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Mirela Korsak-Koledzińska, Kancelaria Prawa Prywatnego i Gospodarczego 

 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. 

Paweł Zejer, Instytut Analiz Budowlanych 

 Absolwent Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz 
Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Łódzkiej. W latach 1995-2002 
zaangażowany był w przygotowanie i monitorowanie realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej będących wsparciem 
procesu przygotowania Polski do członkostwa w Unii. W latach 2002-2003 
pracował w firmie Scott Wilson w Wielkiej Brytanii. Do 2006 roku zarządzał 
przygotowaniem kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych do 
finansowania za środków międzynarodowych instytucji finansowych. Od 
2006 roku poświęca czas na kierowanie zespołami zarządzającymi budową. 
Jednym z kluczowych projektów było między innymi „Opracowanie studium 

wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła kolejowego” o wartości około 6,5 mln 
Euro. Od 2012 roku kieruje zespołami projektującymi m.in. infrastrukturę militarną. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), oraz rozjemcą z listy krajowej 
FIDIC/SIDiR. Wykłada na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Poznańskiej oraz w Szkole Głównej 
Handlowej przedmioty związane z zarządzaniem projektami oraz kontraktami FIDIC. 
Specjalizuje się w ocenie wpływu przeszkód w realizacji inwestycji na termin realizacji robót.  



Krzysztof Bień, blogofidicu 

Radca prawny i ekonomista, absolwent Politechniki Warszawskiej 
i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w zakresie prawa 
gospodarczego. Konsultant w zakresie stosowania Warunków 
Kontraktowych FIDIC przy kilkudziesięciu projektach inwestycyjnych w 
całej Polsce. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu, audytor projektów 
współfinansowanych ze środków unijnych, współpracownik Polskiego 
Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych, autor bloga 
zawodowego blogofidicu.pl, wieloletni autor i trener szkoleń z procedur 
FIDIC, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa 
publicznego, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania 

zamówień publicznych przy wykorzystaniu procedur FIDIC, na co dzień Prezes Zarządu i Menadżer ds. 
Projektów w Herman Consulting sp. z o.o. oraz Partner Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych 
HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska. 

Marcin Waszak, Fundacja im. Stefana Batorego 

Politolog, socjolog, członek forumIdei Fundacji Batorego, gdzie od 
2014r. 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.




