
 

 

 
 

PRELEGENCI ORAZ PROWADZĄCY WARSZTATY 

Seminarium „Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?” 
22 lutego 2019, Fundacja im. Stefana Batorego 

godz. 11:00 – 14:30 
 
 

 
Karolis Granickas, Open Contracting Partnership 
 
Jest starszym managerem w Open Contracting Partnership. Pomaga 
tworzyć i wdrażać inicjatywy dotyczące open contracting na całym 
świecie. Zanim dołączył do Open Contracting Partnership, pracował 
dla Transparency International Litwa, gdzie zajmował się kwestiami 
zaangażowania społecznego za pomocą ICT (information and 

communication technologies). Wraz z platformą Epsi, Open Knowledge International, Open 
Data Institute i innymi brał udział w globalnych działaniach na rzecz promocji otwartych 
danych. W latach 2014–2016 był badaczem w ramach Open Government Partnership 
Independent Review Mechanism. Uzyskał stopień licencjata z prawa międzynarodowego na 
Uniwersytecie w Westminster (Wielka Brytania) oraz magistra prawa uniwersyteckiego 
Uniwersytetu w Maastricht (Holandia). 
 
 

Mariusz Haładyj, Prokuratoria Generalna  
 
6 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W 2002 r. rozpoczął pracę  
w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od 2003 r. był zatrudniony w 
Najwyższej Izbie Kontroli. W roku 2006 odbył staż w Stałym 
Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. 
Kontaktów Gospodarczych. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie 
Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli 
Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa. Od 2008 r. był zatrudniony 

w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika 
wydziału ds. eksperckich i koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na 
stanowisku zastępcy dyrektora nadzorującego pracę wydziałów prawa gospodarczego  
i finansowego oraz samodzielne stanowiska ds. eksperckich. Od lutego 2012 r. do grudnia 
2015 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od grudnia 2015 r. do stycznia 2018 r. 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r. 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Od września 2017 r. 
zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. członek Komisji Nadzoru 
Finansowego. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Eliza Niewiadomska, EBRD-UNCITRAL Task Force 
Doradczyni ds. sektora zamówień publicznych w Programie przemian 
prawnych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. 
Ekspertka prawna z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w zakresie 
doradztwa prawnego i zarządzania zamówieniami. Ma praktyczne 
doświadczenie w przeprowadzaniu reformy legislacyjnej dotyczącej 
ujednolicania prawa z dorobkiem prawnym UE, a także praktyczną wiedzę 
z zakresu zamówień publicznych, dotyczącą m.in.: procesu stanowienia 
prawa, ram instytucjonalnych, prowadzenia przetargów publicznych. Ma 

ponad sześć lat doświadczenia menedżerskiego jako radca prawny w sektorze prywatnym i 
państwowym, a także jako szefowa projektów infrastrukturalnych w sektorze usług 
użyteczności publicznej w Polsce. Była odpowiedzialna za zespoły prawne ds. zamówień 
publicznych w Urzędzie Zamówień Publicznych i w firmie ComputerLand S.A., wiodącej wirmy 
ITC w Polsce. Zanim dołączyła do EBRD pracowała dla PGE Polska Grupa Energetyczna SA w 
Warszawie i była odpowiedzialna za rozwój polityk dotyczących zamówień oraz integrację i 
modernizację procesów zamówień.  
 
 

Hubert Nowak, Urząd Zamówień Publicznych 
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego, 
studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową  
w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów 
menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University 
of Navarra i KSAP. W praktyce zawodowej specjalizujący się w 
zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, 
prawa gospodarczego i handlowego oraz pozyskiwania i wydatkowania 

środków unijnych. Z dużym doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych jako 
kontroler, audytor, ekspert prowadzący postępowania o zamówienia publiczne oraz 
reprezentujący strony  przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami m.in. w zakresie sporów 
związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne. Reprezentujący także beneficjentów 
środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki, prelegent na wielu 
konferencjach i seminariach, autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. 
Współautor publikacji dotyczących  zamówień publicznych. 
 
 

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. 
 
 
 


