KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
BIURA ZJAZDU Nr 1

Delegaci XIX Walnego Zjazdu PTTK
Uczestnicy XIX Walnego Zjazdu PTTK
Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Niniejszym przekazujemy kilka informacji licząc, że pomogą one lepiej zorientować się w organizacji
i usytuowaniu obrad XIX Walnego Zjazdu PTTK w Warszawie na Ursynowie, na terenie kampusu
SGGW.
1. Możliwość dojazdu do kampusu SGGW na Ursynowie:
a. Metro (czas dojazdu ok. 11 minut) od stacji CENTRUM (róg Marszałkowskiej
i Al. Jerozolimskich) do stacji SŁUŻEW dalej autobus ZTM nr 193 Merto Służew –
ul. Nowoursynowska (SGGW Biblioteka) – ok. 7 minut
b. Metro (czas dojazdu ok. 13 minut) od stacji CENTRUM (róg Marszałkowskiej
i Al. Jerozolimskich) do stacji URSYNÓW. Dojście ze stacji Metro „Ursynów”
do kampusu SGGW (ok. 500 m) ulicą Beli Bartoka koło stacji benzynowej STATOIL
od Al. Rodowicza „Anody”- kampus SGGW.
c. Autobusami ZTM:
Nr 166 od przystanku DWORZEC WILEŃSKI 51 do przystanku przy
ul. Nowoursynowska (SGGW Biblioteka) – ok. 37 minut,
Nr 503 od przystanku przy ul. Krakowskie Przedmieście (ZG PTTK) do przystanku przy
Al. Rodowicza „Anody” (URSYNÓW PŁN) – ok. 30 minut.
Bilety komunikacji ZTM (autobus, metro)
Bilet 20 - minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby
przejazdów w ciągu 20 minut od momentu skasowania
Bilet
jednorazowy
przesiadkowy
uprawniający
do
nieograniczonej liczby przejazdów do 75 minut od momentu
skasowania biletu albo uprawniający do przejazdu jednym
środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje
jako ostatni na trasie
Bilet jednorazowy przesiadkowy uprawniający do
nieograniczonej liczby przejazdów do 90 minut od momentu
skasowania biletu albo uprawniający do przejazdu jednym
środkiem transportu do przystanku lub stacji, który obowiązuje
jako ostatni na trasie
Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby
przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania biletu

Bilet 3-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby
przejazdów w ciągu 72 godzin od momentu skasowania
biletu

normalny

ulgowy 50%

3,40 zł

1,70 zł

4,40 zł

2,20 zł

7,00 zł

3,50 zł

15,00 zł

7,50 zł

36,00 zł

18,00 zł

Osoby, które ukończyły 70 rok życia są uprawnione do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m. st. Warszawie na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającego
datę urodzenia

Uwaga:
W załączeniu plan sytuacyjny kampusu SGGW z zaznaczeniem obiektów Zjazdowych.

2. Parkowanie pojazdów:
Parkingi niestrzeżone na terenie SGGW znajdują się przy domach studenckich. Wjazd
na teren SGGW od ul. Nowoursynowskiej.
Parking podziemny SGGW (wjazd od ul. Nowoursynowskiej naprzeciwko wjazdu
do Rektoratu SGGW), opłata 10,- zł za dobę.
3. Zakwaterowanie:
Wszyscy uczestnicy Zjazdu nocują w dniach 15 - 16 września 2017 r. w domach studenckich na
terenie kampusu SGGW
Recepcja Zjazdu będzie w domu studenckim czynna w dniach:
14.09.2017 r. w godz. 17:00–22:00
15.09.2017 r. w godz. 7:00 – 17:00
Uwaga:
Istnieje możliwość wcześniejszego noclegu z 14/15 września 2017 r. za dodatkową
odpłatnością:
nocleg z 14/15.09.2017 r + śniadanie w dniu 15.09.br – cena 70,- zł
nocleg z 14/15.09.br + kolacja w dniu 14.09.br + śniadanie w dniu 15.09.br – cena 95,- zł
Zgłoszenia należy zgłaszać mailowo lub pisemnie do dnia 20.08.2017 r., a należność za powyższe
świadczenia wpłacać na konto ZG PTTK nr: 25 1160 2202 0000 0000 6084 8454 z dopiskiem
„XIX Walny Zjazd PTTK” (dowód wpłaty należy przedstawić najpóźniej w dniu przyjazdu).
4. Wyżywienie:
Pierwszym posiłkiem, który zapewniają organizatorzy uczestnikom Zjazdu jest obiad w dniu
15 września br. /piątek/;
„KARTY ŻYWIENIA” otrzymają uczestnicy Zjazdu przy zakwaterowaniu
Wyżywienie w czasie Zjazdu
śniadanie
obiad
kolacja
15 września 2017 r. /piątek/
13:00 – 14:00 20:00 – 21:00
16 września 2017 r. /sobota/
7:00 – 8:30 13:00 – 16:00
W czasie trwania obrad uczestnicy Zjazdu będą mogli skorzystać z bufetu obok Sali obrad
w budynku 24 „Niebieski”.
5. Ubezpieczenie uczestników Zjazdu / Pomoc Lekarska.
Uczestnicy Zjazdu - członkowie PTTK mający opłaconą składkę członkowską za 2017 rok są
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/.
Podczas Zjazdu pełniony będzie dyżur przez grupę ratownictwa przedmedycznego przy sali
obrad tj. w budynku nr 24.
6. Zwrot kosztów przejazdu.
Rozliczenie kosztów przejazdu delegatów na i ze Zjazdu nastąpi na podstawie
udokumentowanych kosztów podróży w recepcji (dom studencki) lub biurze Zjazdu (budynek
24).
1) Transport zorganizowany.
Rozliczenie na podstawie wystawionej na PTTK faktury za transport uczestników Zjazdu
(mikrobus, autobus).
2) Delegacja środkami kolejowymi lub autobusowymi.
Rozliczenie na podstawie przedłożonej delegacji służbowej wraz z załącznikami (zwrot
kosztów za: przejazdy, dojazdy środkami komunikacji miejscowej, bilety lub faktury
wystawione za cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami
dodatkowymi, w tym miejscówkami).
3) Delegacja samochodowa.
Rozliczenia delegacji samochodem osobowym możliwe będzie na podstawie podpisanej
umowy o używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych oraz
ewidencji przebiegu pojazdu (do pobrania ze strony http://pttk.pl/zycie/xix/index.php
w zakładce - materiały zjazdowe) na następujących warunkach:

a) 60% zwrotu kosztów przy korzystaniu z transportu jednocześnie przez minimum
3 osoby,
b) 50% zwrotu kosztów przy korzystaniu z transportu jednocześnie przez 2 osoby,
c) 40% zwrotu kosztów przy korzystaniu z transportu przez 1 osobę.
Maksymalne stawki za użytkowanie własnych środków transportu do celów podróży
służbowej (od 14.11.2007):
samochód o poj. do 900 cm3: 0,5214 zł/km;
samochód o poj. pow. 900 cm3: 0,8358 zł/km;
4) Delegacja tanimi liniami lotniczymi.
Istnieje możliwość rozliczenia delegacji na podstawie rachunku w przypadku ceny równej
lub mniejszej niż wynosi bilet II klasy PKP lub linii autobusowej do centrum m. st.
Warszawy.
Dodatkowe informacje w sprawie rozliczenia dojazdów należy kierować do kierownika biura
Zjazdu (tel. 501 751 756).
7. Praca Biura XIX Walnego Zjazdu PTTK.
Informujemy, że pracownicy Biura XIX Walnego Zjazdu PTTK będą dyżurowali
w dniach 14 – 16 września 2017 r. na terenie SGGW.
Kierownictwo Biura XIX Walnego Zjazdu PTTK
1) Kol. Natalia Wojtyra
kierownik Biura Zjazdu, tel. 501 751 756,
natalia.wojtyra@pttk.pl
2) Kol. Cecylia Szpura
z-ca kierownika Biura Zjazdu / sprawy finansowe,
3) Kol. Anna Ostasz
zakwaterowanie i wyżywienie,
4) Kol. Jolanta Śledzińska
współpraca z mediami,
5) Kol. Elżbieta Moszczyńska
pobyt Członków Honorowych PTTK,
6) Kol. Karolina Rukat
zespół programowy.

Warszawa, 21 marca 2017 roku

