Skład Zespołu ds. Uczelnianych Standardów Antydyskryminacyjnych
Magdalena Stoch - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (specjalność: gender
studies). Kierowniczka Zespołu ds. Uczelnianych Standardów Antydyskryminacyjnych, działającego w
ramach Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach Ośrodka Badań nad Mediami. Asystentka
w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka
rozprawy doktorskiej "Dyskurs genderowy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Próba
krytycznej analizy". Jej zainteresowania badawcze wiążą się z włączaniem perspektywy
antydyskryminacyjnej do nurtu edukacji formalnej, szczególnie w obszarze nowych treści i
metodologii pracy. Członkini nieformalnej grupy Ulica Siostrzana.
Elżbieta Maria Okroy - doktorantka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, w dysertacji
zajmuje się m.in. modelami instytucjonalizowania wiedzy i procesów kształcenia. Członkini
Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, od 2012 roku związana z inicjatywą Nowe Otwarcie
Uniwersytetu, w ramach której realizuje badanie na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej
środowiska akademickiego w Polsce. Współtłumaczyła książkę “EduFactory. Samoorganizacja i opór
w fabrykach wiedzy” (red. Jan Sowa, Krystian Szadkowski, Korporacja Ha!art, 2011),
współorganizowała debatę “Uniwersytet zaangażowany” (2008, UG).
Ewa Stefania Okroy - doktorantka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, w dysertacji
zajmuje się m.in. dystrybucją i obiegiem wiedzy akademickiej. Członkini Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej, od 2012 roku związana z inicjatywą Nowe Otwarcie Uniwersytetu, w ramach
której realizuje badanie na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej środowiska akademickiego w
Polsce. Współtłumaczyła książkę “EduFactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy” (red. Jan
Sowa, Krystian Szadkowski, Korporacja Ha!art, 2011), współorganizowała debatę “Uniwersytet
zaangażowany” (2008, UG).
Ewa Dąbrowa - członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, pracuje w Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Marzena Jakubczak - dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze
Filozofii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zakres jej zainteresowań
naukowych obejmuje filozofię podmiotu w tradycjach Wschodu i Zachodu, estetykę w ujęciu
interkulturowym, filozoficzne aspekty rozwoju duchowego w tradycji indyjskiej oraz wybrane
zagadnienia gender studies. Członkini Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Zespół Teorii Poznania i
Metodologii im. Izydory Dąmbskiej), Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej, International
Association of Buddhist Studies, American Academy of Religion. Członkini rad naukowych czasopism:
"Gnosis. An International Journal of English Language and Literature", "uniGender". Redaktor
Naczelna czasopisma "Argument: Biannual Philosophical Journal".
Agnieszka Kozakoszczak - od 2007 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji. Absolwentka Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja nauczycielska oraz specjalizacja upowszechnianie
kultury), Szkoły Trenerów Biznesu TROP (2008-2009) oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji
Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji (2011-2013). Trenerka antydyskryminacyjna i

trenerka umiejętności psychospołecznych. Od 2011 r. członkini zarządu Fundacja na Rzecz
Różnorodności Społecznej. W latach 2007 – 2012 koordynatorka ds. programowych w Fundacji
Robinson Crusoe, zajmującej się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i wspieraniem w
usamodzielnianiu się młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domów dziecka i rodzinnych domów
dziecka). Ukończyła Szkołę Sprawiedliwości Naprawczej Polskiej Akademii Nauk, Studium
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Akademię Innowatorów Społecznych Stowarzyszenia
ASHOKA – Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Współautorka i realizatorka projektów edukacyjnych
dotyczących różnorodności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji m.in. dla
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, WCIES (Warszawskiego Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz licznych organizacji
pozarządowych, m.in. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Kampanii Przeciw Homofobii i
Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Współzałożycielka warszawskiego kolektywu UFA (2006),
członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i nieformalnej grupy Ulica Siostrzana.
Jak Świerszcz - członek zarządu Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej. Psycholog społeczny,
trener antydyskryminacyjny i działacz organizacji pozarządowych na rzecz grup defaworyzowanych.
Absolwent pracowni wrażliwości kulturowej w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego (20082009) oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji
(2011-2013), ukończył też liczne kursy trenerskie. Prowadził projekty edukacyjne z różnorodnymi
grupami, m.in. z dziećmi, osobami studiującymi, nauczycielami i nauczycielkami, policjantami i
policjantkami, pracownikami i pracownicami administracji publicznej oraz z osobami udzielającymi
pomocy psychologicznej. Przy projektach edukacyjnych i badawczych współpracował m.in. z
Kampanią Przeciw Homofobii, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacją Robinson
Crusoe i Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej
związany od 2009 roku.
Agnieszka Sznajder - trenerka równościowa i antydyskryminacyjna posiadająca wieloletnie
doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń uwrażliwiających nauczycielki i nauczycieli na szkołę
równych szans, tj. eliminację stereotypowych i dyskryminujących przekazów edukacyjnych oraz
realizację działań równościowych w szkole. Ekspertka wspierająca podmioty biznesowe i podmioty
administracji publicznej w zakresie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz przeciwdziałania
praktykom dyskryminacyjnym, zwłaszcza w obszarze zarządzania strategicznego, budowania kultury
organizacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Członkini Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego organizowanej przez
Willę Decjusza w Krakowie.
Monika Świerkosz – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracę doktorską
poświęconą miejscu prozy kobiecej w polskim kanonie obroniła na Wydziale Polonistyki UJ.
Interesuje się współczesnymi kulturowymi dyskursami krytycznymi inspirowanymi feminizmem i
posthumanizmem (zwłaszcza polityką i etyką literatury) oraz badaniami przestrzeni. Publikowała
m.in. w „Tekstach Drugich”, „Tyglu Kultury”, „FA-arcie”, „Opcjach”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej” i
„Zadrze”. Jest autorką książki W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w
sporach o literaturę, kanon i feminizm (Warszawa 2014). Redaktorka antologii Fifteen Shades of
Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discourses in Polish Academia (2014). Członkini Rady

Naukowej Fundacji Przestrzeń Kobiet i aktywna badaczka historii kobiet. Wielbicielka komiksów i
Nowej Huty.
Agata Teutsch – ekspertka, działaczka, certyfikowana trenerka/edukatorka i autorka opracowań na
temat równości, przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami,
tworzenia organizacji, instytucji i programów szanujących różnorodność i równość.
We współpracy z Pełnomocniczką Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów
organizatorka konferencji naukowej „Uczelnia przeciw dyskryminacji” oraz szkoleń dla kadry
zarządzającej na UJ „Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w szkołach wyższych”.
Autorka m.in. opracowania „Strategia antydyskryminacyjna uczelni jako integralny element polityki
bezpieczeństwa i wysokiej jakości kształcenia. Rozwiązania i dobre praktyki”. Autorka m.in. analizy
oferty placówek doskonalenia nauczycieli w publikacji „Wielka nieobecna. O edukacji
antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań” Towarzystwa
Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Realizuje projekty edukacyjne, także treningi dla trenerów/ek (Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami,
Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego). Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Praw Człowieka
przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Współzałożycielka i członkini zarządu fundacji Autonomia, członkini Towarzystwa Edukacji
Antydyskryminacyjnej oraz innych organizacji branżowych.

