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GRZEGORZ BEDNARCZYK

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamówieniami publicznymi 
zajmuje się od 24 lat, zarówno po stronie zamawiających, jak i 
wykonawców. Prowadził liczne postępowania o udzielenie zamówień 
klasycznych i sektorowych (m.in. na budowę spalarni odpadów w 
Krakowie) oraz z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (m.in. 
brał udział w postępowaniu na pierwszą w kraju udaną koncesję na 
roboty budowlane). Posiada również doświadczenie w przygotowaniu i 
przeprowadzaniu postępowań, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy - Prawo zamówień publicznych (m.in. konkursy, aukcje, 
postępowania w oparciu o procedury FIDIC, przetargi przeprowadzane 
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego). Doradza zamawiającym 
i wykonawcom. Reprezentuje zamawiających i wykonawców przed 
Krajową Izbą Odwoławczą. Jest autorem ponad stu artykułów z 
dziedziny prawa zamówień publicznych w prasie branżowej oraz 
publikowanych od 2010 r. cotygodniowych felietonów na stronie 
internetowej popularnego portalu wszponachzamowien.pl
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ANNA KLIŚ - MARCINIAK

Sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim. Specjalizuje 
się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
zobowiązań. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Podczas studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w 
renomowanej kancelarii adwokackiej w Krakowie. Ukończyła 
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Egzamin 
sędziowski złożyła z wynikiem bardzo dobrym. Pracowała na 
stanowisku referendarza sądowego w wydziałach cywilnych Sądu 
Rejonowego w Rybniku i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - 
Południe w Warszawie. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu 
procedury cywilnej, prawa cywilnego materialnego, postępowania 
egzekucyjnego oraz szkolenie organizowane przez Akademie 
Prawa Europejskiego ERA w Trewirze. 

BARTOSZ MAJERSKI

Adwokat. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
Podyplomowego Studium Zamówienia Publiczne przy Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął już 
podczas studiów w renomowanej krakowskiej kancelarii 
adwokackiej. Podczas odbywanej aplikacji współpracował z 
Instytucją Wdrażającą w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, gdzie odpowiadał za kontrolę 
przestrzegania prawa zamówień publicznych przez beneficjentów 
programu. W 2010 r. został wpisany na listę ekspertów Ministerstwa 
Gospodarki w obszarze zamówień publicznych. Wykładowca na 
podyplomowych studiach „Zamówienia Publiczne” organizowanych 
przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości 
Politechniki Krakowskiej. Autor artykułów w prasie branżowej. 
Doradza wykonawcom i zamawiającym w sprawach dotyczących 
zamówień publicznych, prowadzi skomplikowane procesy sądowe 
dla przedsiębiorców z branży TSL, przygotowuje i opiniuje umowy w 
obrocie gospodarczym, doradza beneficjentom i instytucjom 
zarządzającym w zakresie wykorzystania środków unijnych.
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PIOTR MARCINIAK

Adwokat. LL.M. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w 
Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz 
Akademii Górniczo - Hutniczej. Od kilkunastu lat w ramach praktyki 
zawodowej, zajmuje się prawem karnym. Specjalizuje się w 
przestępstwach gospodarczych w tym popełnianych w 
cyberprzestrzeni. Kieruje praktyką prawa karnego gospodarczego 
w Kancelarii Prawnej Iuridica, doradzając klientom z branży TSL 
(„Transport, spedycja, logistyka”). Był członkiem sekcji prawa 
karnego komisji legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. W 
latach 2014 - 2016, zajmował kierownicze stanowisko w 
centralnym urzędzie administracji rządowej, zajmującym się 
zwalczaniem przestępczości w tym gospodarczej i w 
cyberprzestrzeni. Jest wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Krakowie w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz na 
studiach podyplomowych na Politechnice Krakowskiej. Posiada 
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do 
informacji niejawnych. 

MARCIN MIODUSZEWSKI

Radca prawny. Wspólnik kancelarii Przybycień & Mioduszewski 
Adwokaci i Radcowie Prawni a także prawnik of counsel w 
kancelarii prof. Ryszarda Markiewicza - Markiewicz & Sroczyński 
Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie własności 
intelektualnej, w szczególności prawie autorskim w społeczeństwie 
informacyjnym i branżach medialnych (fonograficznych, 
reklamowych i filmowych), prawie własności przemysłowej, 
ochronie baz danych, ochronie dóbr osobistych, ochronie danych 
osobowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie 
ochrony konkurencji i konsumentów, prawie zobowiązań i prawie 
pracy. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale 
Prawa i Administracji UJ oraz studiów podyplomowych 
„Społeczeństwo informacyjne” na Wydziale Fizyki, Astronomii i 
Informatyki UJ. Zna biegle język angielski, dodatkowo język 
niemiecki oraz język arabski. Odbywał praktyki w Departamencie 
Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Departamencie Znaków Towarowych i Departamencie Zamówień 
Publicznych Urzędu Patentowego RP. Zajmuje się organizacją 
projektów informatycznych oraz projektów B+R i zamówień 
publicznych zwłaszcza na usługi IT a także z zakresu energetyki.
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Brał udział w projektach związanych z informatyzacją 
administracji publicznej w zakresie prawa 
telekomunikacyjnego, prawa konkurencji i konsumentów 
oraz prawa własności intelektualnej. Autor publikacji z 
zakresu praw własności intelektualnej oraz prawnych 
zagadnień informatyzacji administracji publicznej. 
Współautor komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji pod red. Prof. Mariana Zdyba. Od ponad 15 lat 
prowadzi szkolenia i wykłady głównie z obszaru prawa 
własności intelektualnej, prawa konkurencji i konsumentów 
oraz ochrony informacji, a także umów. Inicjator i 
wykładowca w ramach projektu „Akademia Kontraktów IP” 
realizowanego wraz z Kołem Własności Intelektualnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat „Kryształowego 
Serca Radcy Prawnego” w roku 2014 - nagrody 
przyznawanej przez Krajową Radę Radców Prawnych dla 
radców prawnych wyróżniających się działalnością 
społeczną i charytatywną. 

JÓZEF EDMUND NOWICKI

Wykładowca prawa zamówień publicznych. Autor 
komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 
kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. 
Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w doradztwie 
z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w 
kompleksowej obsłudze zamówień publicznych na roboty 
budowlane, usługi ubezpieczeniowe, dostawy aparatury 
medycznej oraz zamówień w zakresie działalności twórczej 
lub artystycznej. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie 
kontroli dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień  
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Specjalizuje się w doradztwie w przypadku kontroli 
zamówień publicznych wykonywanych przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, urzędy kontroli skarbowej, 
regionalne izby obrachunkowe i unijne instytucje kontrolne. 
Reprezentuje  obwinionych w postępowaniach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. W latach 2010 - 2019 
biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych. 
Redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl oraz 
dwumiesięcznika Rynek Przetargowy. 
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AGNIESZKA SOWA

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz europeistyki na Wydziale 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe i zawodowe 
koncentruje na prawie ubezpieczeń gospodarczych. Doradza 
przedsiębiorcom oraz brokerom ubezpieczeniowym w 
postępowaniach likwidacyjnych, opracowuje strategie 
postępowań oraz prowadzi złożone procesy odszkodowawcze, w 
tym w sporach z ubezpieczycielami oraz związane z regresem
ubezpieczeniowym. Doradza przedsiębiorcom z branży Transport 
- Spedycja - Logistyka przy wyborze produktów
ubezpieczeniowych dla firmy oraz w sprawach z zakresu prawa
pracy, w szczególności restrukturyzacji zatrudnienia oraz form
zatrudnienia zewnętrznego. Uczestniczy w konferencjach
naukowych prezentując referaty dotyczące zagadnień prawa
zobowiązań oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. Prowadzi
zajęcia z zakresu prawa gospodarczego dla studentów studiów
podyplomowych. Autorka publikacji w czasopismach
branżowych oraz publikatorach prawniczych.

MATEUSZ WINIARZ

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Od dwudziestu lat 
związany zawodowo z finansami publicznymi i zamówieniami 
publicznymi. Przez 19 lat zatrudniony w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Krakowie - państwowym organie nadzoru i 
kontroli - najpierw jako kierownik biura, później członek Kolegium, 
a od 2007 r. zastępca prezesa. W latach 2004 - 2007 arbiter 
rozpatrujący odwołania w sprawach zamówień publicznych. Od 
2005 r. członek, a od 2009 r. przewodniczący Regionalnej Komisji 
Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych w Krakowie. Zatrudniony w Katedrze Polityki 
Gospodarczej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
współpracuje również z kilkoma innymi ośrodkami naukowymi 
jako dydaktyk w zakresie zamówień publicznych, finansów 
publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Prowadził też 
wiele szkoleń z tej tematyki. Doświadczenie zdobywał również 
pracując w kancelarii radcy prawnego. Autor wielu publikacji 
naukowych, popularnonaukowych i praktycznych.
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PIOTR WIŚNIEWSKI

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych 
Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. Kierownik Referatu Prawnego i Zamówień 
Publicznych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. 
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów 
Zamówień Publicznych. Współautor publikacji pt. „Prawo 
zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla 
zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum. Autor 
ponad stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w 
czasopismach branżowych. Współpracownik miesięcznika 
Monitor Zamówień Publicznych i czasopisma „Rynek 
Przetargowy”. Pełnomocnik stron w postępowaniach 
odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jako trener 
przeprowadził na przestrzeni ostatnich czternastu lat kilkaset dni 
szkoleń z zakresu zamówień publicznych, m.in. szkolenia dla 
urzędów centralnych (urzędników ministerstw, Urzędu 
Zamówień Publicznych) w ramach Projektu „Podniesienie 
jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez 
wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich”; 
szkolenia dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla 
urzędów marszałkowskich we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w 
Kielcach, urzędów miast i starostw powiatowych.
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