
Zebranie Zwyczajne Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk 

21.11.2014, Warszawa 

Miejsce i godziny obrad: 

1) miejsce: Pałac Staszica, ul Nowy Świat 72, Warszawa, http://tinyurl.com/oaxhykz 

2) czas:  

 - rejestracja delegatów i obserwatorów 8:00 - 8:45 

 - obrady 9:00 - 20:00 (w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa o 13:00) 

3) szczegółowy plan obrad zostanie podany w oddzielnym dokumencie  

4) po przybyciu na miejsce (Pałac Staszica) zostaw swoje ubranie i ewentualny bagaż w szatni 

na parterze  

 

 

5) po wejściu do budynku Pałacu Staszica podejdź do stolika recepcji oznakowanego 

Zebranie Zwyczajne SD PAN i zarejestruj swoje przybycie. Na pewno go nie przegapisz, 

będzie stać przed salą obrad na piętrze. Osoba rejestrująca przybycie poprosi Cię o okazanie 



oryginału formularza zgłoszeniowego i ważnej legitymacji doktoranta - nie zapomnij ich 

wziąć ze sobą! 

 

Zakwaterowanie 

1) Hotele/hostele znajdujące się najbliżej Pałacu Staszica - do miejsca obrad można z nich 

dojść piechotą: 

- Hostel Helvetia 

http://www.hostel-helvetia.pl/ 

- Hotel Harenda 

http://www.hotelharenda.com.pl/ 

- Tamka Hostel 

http://www.tamkahostel.pl/ 

- SleepWell Apartments 

http://www.sleepwell-warsaw.pl/ 

- Hostel Camera 

http://www.camerahostel.pl/ 

- Oki Doki Hostel 

http://okidoki.pl/wp/lang/en/ 

- Hotel Gromada 

http://www.gromada.pl/hotelwarszawa-centrum 

- Royal Route Residence 

http://www.royalrouteresidence.com/index_pl.htm 

 

2) Dobrym pomysłem jest także zakwaterowanie w dowolnym hotelu/hostelu w dzielnicy 

Śródmieście Północne lub Stare Miasto - dojazd z tych miejsc będzie bardzo łatwy i szybki  

3) Jeżeli Twój instytut odmówi finansowania Waszego zakwaterowania koniecznie dajcie nam znać 

 

Transport w Warszawie 

- bilety jednorazowe dla doktorantów w Warszawie nie są objęte ulgą - jednorazowy bilet 20 

minutowy przesiadkowy (taki spokojnie wystarczy na podróż z dworca Centralnego do Pałacu 

Staszica) kosztuje 4,40 zł 

- tu link do wszystkich rodzajów biletów w mieście: 

http://www.ztm.waw.pl/?c=516&l=1 

http://www.ztm.waw.pl/?c=516&l=1


1) Dojazd z Dworca Centralnego: 

 - najlepsze i najszybsze będą autobusy 128, 175 i 518 

- przystanek na którym trzeba wysiąść to Uniwersytet 

- poniżej mapa trasy, którą jedzie autobus - punkt A Dworzec Centralny, punkt B Pałac Staszica 

 

 

 

2) Dojazd z innych miejsc w mieście: 

 - lista wszystkich środków transportu miejskiego, które zatrzymują się na przystanku Uniwersytet: 

 - autobusy dzienne: 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2 

 - autobus nocny: N44 

- aby zaplanować swoją podróż można skorzystać z wyszukiwarki połączeń na stronie: 

http://wyszukiwarka.ztm.waw.pl/bin/query.exe/pn 

  

http://wyszukiwarka.ztm.waw.pl/bin/query.exe/pn


3)Dojście z przystanku Uniwersytet - punkt A przystanek Uniwersytet, punkt B Pałac Staszica. Z 

przystanku Uniwersytet widać doskonale miejsce docelowe.  

 

 

 


