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Mirela Korsak-Koledzińska, Kancelaria Prawa Prywatnego i Gospodarczego TOGATUS 

 
Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Od 2010r. związana z Kancelarią Prawa 
Prywatnego i Gospodarczego TOGATUS. Specjalizuje się w szeroko rozumianym 
prawie cywilnym i gospodarczym oraz prawie zamówień publicznych. 
Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego  
i administracji rządowej (m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Olsztynie, Gmina Miasto Elbląg, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Szpital 
Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie), a także przedsiębiorstw państwowych  
i prywatnych w formie spółek prawa handlowego (m.in. PSG Sp. z o.o.,  

Alnea Sp. z o.o.). Dodatkowym zakresem jej doświadczenia zawodowego są postępowania sądowe  
o podział majątku wspólnego oraz zniesienie współwłasności. 
Od 2016r. angażuje się również w pomoc prawną osobom potrzebującym w ramach Punktów 
Nieodpłatnych Porad Prawnych we współpracy z Fundacją TOGATUS PRO BONO. 
 
 
Szymon Osowski, prezes zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 
 

Prawnik, w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska od 2007 roku, od 2010 prezes 
stowarzyszenia.  
Pomysłodawca portalu www.informacjapubliczna.org, poświęconemu prawu  
do informacji. Na co dzień przygląda się tworzeniu prawa w obszarze jawności  
i praw obywatelskich, przygotowuje sprawy sądowe, jeździ po Polsce,  
by opowiadać o prawie do informacji i prawach mieszkańców. 
Wielokrotnie doceniany za swoja działalność. W 2014 roku otrzymał od Prezydenta 
RP złoty Krzyż Zasługi, od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieszcza jego nazwisko  
w rankingu najbardziej wpływowych prawników (miejsce 30, 12, 9, 14, 27). 

 
 
Hanna Talago-Sławoj, kancelaria Łaszczuk, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych 
sp. z o.o. 
 

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych. 
W 1993 r. ukończyła kurs „Zasady składania zamówień rządowych” zorganizowany 
przez Graduate School (Departament Rolnictwa USA) w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień 
publicznych. Jest jedną z pierwszych polskich trenerek w tej dziedzinie. 
Jest audytorką zamówień sektorowych, autorką wielu publikacji, w tym artykułów 
w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, doradczynią 
komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom, jest 
współorganizatorką i wykładowczynią pierwszego w Polsce Podyplomowego 

Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Pełnomocniczka procesowa w wielu 
postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.. 

 
 



 

 

 
 
Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego  
 

Doktor habilitowany 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. 

 

 


