
Natalia  
Gruenpeter

Justyna  
Kasprzycka

Witold  
Kozakiewicz

Anna  
Książczak-
Gronowska 

Emanuel  
Kulczycki

Natalia Gruenpeter: 
pracuje 
w Interdyscyplinarnym 
Centrum Modelowania 
Matematycznego 
i Komputerowego 
UW, gdzie zajmuje 
się m.in. Biblioteką 
Nauki, organizacją 
warsztatów i promocją 
otwartych modeli 
komunikacji naukowej. 
Członkini prezydium 
Koalicji Otwartej 
Edukacji. Ukończyła 
kulturoznawstwo 
na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach.

Justyna Kasprzycka 
has a Master’s degree 
in Italian Studies and 
Linguistics obtained at 
Jagiellonian University 
in Krakow, Poland and 
Universita’ degli Studi 
di Perugia, Italy. She is 
a native Polish speaker 
with fluency in English, 
Italian and Dutch. She 
has joined Elsevier 
in October 2013 as 
a Journal Manager 
and she coordinated 
the editorial and 
typesetting processes 
for various medical 
journals. Later she 
worked as Integration 
Project Manager and 
Publisher of society 
owned titles from 
Central and Eastern 
Europe. Currently 
she leads a journals 
portfolio in Medical 
Informatics in Health 
and Medical Sciences 
division of Elsevier. 
Her main areas of 
expertise concern 
innovation in scientific 
publishing and 
publishing strategy. 
She is passionate 
about gender diversity 
and the increasing role 
of women in STEM.

Absolwent Politechniki 
Łódzkiej, Wydziału 
Fizyki Technicznej, 
Informatyki 
i Matematyki 
Stosowanej. 
Z Biblioteką 
Akademii Medycznej 
i Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi 
związany od 1998 
roku. Od marca 2016 
Dyrektor Centrum 
Informacyjno-
Bibliotecznego 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, 
wcześniej zastępca 
dyrektora Biblioteki 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi 
ds. komputeryzacji; 
Bibliotekarz 
Systemowy 
w konsorcjum Łódzkiej 
Akademickiej Sieci 
Bibliotecznej; Członek 
zarządu  European 
Association for Health 
Information and 
Libraries w kadencji 
2017-2020, oraz 
Rady Wykonawczej 
Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Akademickich 
Szkół Polskich. 
Autor publikacji 
oraz wystąpień 
na konferencjach 
krajowych 
i międzynarodowych.
Główne 
zainteresowania to 
nowe technologie 
w działalności bibliotek, 
trendy w rozwoju usług 
bibliotecznych oraz 
otwarta nauka.

Kierownik Oddziału 
Usług Informacyjnych 
i Szkoleń BUW, 
a także redaktorka 
Repozytorium 
UW. Ukończyła 
podyplomowe studia 
z infobrokeringu 
i prawa autorskiego. 
Prowadzi szkolenia 
z publikowania 
naukowego. 

Profesor 
w Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, gdzie 
kieruje grupą 
badawczą Scholarly 
Communication 
Research Group. 
Zajmuje się 
naukometrią, 
ewaluacją nauki oraz 
socjologią nauki. 
W latach 2019–2020 
przewodniczący 
European Network for 
Research Evaluation 
in the Social Sciences 
and the Humanities. 
Członek Komisji 
Ewaluacji Nauki 
oraz Komitetu 
Ewaluacji Jednostek 
Naukowych. Ostatnio 
publikował m.in. 
w „Nature”, „Research 
Evaluation”, “Journal 
of Informetrics” oraz 
“Scientometrics”.
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Katarzyna  
Gaca-Zając

Dr inż. Katarzyna 
Gaca-Zając – 
absolwentka University 
of Strathclyde, 
posiadająca blisko 
dekadę doświadczenia 
w pracy naukowej 
i dydaktycznej 
w Europie, 
specjalizująca się 
w chemii polimerów 
oraz w badaniu 
kinetyki reakcji 
chemicznych. Obecnie 
Konsultant Klienta 
w firmie Elsevier, 
odpowiadająca 
za rejon Europy 
Środkowo-Wschodniej. 
Specjalistka 
w zakresie baz danych 
oraz rozwiązań 
firmy Elsevier dla 
naukowców. Pasjonuje 
się tematyką etyki 
w pracy i komunikacji 
naukowej, a także 
problematyką szeroko 
pojętej bibliometrii.

Agnieszka 
Goszczyńska
Absolwentka Wydziału 
Filologicznego 
Uniwersytetu 
Łódzkiego, 
popularyzatorka 
Otwartej Nauki. 
Obecnie pracuje jako 
starszy bibliotekarz 
w Centrum 
Informacyjno-
Bibliotecznym 
Uniwersytetu 
Medycznego 
w Łodzi. Zajmuje się 
weryfikacją danych 
bibliograficznych 
oraz zgodności 
z Polityką Otwartości 
w ramach projektu 
„InterScienceCloud” 
– Zintegrowana 
platforma informacji 
o działalności 
naukowej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 
Ponadto prowadzi 
warsztaty dotyczące 
publikowania w modelu 
otwartym.

Lucie  
Boudova

Promita 
Chatterji 

Lucie Boudova works 
as a senior marketing 
manager for Eastern 
Europe at Elsevier. 
She graduated from 
Information Science 
and Librarianship at 
Charles University 
in Prague, where 
she also finished her 
PhD thesis from the 
field of bibliometrics. 
Until 2014, she 
led there a course 
of Introduction 
to information 
sciences, she’s also 
giving lectures 
about bibliometrics 
upon request at 
other universities, 
conferences etc. 
Her active interest in 
bibliometrics brought 
her after studies to the 
Technology Centre of 
Academy of Sciences 
of the Czech Republic 
where she worked 
as an analyst and 
manager of research 
evaluation. Before 
becoming a consultant 
at Elsevier, she 
collected experiences 
also as an Elsevier 
trainer. During her 
career, she authored 
and co-authored 
multiple articles, 
analysis, book and 
contributed to policy 
documents. She’s born 
and lives in the Czech 
Republic.

Promita is the product 
manager for Digital 
Commons journals. 
She works closely 
with institutions and 
editors to understand 
emerging trends, 
inform product 
innovation, and build 
visibility and impact for 
open-access journals.  
She has led several 
strategic initiatives on 
topics including data 
management, open 
educational resources, 
and the impact of 
open access. Promita 
holds a Ph.D. from UC 
Berkeley and spent 
several years teaching 
at the university level.

Bibliotekarz, od trzech 
lat związana 
z Oddziałem Usług 
Informacyjnych 
i Szkoleń Biblioteki 
Uniwersyteckiej 
w Warszawie. Pracuje 
na stanowisku 
informatora 
dziedzinowego 
Geografia, nauki 
matematyczne, 
przyrodnicze 
i stosowane, 
jednak większość 
czasu poświęca 
sprawom związanymi 
z bibliometrią, 
ewaluacją nauki 
i publikowaniem 
naukowym.

Informator w dziedzinie 
Nauk społecznych 
i antropologii.
W Oddziale Usług 
Informacyjnych 
i Szkoleń prowadzi 
szkolenia  „Zaloguj się 
do wiedzy. Praktyczne 
umiejętności 
korzystania 
z e-zbiorów“ oraz 
„Databases“ 
- skierowane 
do studentów 
zagranicznych 
UW. Miłośniczka 
wszystkiego, co 
elektroniczne 
w bibliotekach.

Pracownik Oddziału 
Usług Informacyjnych 
i Szkoleń BUW. 
Informator w dziedzinie 
prawa i nauk 
politycznych. Prowadzi 
szkolenia z zakresu 
źródeł prawa, podstaw 
prawa autorskiego 
i obsługi e-baz 
prawniczych. Redaktor 
BuwLOG-a. Ukończyła 
Podyplomowe Studia 
Bibliotekoznawstwa 
w Instytucie Informacji 
Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych UW.

Maja  
Bogajczyk

Anna  
Białanowicz-

Biernat 

Dorota  
Bocian 
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Bartłomiej 
Więckowski

Od przeszło ośmiu lat 
związany z rynkiem 
edukacyjnym. 
Specjalista 
z doświadczeniem 
w tworzeniu rankingów 
uczelni i analiz 
rynku edukacyjnego 
w Polsce. 
Doświadczenie 
zdobywał w Fundacji 
Perspektywy tworząc 
rozpoznawalny 
i ceniony w Polsce 
Ranking Szkół 
Wyższych. Bartłomiej 
był również 
zaangażowany 
w inne projekty 
związane z rynkiem 
edukacyjnym, 
chociażby te 
promujące polskie 
szkolnictwo w kraju 
i za granicą. Posiada 
otwarty umysł, 
ciągle poszukuje 
nowych rozwiązań 
dla istniejących 
wyzwań czy trudności. 
Lubi, kiedy jego 
zaangażowanie 
w realizowane 
przedsięwzięcia 
przekłada się 
na konkretne wyniki 
i wsparcie innych.

Stażysta w SPSK 
nr 1 w Wrocławiu, 
doktorant Katedry 
i Kliniki Endokrynologii, 
Diabetologii i Leczenia 
Izotopami UMW. Pełnił 
funkcję prezesa STN 
UMW. Trzykrotny 
laureat Stypendium 
MNiSW, stypendysta 
Fundacji im. Lesława 
Pagi przy GPW, 
stypendysta Santander 
Universidades. 
Nominowany do tytułu 
Młode Talenty 
Dolnośląskiego Klubu 
Kapitału. Kierownik 
projektu MNiSW 
Diamentowy Grant. 
Wcześniej realizował 
granty rozwojowe, np. 
Design you future, 
finansowany przez 
Unilever.

Tomasz  
Psonka

Ireneusz  
Staroń

Pełni funkcję 
Dyrektora Centrum 
Badań Klinicznych 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi; 
Absolwent Zarządzania 
i Marketingu 
na Uniwersytecie 
Łódzkim; Menedżer 
z ponad 4-letnim 
doświadczeniem 
w sektorze B+R; 
Współautor 
Standardowych 
Procedur 
Postępowania (SOP) 
dla niekomercyjnych 
badań klinicznych 
produktów leczniczych 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi; 
Przewodniczący 
zespołu 
merytorycznego 
Centrum Badań 
Klinicznych Wczesnej 
Fazy Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi; 
Odpowiedzialny 
za repozytorium 
danych surowych 
w ramach projektu 
InterScienceCloud.

Jakub  
Szprot

Danuta  
Szewczyk-Kłos

Jakub Szprot 
kieruje Zespołem 
Otwartej Nauki 
w Interdyscyplinarnym 
Centrum Modelowania 
Matematycznego 
i Komputerowego UW. 
W tym charakterze 
odpowiada m.in. 
za szereg serwisów 
udostępniających 
publikacje i dane 
badawcze, działania 
edukacyjne 
i szkoleniowe, prace 
eksperckie i doradcze 
oraz inicjowanie 
i prowadzenie 
projektów z zakresu 
otwartej nauki. 

Absolwentka filologii 
polskiej w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej 
w Opolu, studiów 
podyplomowych 
z bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej 
na Uniwersytecie 
Wrocławskim 
oraz studiów 
podyplomowych 
z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi 
w Wyższej Szkole 
Bankowej we 
Wrocławiu. Członek 
zespołu ekspertów 
SBP do akredytacji 
usług szkoleniowych 
dla branży 
bibliotekarskiej. 
Uczestniczka 
zakończonego projektu 
Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej 
pt. „Rozwijanie zbioru 
krajowych standardów 
kompetencji 
zawodowych 
wymaganych przez 
pracodawców, 
Specjalista informacji 
naukowej, technicznej 
i ekonomicznej.” 
Członek w latach 
2017-2019 Zespołu 

specjalistycznego 
MNiSW, ds. 
związanych 
z finansowaniem 
inwestycji służących 
potrzebom badań 
naukowych lub 
prac rozwojowych 
oraz infrastruktury 
informatycznej 
nauki. Sekretarz 
Rady Wykonawczej 
Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Akademickich 
Szkół Polskich. 
Zainteresowania 
zawodowe dotyczą 
zarządzania 
wiedzą i informacją 
naukową, organizacji 
dostępu do zbiorów 
elektronicznych 
oraz kształcenia 
użytkowników 
informacji naukowej 
w bibliotekach 
akademickich. 

Ewelina  
Pabjańczyk-Wlazło

Inicjatorka 
oraz aktualnie 
p.o. Dyrektora 
Interdyscyplinarnej 
Szkoły Doktorskiej 
Politechniki 
Łódzkiej. W pracy 
badawczej zajmuje 
się biomateriałami 
włóknistymi 
do zastosowań 
w medycynie 
regeneracyjnej. 
Uczestniczka 
kilku projektów 
o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym. 
Realizowała 
międzynarodowy 
grant Europejskiego 
Instytutu Technologii 
i Innowacji oraz grant 
Preludium (NCN). 
Odbyła staże naukowe 
w Niemczech i Japonii. 
Posiada kilkuletnie 
doświadczenie 
na stanowiskach 
kierowniczych w tym 
międzynarodowe, 
pełniła m.in. funkcję 
Przewodniczącej 
Europejskiej Rady 
Młodych Naukowców 
z siedzibą w Brukseli 
(EURODOC) 
oraz funkcję 
Przewodniczącej 

Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów, 
a obecnie jest 
członkinią Rady 
Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej 
oraz członkinią Rady 
Młodych Naukowców. 
Laureatka kilku 
nagród i stypendiów 
o zasięgu regionalnym 
i międzynarodowym. 
Ambasadorka 
Open Science 
z ramienia Eurodoc. 
Współzałożycielka 
nagradzanej w Polsce 
i w Europie spółki 
technologicznej 
oferującej rozwiązania 
tekstroniczne. Jej 
zainteresowania 
dotyczą otwartej nauki, 
jakości kształcenia, 
popularyzacji 
nauki oraz szeroko 
rozumianej działalności 
kobiet w nauce.

Michał  
Polguj

Pełnomocnik Rektora 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi 
ds. Otwartego Dostępu 
(Open Access. 
Kierownik Zakładu 
Anatomii Prawidłowej 
i Klinicznej oraz 
Kierownik Katedry 
Anatomii i Histologii 
Uniwersytetu 
Medycznego 
w Łodzi. Absolwent 
Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 
Członek Zarządu 
Głównego Polskiego 
Towarzystwa 
Anatomicznego. 
Zastępca 
przewodniczącego 
Oddziału Łódzkiego 
Polskiego Towarzystwa 
Anatomicznego. 
Sekretarz Wydziału 
Medycznego 
Łódzkiego 
Towarzystwa 
Naukowego. 
Laureat konkursu 
na Najlepszego 
Nauczyciela 
Akademickiego 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi 
w 2016 roku. Laureat 

I nagrody w dziedzinie 
nauk biologiczno-
medycznych 
za wybitne osiągnięcia 
przyznawane dla 
Młodych Uczonych 
Pracujących na Terenie 
Województwa 
Łódzkiego przyznanej 
w 2016 roku przez 
Polską Akademię 
Nauk. Finalista 
konkursu Supertalenty 
w Medycynie 2017. 
Liczne staże krajowe 
i zagraniczne m.in. 
Institute of Human 
Anatomy, University 
of Padova, Włochy; 
Centre for Learning 
Anatomical Sciences, 
University of 
Southampton, Wielka 
Brytania. Członek 
Zarządu Głównego 
Europejskiego 
Towarzystwa 
Anatomii Klinicznej. 
Członek Brytyjskiego 
Towarzystwa 
Anatomii Klinicznej. 
Najważniejsze kierunki 
badań: zmienności 
morfologiczne 
naczyń krwionośnych 
i układu mięśniowo-
szkieletowego.

Krzysztof  
Szymanski

Od ponad 10 lat 
związany zawodowo 
i prywatnie z szeroko 
pojętą informacją 
naukową. Przez 
ten czas pracował 
z wieloma uczelniami 
oraz instytucjami 
rządowymi nad 
efektywniejszym 
wyko rzystaniem 
finansowania 
w badaniach 
naukowych oraz 
podnoszeniu ich 
międzynarodowej 
widoczności i wpływu. 
Obecnie jako Elsevier 
Research Intelligence 
Officer, zaj muje 
się szeroko pojętą 
tematyka ewaluacji 
badań naukowych 
w Europie Środkowej 
i Wschodniej. 
Poprzednio związany 
między innymi 
z Thomson Scientific 
oraz Gale Cengage. 
Prywatnie miłośnik 
słodyczy, sportów 
wodnych i górskich.

Ignasi  
Labastida

Dr Ignasi Labastida 
works as the Head 
of the Research Unit 
at the University of 
Barcelona‘s Learning 
and Research 
Resources Centre 
(CRAI) where he also 
leads the Office for 
the Dissemination 
of Knowledge. He 
is currently chairing 
the Board of SPARC 
Europe and he is 
a member of the 
Steering Committee 
of the Info and Open 
Access Policy Group 
at the LERU (League 
of European Research 
Universities). He is 
the co-author of the 
LERU Roadmap for 
Research Data and 
the LERU Roadmap 
on Open Science. He 
participates in several 
working groups on 
Open Science in 
Catalonia and Spain.
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