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PRELEGENCI

Paweł Pogorzelski
adwokat, counsel w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance
Specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i karnych, w szczególności w sprawach
przestępstw gospodarczych, w których występuje zarówno w charakterze obrońcy, jak
i pełnomocnika pokrzywdzonych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
wewnętrznych dochodzeń, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karnogospodarczych w Polsce i zagranicą, w tym na podstawie FCPA i UK Bribery Act. Doradza
w kwestiach compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance.
Prowadzi szkolenia z zakresu compliance i prawa karnego gospodarczego, jest autorem
wielu publikacji na ten temat. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego
w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500 EMEA.

dr hab. Piotr Bogdanowicz
radca prawny, counsel w Departamencie Nieruchomości, Budownictwa i Infrastruktury
kancelarii Clifford Chance
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
pomocy publicznej. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami
okręgowymi. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych oraz artykułów
w renomowanych czasopismach takich jak Common Market Law Review, Public
Procurement Law Review, European Procurement & Public, Private Partnership Law
Review. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie
prowadzi zajęcia z prawa Unii Europejskiej, w tym prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej. Jest również
wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu pomocy publicznej. Współzałożyciel
oraz członek zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Rekomendowany w dziedzinie prawa
zamówień publicznych oraz prawa publicznego w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500
EMEA.

Michaela Rajkova
Project Manager, Transparency International Bulgaria
Od 2012 r. project manager i dyrektor finansowa w Transparency International
w Bułgarii; odpowiedzialna za całościowe planowanie, przygotowywanie i wdrażanie
inicjatyw, a także ich budżetowanie i raportowanie. Ma ponaddwunastoletnie
doświadczenie związane z zarządzaniem cyklem projektu, a także dotyczące
procedury udzielania zamówień, szczególnie w kontekście europejskich instrumentów
finansowych. Jej głównym obszarem zainteresowań jest poprawa przejrzystości,
uczciwości i rzetelności w planowaniu i wdrażaniu procedur projektowych i przetargowych, a także uczciwość
biznesowa. Michaela Rajkova posiada wykształcenie z zakresu prawa własności intelektualnej oraz ekonomii.

Krzysztof Krak
doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji
i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych
Posiada doświadczanie w zakresie tworzenia procedur i polityk antykorupcyjnych oraz ich
audytów. Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań i systemów przyjmowania zgłoszeń
od sygnalistów. Prowadzi audyty śledcze pod kątem wystąpienia ryzyka nadużyć.
Przygotowuje analizy informacji pod kątem ich wiarygodności i oceny ryzyk działań
biznesowych. Szkoli m.in. w zakresie etyki biznesu, konfliktu interesu, procedur
postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia korupcji i nadużyć oraz z zakresu
przeciwdziałania korupcji oraz uprawnień organów ściągania. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania,
od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Marcin Szymański
zastępca
dyrektora
w
Departamencie
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Programów

Infrastrukturalnych

Praktykuje i specjalizuje się w dziedzinie prawa publicznego, zwłaszcza w zakresie
środków UE, finansów publicznych i zamówień publicznych, w szczególności kwestiach
związanych z kontrolą, audytem oraz zwalczaniem nadużyć finansowych
w wydatkowaniu środków publicznych. Zastępca dyrektora w Departamencie
Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
(Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 20142020). W latach 2005-2007 pracownik Ministerstwa Finansów realizujący oceny funkcjonowania systemów
kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej (2003 – 2005) oraz Programu Top Public Executive w IESE Business School (2017-2018). Posiada
uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autor
publikacji z zakresu wdrażania funduszy UE w dwumiesięczniku Kontrola Państwowa.

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 whistleblowingu. Obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim
pracę doktorską o roli sygnalistów w przeciwdziałaniu korupcji w jednostkach
sektora finansów publicznych.

