
 Омбудсмен 
Омбудсмен – це академічний представ-
ник у справах студентів та співробітників. 
Омбудсмен надає допомогу та підтримку 
в різних університетських питаннях.  
Ви можете звернутися за допомогою  
у будь-якому випадку: якщо ви вважаєте, 
що з вами поводилися несправедливо,  
ви перебуваєте у конфлікті та потребуєте 
посередника або просто не знаєте, до 
кого звернутися зі своєю проблемою.

 X вул. Dobra 56/66,  
2 поверх, каб. 1.60 C 
тел. (+48) 22 55 27 214 
ombudsman@uw.edu.pl 
www.ombudsman.uw.edu.pl/en/
start

 Головний Спеціаліст по Забезпеченню Рівних Можливостей в UW 
Особа, яка виконує цю функцію, займа-
ється питаннями антидискримінаційної 
політики, рівного ставлення та диверсифі-
кації у Варшавському університеті. Кожен, 
хто зазнав дискримінації чи нерівного 
ставлення, може повідомити про інцидент 
безпосередньо Головного Спеціаліста або 
Ректорський комітет з питань запобігання 
дискримінації.

 X вул. Dobra 56/66, 
тел. (+48) 22 55 27 185 
rownouprawnienie@uw.edu.pl 
antydyskryminacja@uw.edu.pl 
www.en.rownowazni.uw.edu.
pl/rectors-committee-for-
preventing-discrimination

 Центр Вирішення Конфліктів і  Суперечок 
Даний осередок сприяє дружньому 
вирішенню конфліктів, дотриманню прав 
людини, толерантності та прийняттю 
інших. Ви можете звернутися до Центру, 
якщо зазнали дискримінації, насильства 
чи нерівного ставлення.

 X Collegium Iuridicum II, 
вул. Lipowa 4, каб. 2.5 
тел. (+48) 22 552 59 23 
приймальні дні: понеділок, 
вівторок, середа (9:00 – 13:00) 
mediacje@uw.edu.pl

У РАЗІ  
БУДЬ-ЯКИХ  
ПРОБЛЕМ... ...УНІВЕРСИТЕТ 

ПРИЙДЕ ВАМ НА 
ДОПОМОГУ
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ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ...
 Академічна Юридична Консультація 
Колектив Академічної Юридичної Консультації 
надає безкоштовну правову допомогу студен-
там, у тому числі особам, які зазнали нерів-
ного ставлення, є жертвами переслідувань, 
знущань або їх права були порушені будь-яким 
іншим чином.

 X вул. Krakowskie  
Przedmieście 24, каб. 109 
тел. (+48) 228 264 999 
biuro@akademickaporadnia 
prawna.pl

 Юридична Клініка 
Юридична Клініка UW – це безкоштовний Сту-
дентський Центр Правової Допомоги. Юридич-
ні консультації надаються групою студентів 
останніх курсів навчання усім, хто її потребує 
та не має змоги заплатити. Дані студенти пе-
ребувають під наглядом професійних юристів.

 X Collegium Iuridicum I, вул. 
Krakowskie Przedmieście 26/28 
тел. (+48) 22 55 20 811 
klinika@wpia.uw.edu.pl

 Бюро з Питань Осіб з Інвалідністю 
Бюро надає підтримку людей з різними  
хворобами чи інвалідністю.

 X вул. Dobra 55, 1-й поверх, 
каб. 0.070 
тел. (+48) 22 55 24 222 
bon@uw.edu.pl 
bon.uw.edu.pl/?lang=en

 Психіатр і  психолог 
Якщо у вас виникли проблеми психологічного 
характеру, ви завжди можете звернутися  
до фахівця. Кожен студент має право  
на отримання допомоги спеціаліста. У Психо-
логічному Консультаційному Центрі проводять 
первинну діагностику, на підставі якої вас 
можуть направити на подальшу консультацію 
до психолога чи психіатра (запис до психіатра 
здійснюється за посередництвом Бюро  
з питань осіб з інвалідністю).

 X Психологічний Консульта-
ційний Центр, вул. Pasteura 7 
тел. (+48) 694 711 731 
cpp@psych.uw.edu.pl 

W E LC O M E P O I NT 
Варшавський університет 
Головний корпус
вул. Krakowskie Przedmieście 
26/28, Варшава, Польща
тел. (+48) 22 55 24 080  
тел. (+48) 22 55 24 103
тел. (+48) 22 55 24 125 
welcome@uw.edu.pl

Факультет економічних наук
вул. Długa 44/50
тел. (+48) 22 55 49 117
welcomepoint@wne.uw.edu.pl
Кампус Оchota,
CeNT UW, вул. Banacha 2c,
02-097 Варшава, Польща
тел. (+48) 22 55 24 118  
тел. (+48) 22 55 24 119
welcome@uw.edu.pl
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