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Janina Mackiewicz, Eurocadres 

Janina Mackiewicz jest Dyrektorką ds. Europejskich w Eurocadres, który jest 
uznanym europejskim międzysektorowym partnerem społecznym i głosem 
związkowym blisko sześciu milionów specjalistów i menedżerów.  W Eurocadres 
odpowiada za rzecznictwo i relacje z interesariuszami. Od 2016 r. organizacja 
aktywnie działa na rzecz wprowadzenia ochrony sygnalistów w całej Unii 
Europejskiej. Od tego też czasu Mackiewicz koordynuje sieć organizacji społecznych  
i podmiotów politycznych, wspólnie pracujących nad tą kwestią na szczeblu UE.  

Ukończyła studia magisterskie z nauk społecznych na Uniwersytecie Åbo Akademi w Finlandii (2007), 
ze specjalizacją prawo międzynarodowe i studia europejskie. Studiowała również w Royal Holloway, 
University of London. Przed dołączeniem do Eurocadres pracowała w fińskim parlamencie, w 
Parlamencie Europejskim, w Krajowym Związku Studentów Uniwersytetów w Finlandii oraz w firmie 
doradczej Public Affairs Fipra International. 
 
Anna Myers, Whistleblowing International Network 

Dyrektorka Whistleblowing International Network (WIN), organizacji założonej 
przez wiodące światowe organizacje ekspertów ds. ochrony sygnalistów, która  
łączy i wzmacnia organizacje, broniące i wspierające sygnalistów. Anna Myers jest 
prawniczką z osiemnastoletnim doświadczeniem w obszarze sygnalizowania  
i przeciwdziałania korupcji. Doradzała tysiącom indywidualnych osób zgłaszających 
przypadki naruszeń. Doradzała w Radzie Europy przy opracowywaniu Rekomendacji 
dotyczących ochrony sygnalistów (2014) i opracowała Memorandum Wyjaśniające. 
Jest autorką Przewodnika po zasobach UNODC na temat dobrych praktyk w zakresie 

ochrony sygnalistów (2015). 
 
Anna Wojciechowska-Nowak, Linia Etyki 

Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się problematyką tzw. whistleblowingu oraz 
ochrony osób sygnalizujących wątpliwości etyczne w miejscu pracy. Obecnie 
Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., gdzie whistleblowingiem zajmuje się od 
praktycznej strony, wdrażając narzędzia dedykowane sygnalizowaniu  
w przedsiębiorstwach. W latach 2004-2015 związana z Fundacją im. Stefana 
Batorego, gdzie jako kierownik  projektu „Wsparcie i ochrona sygnalistów” 
prowadziła poradnictwo prawne dla pracowników sygnalizujących wątpliwości 

etyczne, monitorowała postępowania sądowe oraz proces stanowienia prawa w Sejmie. Jest autorką 
badań ilościowych i jakościowych nad whistleblowingiem w Polsce. Przygotowała pierwsze w Polsce 
założenia do ustawy o ochronie sygnalistów. Jest autorką publikacji na temat Przejrzystości, 
zapobiegania korupcji, whistleblowingu, a także opracowań z zakresu praw człowieka. Prawniczka, 
absolwentka aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, obecnie biegła 
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. 
Wykładowczyni na studiach podyplomowych Compliance w organizacji na Akademii im. Leona 
Koźmińskiego. 
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Jan Stappers, WhistleB 
Jan Tadeusz Stappers studiował prawo europejskie w Leiden (NL) oraz prawo 
konkurencji Unii Europejskiej w Londynie. Jest radcą prawnym firmy WhistleB, 
szwedzkiej spółki, oferującej system informowania o nieprawidłowościach 
używany w ponad 100 krajach. 
 
 
 
 

 
Pavel Nechala, Transparency International 

Radca prawny i partner zarządzający kancelarii prawnej Nechala & Co. LLC. 
Ma jedenaście lat doświadczenia w zakresie rozwiązywania korporacyjnych i 
biznesowych spraw klientów, reprezentowania klientów w postępowaniach 
sądowych, tworzenia polityk publicznych, w tym przygotowania wniosków 
legislacyjnych i spraw dotyczących nieuczciwych praktyk w różnych 
obszarach. Pracował jako ekspert w kilku międzynarodowych organizacjach: 
Transparency International, Banku Światowym, OECD itp. Uczestniczył w 

pracach badawczych, przygotowując szereg analiz porównawczych, np. Wzmacnianie ochrony 
sygnalistów w Unii Europejskiej (Blowing the Whistle Harder: Enhancing Whistleblower Protection in 
the European Union, 2009), Badania dotyczące przedawnienia w korupcji (2010) oraz Raport 
dotyczący postępów w egzekwowaniu konwencji OECD (2008-2012). Od 2001 roku ściśle 
współpracuje ze słowackim Transparency International. Był członkiem grupy eksperckiej ds. 
Przygotowania wniosków legislacyjnych w sprawie ochrony sygnalistów, utworzonej przy Biurze 
Rządu Republiki Słowackiej. 
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje: 
- koordynację ekspercką Centrum Rzecznictwa i Doradztwa Prawnego Transparency International 
Slovakia, stworzonego, aby pomagać obywatelom w przypadku zaistnienia nieuczciwych praktyk w 
administracji publicznej; 
- udział w przygotowaniu ustawy o konflikcie interesów przedstawicieli publicznych, w tym w 
zarządzaniu kilkoma projektami w tym obszarze; 
- przygotowanie dyrektyw antykorupcyjnych i wytycznych dla kilku słowackich gmin w różnych 
obszarach ich działalności. 
 
Marcin Gomoła, Przewodniczący Komisji Compliance przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-
Handlowej 
Chief Complinace Officer T-Mobile Polska S.A., Przewodniczący Komisji Compliance przy Polsko-
Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Sekretarz Komitetu Compliance na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 


