
RÓWNO 
WAŻNI
Dostrzegasz  
dyskryminację  
na uczelni?

 
Jeśli tak, to reaguj!



Zakaz dyskryminacji 
na uczelni obejmuje 
relacje między:
 

osobą zatrudnioną  
a osobą studiującą

osobami studiującymi

 osobami zatrudnionymi 

dyskryminacji  
pośredniej  
i bezpośredniej

molestowania

molestowania  
seksualnego

zachęcania  
do nierównego  
traktowania 

 

Czym jest dyskryminacja? 

Polskie  
prawo  
zakazuje

To gorsze traktowanie, np. ze względu na płeć, 

orientację seksualną, pochodzenie narodowe 

lub etniczne, kolor skóry, wiek, religię, wyznanie, 

światopogląd czy niepełnosprawność. 

BĄDŹ
tolerancyjny



NIE MA ZGODY NA 
DYSKRYMINACJĘ! 
Władze wydziałów i uczelni mają obowiązek przeciw-
działać dyskryminacji i w uzasadnionych przypadkach 
wyciągać konsekwencje w stosunku do osoby, która 
dyskryminuje, w tym szykanuje bądź znieważa innych 
studiujących lub osoby zatrudnione na UW. 

To, czy uczelnia jest miejscem tolerancyjnym i rów-
nościowym, w którym każdy może liczyć na szacunek 
i wsparcie, zależy od nas wszystkich. Dlatego nie gódź 
się na niesprawiedliwe traktowanie i reaguj w sytuacji, 
kiedy Ty bądź ktoś z Twojego otoczenia doświadcza 
dyskryminacji. Stań w obronie osoby dyskryminowanej. 
Sygnalizuj naruszenia, bez względu na to czy dotyczą 
Ciebie bezpośrednio, czy nie. Nie bądź obojętny. 

Więcej informacji na temat tego, czym jest 
dyskryminacja, jak jej przeciwdziałać i gdzie otrzymać 
wsparcie, szukaj w: 

Poradniku antydyskryminacyjnym  
dla osób zatrudnionych i studiujących na UW  
dostępny pod koniec 2017 r. na:  
www.rownowazni.uw.edu.pl. 

SZANUJ REAGUJ

„Każda osoba, studiująca czy 
pracująca na UW, ma prawo 
być traktowana z szacunkiem. 
Na naszym Uniwersytecie 
każdy powinien czuć się 
bezpiecznie, bez względu na 
to kim jest i skąd pochodzi.”

prof. Marcin Pałys, 
rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego

odmienności na dyskryminację  
w Twoim otoczeniu



Masz pomysł, jak przeciwdziałać dyskryminacji? Chcesz porozmawiać o tym, co 
spotkało Ciebie lub kogoś w Twoim otoczeniu? Chcesz złożyć skargę? Szukasz 
wsparcia? Gwarantujemy poufność.  
Skontaktuj się z nami:

Komisja rektorska 
ds. przeciwdziałania dyskryminacji 
O pomoc mogą zwrócić się osoby pracujące  
i studiujące na UW, które doświadczyły naru-
szenia zasady równego traktowania lub były 
jego świadkami. 
Członkowie Komisji udzielają porad, przepro-
wadzają rozmowy wyjaśniające z osobami 
naruszającymi zasadę równego traktowania, 
występują do właściwych organów UW z wnio-
skami o wszczęcie postępowania dyscypli-
narnego wobec osób, które dopuściły się aktu 
dyskryminacji.

www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-admini-
stracja/komisje-i-zespoly/komisja-rektorska-
-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji

KONTAKT:
Anna Grędzińska, główna specjalistka  
ds. równouprawnienia na UW
tel. 22 55 27 185 
antydyskryminacja@uw.edu.pl
CZŁONKOWIE KOMISJI:
dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW  
Wydział Psychologii

dr hab. Bożenna Chołuj, prof. UW  
Wydział Neofilologii 

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych  
i Resocjalizacji

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik  
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych  
i Resocjalizacji

dr Hanna Machińska  
Wydział Prawa i Administracji

dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW  Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych

dr hab. Magdalena Środa, prof. UW  
Wydział Filozofii i Socjologii

Klinika Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego
Udziela porad prawnych osobom, które do-
świadczyły dyskryminacji i nierównego trakto-
wania oraz kieruje je do właściwych instytucji.

KONTAKT:
Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji
tel. 22 55 24 318
Kontakt telefoniczny lub osobisty  
od pon. do pt. w godz. 8:00–15:00
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa  
i Administracji, parter, pok. 105 

Rzecznik akademicki ds. 
studenckich i pracowniczych
Wspiera studentów, doktorantów, pracowni-
ków naukowych i administracyjnych w rozwią-
zywaniu konfliktów oraz dba o to, by wszyscy 
członkowie społeczności akademickiej byli 
traktowani sprawiedliwie i uczciwie. 

KONTAKT:
Anna Cybulko, ombudsman
tel. 22 55 27 214
Biuro czynne od pon. do czw.  
w godz. 8:30–15:30
Dyżury ombudsmana odbywają się  
w pon. i czw. w godz. 11:00–14:00
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,  
ul. Dobra 56/66, antresola, pok. 160C 
ombudsman@uw.edu.pl
www.ombudsman.uw.edu.pl 

www.rownowazni.uw.edu.pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich 
autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną  
w nich zawartość merytoryczną.


