
Warszawa, 4 października 2015  

 

       Do  

       Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

       w Warszawie  

       ul. Jasna 2/4  

       00-013 Warszawa  
 

       za pośrednictwem  

       Rektora  

Uniwersytetu Warszawskiego 

 

       Skarżący:  
Prezes Zarządu Queer UW 

   

    
 

    Strona przeciwna:  
    Rektor 

    Uniwersytetu Warszawskiego  

    ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

  00-927 Warszawa  

 

 

SKARGA  

na decyzję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BSS-451-667/2015  

z dnia 11 września 2015. 

 

 

Na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 2 i art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 207 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572 ze zm.) 
 

zaskarżam  

decyzję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BSS-451-667/2015 z dnia 11 września 2015 

podtrzymującą po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

nr BSS-451-667/2014 z dnia 25 czerwca 2014 w przedmiocie uchylenia uchwały Walnego 

Zgromadzenia uczelnianej organizacji studenckiej Queer UW nr 7/2011/2012 z dnia 12 grudnia 

2011 oraz uchwały Walnego Zgromadzenia uczelnianej organizacji studenckiej Queer UW nr 

4/2012/2013 z dnia 24 listopada 2012 

 

i wnoszę o:  

1) uchylenie zaskarżonej decyzji, 

2) zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania.  
 

 

 

 



Uzasadnienie  
 

Uczelniana organizacja studencka Queer UW (dalej: Queer UW) została 10 stycznia 2011 

zarejestrowana w trybie art. 205 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 

2012 poz. 572 ze zm.) (dalej: PoSW) jako uczelniana organizacja studencka Uniwersytetu 

Warszawskiego (dalej: UOS UW) pod numerem 667. Na podstawie Regulaminu Queer UW przyjętego 

26 listopada 2010, zmienionego 12 grudnia 2011 oraz 24 listopada 2012 i 10 października 2014 r., 

organizacja działa, stawiając sobie za cel: działanie na rzecz rozwoju naukowego studentów i studentek, 

wspieranie i promowanie postawy tolerancji i otwartości wśród studentów i studentek, rozwijanie i 

kształtowanie życia naukowego wśród studentów i studentek, rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy 

i umiejętności członków Queer UW oraz promocję członków i członkiń Queer UW. Zadania te Queer 

UW realizuje poprzez organizację konferencji naukowych o tematyce związanej z celami Queer UW, 

organizowanie i udział w obozach naukowych, wydawanie okazjonalnych publikacji i ulotek związanych 

z celami działalności Queer UW, prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej, 

współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w 

krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Queer UW oraz 

Uczelni, włączanie się w działalność społeczną na terenie Uniwersytetu Warszawskiego jak i poza jego 

murami, służącą wspieraniu i promowaniu postawy tolerancji i otwartości wśród studentów i studentek, 

inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami Regulaminu Queer UW. 

Do statutowych władz Queer UW należą Zarząd oraz Walne Zgromadzenie. W skład Walnego 

Zgromadzenia Queer UW wchodzą wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Queer UW. Do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia Queer UW należy uchwalanie i zmiany Regulaminu Queer UW, 

wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu Queer UW, rozpatrywanie sprawozdań z 

działalności Zarządu Queer UW, podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Queer UW oraz rozpatrywanie 

innych spraw wniesionych przez członków Queer UW na posiedzeniu. Walne Zgromadzenie Queer UW 

ma więc charakter organu uchwałodawczego i odpowiedzialnego za kontrolowanie prac Zarządu Queer 

UW. Zarząd Queer UW jest organem wykonawczym, na co dzień kierującym pracami Queer UW i 

reprezentującym Queer UW przed władzami UW. Zarząd Queer UW składać się może z Prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Queer UW tak 

postanowi. Zgodnie z § 12 Regulaminu Queer UW, powołanie członków Zarządu Queer UW innych niż 

Prezes następuje tylko w przypadku podjęcia odpowiedniej uchwały w tej sprawie przez Walne 

Zgromadzenie Queer UW na wniosek Prezesa Zarządu Queer UW. 

Queer UW od początku swojej działalności prowadzi bardzo intensywne prace, mające na celu realizację 

działań regulaminowych i wypełnianie misji, dla jakiej zostało powołane. Bez wątpienia powiedzieć 

można, że Queer UW jest jedną z najaktywniejszych spośród ponad 500 zarejestrowanych na UW 

organizacji studenckich. Specyfiką działań Queer UW jest m.in. podejmowanie wielu inicjatyw 

naukowych i edukacyjnych poza murami UW. Do ważniejszych zaliczyć można m.in. współrealizowany 

wraz z Fundacją Wolontariat Równości rok rocznie od 2011 roku Tydzień Równości na Ursynowie, 

którego zleceniodawcą jest Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Queer UW podejmuje także 

bardzo aktywnie współpracę z innymi podmiotami, m.in. z Biurem Pełnomocniczki Rządu do Spraw 

Równego Traktowania oraz organizacją Kampania Przeciw Homofobii (wspólna realizacja seminarium 

eksperckiego „Związki partnerskie – możliwości polityczno-prawne a oczekiwania społeczne” w dn. 22 

listopada 2012), centrum kultury Nowy Wspaniały Świat i Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów 



Frankofońskich (organizacja pokazu filmowego i debaty pt. „Emancypacja LGBT. Strategie polskie i 

francuskie” w dn. 17 marca 2012), Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej (organizacja debaty 

„Etyka mediów a różnorodność społeczna” w dn. 5 grudnia 2012), Fundacją LGBT Business Forum, 

Ambasadą Stanów Zjednoczonych i Ambasadą Królestwa Niderlandów (organizacja konferencji 

„Diversity Pays! Różnorodność się opłaca!” w dn. 8 marca 2013), Stowarzyszeniem bez!miar 

(organizacja debaty „Pink money” w dn. 12 lutego 2013) czy choćby Ambasadą Królestwa Belgii i 

Delegacją rządu Walonii-Brukseli w Polsce (organizacja seminarium „TRANS-NARODOWO. Sytuacja 

osób transpłciowych we współczesnej Europie” w dn. 24 kwietnia 2014). 

Należy zauważyć, że tak szeroka współpraca z podmiotami zewnętrznymi nie jest czymś powszechnym 

wśród UOS UW. 

Właśnie ta specyfika pracy Queer UW przemówiła za tym, że Uchwałą nr 7/2011/2012 z dnia 12 grudnia 

2011 w sprawie zmiany Regulaminu Queer UW wprowadzono do Regulaminu Queer UW instytucję 

członka wspierającego i członkini wspierającej Queer UW. Poprzez dodanie do Regulaminu Queer UW 

zapisów w postaci §41, §61 oraz §71, ustanowiono instytucję członkostwa wspierającego, nadając przy 

okazji osobom z takim statusem odpowiednie prawa i obowiązki. Zgodnie z uchwałą, członek 

wspierający i członkini wspierająca Queer UW ma prawo do udziału w pracach Queer UW na zasadach 

określonych przez Zarząd Queer UW oraz zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz 

Queer UW. Do ich obowiązków należy zaś aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Queer 

UW oraz stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Queer UW. 

Widać więc wyraźnie, że zakres działalności członkiń i członków wspierających jest ograniczony do 

tego, co postanowią regulaminowe organy Queer UW. Co istotne, członkinie i członkowie wspierający 

nie mają – w porównaniu do członkiń i członków – prawa do czynnego i biernego prawa wyborczego do 

władz Queer UW, udziału w pracach Queer UW, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i 

stwarzanych przez Queer UW możliwości ani także używania znaków i Logo Queer UW, a także jego 

reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią 

działania Queer UW. Intencją uchwałodawcy było więc widoczne wyraźne zmarginalizowanie roli 

członkiń i członków wspierających. Praktyka stosowania przepisu pokazała zresztą, że status taki 

nabywają głównie studentki i studenci przybywający na UW w ramach programów wymiany studenckiej 

(nie uzyskują wówczas statusu studenta UW i nie mogą przyłączyć się do UOS UW) oraz absolwentki i 

absolwenci UW, silnie związani z organizacją i chcący nadal działać na jej rzecz w ramach określonych 

przez władze organizacji. 

W Decyzji Rektora UW z dnia 11 września 2015 oraz z dnia 3 października 2014 podtrzymującej 

decyzję Rektora UW z dnia 25 czerwca 2014, zwraca się uwagę na to, że wprowadzony Uchwałą 

Walnego Zgromadzenia Queer UW nr 7/2011/2012 z dnia 12 grudnia 2011 zapis godzi w konstytucyjną 

zasadę określoności prawa, która wywiedziona być może z zasady dobrej legislacji, mającej swoje 

podstawy w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Organ podnosi, że zapisy wspomnianej uchwały 

dają możliwość kreowania sytuacji, w której osoby nie będące studentkami i studentami UW będą mogły 

nabywać takie uprawnienia, które przynależą tylko osobom posiadającym status studenta UW. Zwraca 

także uwagę, że naruszałoby to prawo osób posiadających status studenta UW do zrzeszania się w UOS 

UW zgodnie z zapisami art. 204 PoSW. 

Organ sam jednak zauważa i zwraca uwagę na to, że nie chce a limine zanegować możliwości 

wprowadzenia statusu członkini i członka wspierającego UOS UW. Podkreśla także, że uprawnienia, 



jakie nadawane mogą być takim osobom w myśl wspomnianej uchwały są ograniczone względem tych, 

które posiadają członkinie i członkowie Queer UW, zaprzeczając tym samym swojej własnej 

argumentacji. 

Najistotniejsze różnice pomiędzy członkinią i członkiem a członkinią i członkiem wspierającymi 

sprowadzają się do kwestii uczestniczenia we władzach organizacji oraz swobody działania. Członkini i 

członek wspierający nie mogą wchodzić w skład Zarządu Queer UW ani Walnego Zgromadzenia Queer 

UW. Nie mogą więc wpływać na podejmowanie jakichkolwiek decyzji dotyczących codziennego 

funkcjonowania organizacji. Druga różnica polega na swobodzie reprezentowania Queer UW, którą 

posiadają członkinie i członkowie organizacji, a która została ograniczona dla członkiń i członków 

wspierających jedynie do tych sytuacji, które mieścić się będą w zakresie ustalonym przez Zarząd Queer 

UW. 

Rektor UW podkreśla także, że regulacje przyjmowane przez organy UOS UW mogą dotyczyć jedynie 

osób posiadających status studenta (doktoranta) UW, bowiem na tym polega ich „uczelniany” charakter. 

Zwraca uwagę, że osoby nie posiadające statusu studenta (doktoranta) UW nie mogą podlegać pod 

normy wewnętrzne, stanowione przez organy UOS UW. Argumentacja ta wydaje się nietrafiona. Osoby, 

chcące uzyskać status członkini lub członka wspierającego zobligowane są bowiem, w myśl 

wspomnianej uchwały, do wypełnienia odpowiedniej deklaracji (jej wzór określa Zarząd Queer UW). 

Wypełnienie takiej deklaracji i złożenie jej do Zarządu Queer UW jest jednocześnie dobrowolną zgodą 

na zasady i regulacje panujące w organizacji – per analogiam do zgłoszenia woli członkostwa (czy też 

członkostwa wspierającego) w przypadku stowarzyszeń (zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach). Wyrażenie woli podporządkowania się Regulaminowi Queer UW wynika 

wprost z samego faktu złożenia deklaracji, która przecież została ustanowiona przez ten Regulamin oraz 

przez uchwałę Zarządu Queer UW. Samo zresztą wypełnienie deklaracji nie jest wystarczającym 

czynnikiem uzyskania statusu członkini lub członka wspierającego. Decyzję w tej sprawie każdorazowo 

podejmuje Zarząd Queer UW, stwierdzając czy dana kandydatura jest odpowiednia czy też nie, nie 

mając w tym zakresie żadnych ograniczeń. 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że podnoszone przez Organ zarzuty wydają się 

niezasadne i nietrafne. Członkini i członek wspierający posiadają znacząco ograniczone prawa i 

obowiązki wobec Queer UW a ustanowienie instytucji członkostwa wspierającego, jak zresztą zauważa 

sam Rektor UW, nie jest niedozwolone i mieści się w zakresie swobody działania i swobody zrzeszania 

się, które emanacją są uczelniane organizacje studenckie, w tym Queer UW. 

Rozbudowana działalność Queer UW, wykraczająca poza organizowanie na UW wydarzeń i skupiająca 

się także na popularyzacji nauki i edukowaniu także osób spoza UW, wymaga podejmowania często 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak wspominano powyżej. Mając na uwadze potencjał do 

kreowania takiej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jaki posiadać mogą m.in. absolwentki i 

absolwenci UW współpracujący z Queer UW, postanowiono ułatwić tego typu działalność poprzez 

utworzenie instytucji Dyrektora Wykonawczego. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Queer 

UW nr 4/2012/2013 z dnia 24 listopada 2012, Zarząd Queer UW może powołać Dyrektora 

Wykonawczego, a zostać nim może każda członkini, członek oraz członkini i członek wspierający. 

Kadencja Dyrektora kończy się z dniem końca kadencji Zarządu, który go powołał. Dyrektor 



reprezentuje Queer UW w kontaktach z podmiotami współpracującymi a na wniosek Prezesa Queer UW, 

Dyrektor może prowadzić spotkania Queer UW nie będące Walnym Zgromadzeniem Queer UW. Na 

wniosek Zarządu, Dyrektor może reprezentować Queer UW w zakresie określonym w osobnej uchwale. 

Widać więc wyraźnie, że zadania Dyrektora ograniczają się do technicznych, wykonawczych względem 

Zarządu Queer UW, działań. Dyrektor, jako osoba podlegająca przepisom wewnętrznym Queer UW ma 

drastycznie ograniczone zadania, których celem jest przede wszystkim wsparcie Zarządu Queer UW w 

jego codziennej pracy. Sam Rektor UW w swojej decyzji z dnia 3 października 2014 podkreśla, że 

„uczelnianość” uczelnianej organizacji studenckiej oznacza m.in. to, że studentki i studenci są jedynymi, 

którzy na uczelni zajmować się mogą m.in. reprezentowaniem UOS UW. Przywołana i uchylona przez 

Rektora UW uchwała nie zmienia tego stanu rzeczy – daje bowiem Dyrektorowi Queer UW jedynie 

możliwość reprezentowania Queer UW w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. W wyjątkowych 

sytuacjach Zarząd Queer UW może ustanowić inny zakres reprezentacji. Gdyby zakres tern wykraczał 

poza normy prawa powszechnego jak i przepisów UW, Rektor UW ma prawo, na podst. art. 205 ust. 4 

PoSW taką decyzję uchylić. Zakładanie, że istniejący regulaminowy przepis ogólny będzie 

wykorzystywany celem naruszenia prawa wewnętrznego UW jest wyrazem ograniczania autonomii UOS 

UW, działaniem o charakterze prewencyjnie cenzurującym a przy okazji brakiem zaufania do osób 

studiujących na UW ze strony Rektora UW. 

Organ w zaskarżanej decyzji odnosi się do argumentacji zawartej we wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Prezes Zarządu Queer UW podniosła w niej, że na zasadzie pełnomocnictwa (określonego w art. 

98 Kodeksu cywilnego) może wyznaczyć osobę, która będzie ją reprezentować na zasadzie takiej, jak 

Dyrektor Queer UW. Rektor UW odnosząc się do tego argumentu stwierdza, że kontaktowanie się z 

podmiotami współpracującymi z Queer UW wykraczać może poza zakres zwykłego zarządu i jest przez 

to nieporównywalne. Aby odnieść się do tego zarzutu, warto odnieść się do rozróżnienia czynności 

zwykłego zarządu od czynności przekraczających zakres takiego (zwykłego) zarządu. Ustawodawca nie 

definiuje pojęcia „czynności zwykłego zarządu” ani „czynności przekraczających zwykły zarząd”, a 

Kodeks cywilny nie zawiera katalogu takich czynności. Zadanie zdefiniowania tych pojęć zostało więc 

pozostawione doktrynie i orzecznictwu. Według utrwalonego poglądu przez czynności zwykłego 

zarządu rozumie się załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i 

zachowaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia (por. E Gniewek, 

„Prawo rzeczowe”, C.H.Beck Polska, Warszawa 2010, str. 422). Pozostałe czynności, które się w tych 

granicach nie mieszczą, należą do czynności przekraczających zwykły zarząd. Ocena, czy czynność 

należy do czynności zwykłego zarządu, czy też przekracza te granice, powinna być dokonywana w 

konkretnych okolicznościach faktycznych, nie jest bowiem możliwe przyjęcie jednolitego kryterium ich 

rozgraniczenia. Wydaje się, że Organ nie dokonał takiej oceny i nie podjął się analizy działań 

podejmowanych przez Dyrektora Queer UW. Znów więc wydaje się, że Organ dokonał założenia, że 

istniejący regulaminowy przepis ogólny będzie wykorzystywany celem naruszenia prawa wewnętrznego 

UW, co uznać można za wyraz ograniczania autonomii UOS UW, działanie o charakterze prewencyjnie 

cenzurującym a przy okazji wykazaniem się brakiem zaufania do osób studiujących na UW ze strony 

Rektora UW. 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że podnoszone przez Organ zarzuty wydają się 

niezasadne i nietrafne. Dyrektor Queer UW jest instytucją o charakterze czysto technicznym, nie mającą 

możliwości wpływania na działalność Queer UW poza zakres, jaki określi sam Zarząd Queer UW w 



uchwale, udzielając niejako pełnomocnictwa Dyrektorowi Queer UW do określonych czynności. By 

zapewnić, że Zarząd Queer UW nie będzie tego prawa nadużywać, Walne Zgromadzenie Queer UW we 

wspomnianej uchwale wprost ograniczyło zakres udzielanego pełnomocnictwa, wyłączając z niego 

możliwość prowadzenia spotkań Queer UW, które byłyby zarazem posiedzeniem Walnego 

Zgromadzenia Queer UW. 

Wreszcie, nieprawdziwy jest podnoszony przez Rektora UW argument dotyczący naruszenia przez 

Uchwałę Walnego Zgromadzenia Queer UW nr 4/2012/2013 z dnia 24 listopada 2012 przepisów 

dotyczących równości płci. Pomijając jeden z celi powstania Queer UW (działania mające na celu 

zwiększanie otwartości i postaw tolerancji), który wprost implikuje poszanowanie zasad równości płci w 

Queer UW oraz spuszczając zasłonę milczenia na fakt, iż Rektor UW ma świadomość organizacji przez 

Queer UW wydarzeń takich jak konferencja „Strategie przeciwdziałania dyskryminacji w szkolnictwie 

wyższym: diagnozy i perspektywy” (współorganizowana z Rektorską Komisją ds. Przeciwdziałania 

Dyskryminacji UW w 2011 roku), zakończone publikacją naukową badanie „Kobiety samorządu UW. 

Raport z badania partycypacji wyborczej studentek Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011-13”, 

konferencji „Diversity pays! Różnorodność się opłaca!” (w 2013 roku) czy też szeregu innych wydarzeń 

badających, wspierających i promujących poszanowanie dla równości płci, można odnieść się do 

zarzutów Organu w sposób następujący: 

Wbrew temu, co twierdzi Rektor, nie wszystkie przepisy Regulaminu Queer UW konsekwentnie 

wymieniają zawsze „studentki i studentów”, „doktorantki i doktorantów” czy też „członkinie i 

członków” oraz „członkinię wspierającą i członka wspierającego”. Co prawda organy Queer UW od 

samego początku działalności organizacji zwracają szczególną uwagę na to, by także w sferze językowej 

działać na rzecz równości płci i wprowadzać formy męskie i żeńskie na równi we wszystkich 

dokumentach i opracowaniach, to nie zawsze udaje się taki zabieg zrealizować. Sam Regulamin Queer 

UW, zarejestrowany przez Rektora UW 10 stycznia 2011, zawierał i zawiera nadal przykładowe zapisy, 

w których formę żeńską niecelowo pominięto (np. §2 pkt. 4, § 9 pkt. 2 podpkt. c, § 9 pkt. 2 podpkt. e, § 9 

pkt. 2 i in.). Dodać także należy, że w Regulaminie Queer UW nie zastosowano także żeńskich form w 

przypadku określeń takich jak „Prezes”, „wiceprezes”, „skarbnik” czy „sekretarz”. Nie oznacza to 

jednak, że funkcje te ograniczono jedynie do osób płci męskiej, jak zarzuca Rektor UW z powodu użycia 

formy „członek” we wspomnianej uchwale. Jest to o tyle oczywiste, że pisma swe Rektor UW kierował 

do Prezes Zarządu Queer UW Agaty Czekaj, która jest kobietą. 

Cieszy zrozumienie wykazane przez Rektora UW dla ewentualnych błędów w formułowaniu aktów 

prawnych przez studentki i studentów UW. Zrozumienie takie winno znaleźć także odzwierciedlenie, 

jeśli idzie o omyłkowe, niecelowe i pozbawione skutków prawnych pominięcie żeńskiej formy 

rzeczownika „członek”, „Prezes”, „sekretarz” i im podobnych w nielicznych zapisach uchwał 

podejmowanych przez organy Queer UW. 

Bez odpowiedzi pozostawił Rektor UW zarzut nierównego traktowania Queer UW na tle innych UOS 

UW, które posiadają zapisy bliźniaczo podobne do tych, które znajdują się w obu uchylanych uchwałach 

Walnego Zgromadzenia Queer UW. Działanie takie budzi duże zastrzeżenia, tym bardziej, że informację 

w tej sprawie Rektor UW powziął już w lipcu 2014 a de facto wcześniej, bowiem wszelkie zmiany 

regulaminowe są Rektorowi UW zgłaszane przez organy UOS UW niezwłocznie po ich powzięciu. 



 

Należy również podnieść kwestie, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dn. 7 

lipca 2015 r. (sygn. akt II SA/Wa 2168/14 ) wykazał naruszenie procesów procesowych wcześniejszej 

zaskarżonej decyzji Rektora UW, co uniemożliwiło dokonanie oceny merytorycznej sprawy.  

Z tych wszystkich względów skarga jest uzasadniona, dlatego wnoszę jak na wstępie.  

 

 

Mariusz Drozdowski 

Prezes Zarządu Queer UW  

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

 

1. Kopia decyzji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BSS-451-667/2015 z dnia 11 września 

2015. 

2. Kopia decyzji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BSS-451-667/2014 z dnia 25 czerwca 

2014. 

3. Kopia wniosku Prezes Zarządu uczelnianej organizacji studenckiej Queer UW o ponowne 

rozpatrzenie sprawy z dnia 16 lipca 2014 

4. Kopia  decyzji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BSS-451-667/2014 z dnia 3 

października 2014 

5. Kopia uchwały Walnego Zgromadzenia Queer UW nr 7/2011/2012 z dnia 12 grudnia 2011 

6. Kopia uchwały Walnego Zgromadzenia Queer UW nr 4/2012/2013 z dnia 24 listopada 2012 

7. Kopia regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej Queer UW w wersji sprzed wydania 

decyzji przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 25 czerwca 2014 

8. Kopia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 7 lipca 2015 roku – 

sygn. akt II SA/Wa 2168/14. 


