolog, członek forumIdei Fundacji Batorego, gdzie od
2014 r. realizuje projekty badawcze i monitoringowe z obszaru polityki
antykorupcyjnej. Koordynator pilotażu Paktu Uczciwości w Polsce. Jest
autorem licznych raportów, publikacji i analiz dotyczących dysfunkcji
administracji publicznej, finansowania polityki i whistleblowing-u.
Obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską
o roli sygnalistów w przeciwdziałaniu korupcji w jednostkach sektora
finansów publicznych.

