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Rafael García Aceves, Transparency International Secretariat 

W Transparency International kieruje polityką w zakresie zamówień 

publicznych. Od ponad dekady zajmuje się zarządzaniem i walką z korupcją. 

Rafael posiada bogate doświadczenie w analizowaniu i projektowaniu 

polityk otwartego rządu opartych na wykorzystaniu danych, technologii  

i zaangażowania obywatelskiego w celu poprawy usług publicznych i jakości 

instytucji. Przed dołączeniem do TI-S był dyrektorem do spraw otwartych 

kontraktów w Mexico City, gdzie zaprojektował i testował model 

planowania zamówień publicznych we współpracy z sektorem prywatnym 

i obywatelami. Rafael posiada tytuł magistra, który zdobył na London School of Economics w dziedzinie 

nauki o danych w badaniach społecznych. 

 

Arnold Bresch, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej na kierunku 

drogi kolejowe. Doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno 

przygotowanie, jak i realizację zadań inwestycyjnych. Z PKP Polskimi 

Liniami Kolejowymi S.A. związany od 2003 roku. Od 2016 roku  

w Zarządzie Spółki na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji 

inwestycji. 

 

 

Mahmoud Farag, Uniwersytet w Zurichu  

Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Zurychu. Od ponad 

12 lat współpracuje i doradza organizacjom społecznym w kwestiach 

związanych z zaangażowaniem obywatelskim i prawami człowieka. W 

ostatnim czasie kierował pracami w zakresie odpowiedzialności społecznej 

w Transparency International Secretariat w Berlinie, wcześniej 

współpracował m.in. z Accountable Now, CARE International UK, 

Międzynarodową Organizacją ds. Migracji. Autor licznych publikacji. 

Posiada tytuł doktora nauk politycznych zdobyty na Uniwersytecie 

Humboldta w Berlinie. 

 



 
 

Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Poraj 

Samorządowiec z wieloletnim stażem i dużym dorobkiem. Absolwentka 

Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie. Ukończyła historię nauczycielską 

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Od 

1991 roku, tj. od momentu ukończenia studiów związana ze szkolnictwem 

w Poraju – najpierw Szkołą Podstawową im. Leonida Teligi, a następnie 

Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Poraj od 

2010 roku, a od 2016 wicewójt Gminy Poraj. W 2019 roku wygrywa wybory 

na Wójta Gminy Poraj. Ukończyła także studia podyplomowe z wiedzy o 

społeczeństwie w ramach EFS na Uniwersytecie Śląskim. Nauczyciel dyplomowany. Współtwórczyni i 

wieloletnia prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Aspera” w Poraju. Członek zarządu 

Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Janusza Gniatkowskiego w Poraju, członek Stowarzyszenia 

Marina Poraj i Porajskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu. Przez kilkanaście lat 

koordynator finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Poraj. Instruktor ZHP w stopniu 

harcmistrza – kiedyś czynny, obecnie jako sympatyk i sojusznik działań Hufca Ziemi Myszkowskiej.  

 

Irina Lonean, Transparency International Rumunia 

Irina posiada tytuł doktora nauk politycznych zdobyty na Universite Libre  

de Bruxelles oraz Uniwersytecie w Bukareszcie. Posiada również tytuł  

licencjata prawa. Łączy naukę z zakresu prawa i polityki publicznej, aby  

zrozumieć, w jaki sposób prawo i polityka stają się praktyką. Irina zdobyła  

doświadczenie w zarządzaniu, a zwłaszcza w zarządzaniu funduszami UE  

podczas ponad czternastoletniej pracy w rumuńskich oraz  

międzynarodowych organizacjach pozarządowych, których misją jest 

promowanie demokracji, praworządności i uczciwości, opracowywanie i testowanie metod 

uczestnictwa młodzieży oraz proponowanie rozwiązań politycznych opartych na badaniach jako 

główny środek realizacji tych celów. Irina współpracuje z Transparency International  Romania od 

2010r. Od 2017 roku zarządza wdrażaniem trzech paktów uczciwości w Rumunii, angażując  

kluczowe instytucje rządowe w testowanie, w jaki sposób organizacje społeczeństwa obywatelskiego  

mogą wspierać uczciwość w zamówieniach publicznych. 

 

Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego  

Doktor habilitowany socjologii, ekspert forumIdei Fundacji Batorego, 

adiunkt w Kolegium Ekonomiczno – Społecznym SGH. Zajmuje się między 

innymi zagadnieniem korupcji i polityki antykorupcyjnej, rozwojem 

społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją organizacji pozarządowych. W 

przeszłości m.in. wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 

UW, Collegium Civitas, a także kierownik Programu Społeczeństwa 

Obywatelskiego w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. Autor książek, 

artykułów naukowych i tekstów publicystycznych.  



 
Wiesław Nowak, ZUE S.A. 

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie – karierę zawodową rozpoczynał  

w krakowskim Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W roku 1991 

założył ZUE S.A., spółkę obecnie notowaną na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, realizującą inwestycje z zakresu 

infrastruktury kolejowej i tramwajowej na terenie całej Polski. Podejmuje 

działania i wspiera inicjatywy o charakterze gospodarczym, kulturalnym 

oraz charytatywnym będąc członkiem Rady Głównej Business Centre Club, 

Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych 

przy Ministerstwie Infrastruktury, Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz Rady Biznesu 

Wydział Finansów i Prawa krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, a także zasiadając  

w rozlicznych gremiach m.in. w Federacji Przedsiębiorców Polskich, w Małopolskim Związku 

Pracodawców Lewiatan i Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców, w Izbie 

Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego,  

w której pełni funkcję wiceprezesa i przewodniczącego Sekcji Budownictwa Kolejowego. Od 5 kwietnia 

2019 r. jest Konsulem Honorowym Republiki Bułgarii w Krakowie. 

 

Marcin Szymański, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  

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 2014-2020).  

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”. 

 

Marcin Waszak, Fundacja im. Stefana Batorego  

Politolog, socjolog, ekspert forumIdei Fundacji Batorego. Kieruje w niej 

działaniami związanymi z ochroną sygnalistów, m.in. przygotowywaniem 

obywatelskiego projektu ustawy i jego adaptacją do wymagań 

europejskiej dyrektywy. Współtworzy stronę sygnalista.pl. Od 2016 r. jest 

koordynatorem pilotażu paktu uczciwości w Polsce. W sektorze 

pozarządowym od ponad dekady zajmuje się problematyką korupcji  

i finansowania polityki oraz oceną działań antykorupcyjnych państwa. 

Autor licznych analiz, raportów i publikacji prasowych. 


