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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

III Konferencja Naukowa „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu” 

Poznań, 24 lutego 2023 r. 

 

III Konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian 

klimatu” - Spitsbergen Środkowy 2023 
 

 

Szanowni Państwo! 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego organizowanej Konferencji przesyłamy krótką 

broszurę informacyjną. Zawiera ona odpowiedzi na najważniejsze pytania na temat kwestii 

organizacyjnych i logistycznych odnoszących się do Konferencji. 

 

1. Czas i miejsce wylotu / powrotu. Informacja o locie 

Wszystkie przeloty niezależnie od terminów będą rozpoczynały się w Porcie Lotniczym 

Chopina w Warszawie (WAW). Powrót z Konferencji na to samo lotnisko. Bilety dla 

wszystkich uczestników Konferencji zostały już przez nas zakupione. Loty odbywają się 

liniami LOT oraz SAS. Na pokład mogą Państwo zabrać ze sobą 1 sztukę bagażu podręcznego 

o maksymalnej wadze 8 kg i łącznej sumie wymiarów nieprzekraczającej 118 cm oraz 1 

niewielki przedmiot użytku osobistego o wadze nieprzekraczającej 2 kg. Do luku bagażowego 

można nadać 1 sztukę bagażu rejestrowanego o masie maksymalnej 23 kg. Podczas 

przelotów nie otrzymają Państwo posiłku na pokładzie samolotu. Przeloty uwzględniają 

również przesiadkę w Oslo oraz międzylądowanie w Tromso. Lot z Warszawy do Oslo trwa 

około 2 godziny. Lot z Oslo na Spitsbergen około 3 godziny. 

 

I termin – wylot 21.07.2023 godzina 16:50 – powrót 31.07.2023 godzina 21:45 

II termin – wylot 29.07.2023 godzina 7:50 – powrót 7.08.2023 godzina 21:45 

 

Na lotnisko należy przybyć z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. Ze szczegółowymi 

informacjami na temat regulacji dotyczących przewozu bagaży i osób można się zapoznać na 

stornach internetowych linii lotniczych www.lot.pl oraz www.flysas.com/pl-en/  

Wylot z Oslo odbywa się z terminala międzynarodowego (choć traktowany jest jako lot 

krajowy). Na lotnisku w Warszawie będzie na Państwa czekał opiekun grupy, który będzie 

służył pomocą w razie jakichkolwiek problemów. 

 

 

 

 

http://www.lot.pl/
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2. Procedury celne i wjazdowe 

W związku z tym, że Svalbard znajduje się poza granicami strefy Schengen konieczne jest 

przejście odprawy paszportowej na lotnisku w Oslo (lub w Tromso w przypadku 

międzylądowania). Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport lub 

dowód osobisty. Wizy nie są wymagane. 

Svalbard znajduje się poza granicami celnymi i nie obowiązuje tam podatek VAT. Podczas 

podróży należy również przejść odprawę celną. 

W związku z faktem, że przelot na Spitsbergen traktowany jest jako lot krajowy odbywający 

się z terminala międzynarodowego nie ma możliwości dokonania zakupów w sklepie 

wolnocłowym w Oslo w drodze na Svalbard. 

 

3. Informacje praktyczne – Longyearbyen – Svalbard  

Spitsbergen leży w tej samej strefie czasowej co Polska, nie ma konieczności przestawiana 

zegarków. Podczas pobytu w lipcu występuje zjawisko dnia polarnego (cały czas jest jasno). 

Obowiązującą walutą jest korona norweska (NOK), ceny większość produktów są z reguły 

wyższe niż w Polsce. Inne waluty nie są akceptowane. Zdecydowana większość sklepów  

i punktów usługowych nie akceptuje gotówki. Powszechnie akceptowalną i pożądaną formą 

płatności są karty płatnicze (w głównym supermarkecie w Longyearbyen podczas płatności 

kartą istnieje możliwość bezpośredniego przewalutowania transakcji na PLN po kursie 

operatora karty). Dobrym pomysłem, szczególnie dla osób biegłych w nowych technologiach, 

jest skorzystanie z karty płatniczej wielowalutowej. 

Obowiązującym na wyspie językiem jest norweski - powszechna jest bardzo dobra znajomość 

angielskiego. 

W Longyearbyen znajdują się m. in. szpital (tylko podstawowe zabiegi), uniwersytet, poczta, 

supermarket wielobranżowy, wiele sklepów ze sprzętem turystycznym, restauracje, hotele. 

Do zakupu alkoholu na Spitsbergenie niezbędne jest posiadanie biletu lotniczego (konieczne 

jest zachowanie karty pokładowej). Na jeden bilet można zakupić 2 litry mocnego alkoholu 

(22-60%), 1 litr mocniejszych trunków (4,7-22%) oraz 24 butelki/puszki piwa (do 4,7%). Wino 

stołowe oraz cydr nie są objęte żadnymi ograniczeniami. 

W mieście jest pełen zasięg telefonii komórkowej (ceny jak w roamingu UE) oraz można 

połączyć się z internetem poprzez sieć wifi w niektórych lokalizacjach i hotelach. 

W zarezerwowanych w Longyearbyen hotelach dostępna jest dla Państwa pościel. 

Wszędzie, poza ścisłym centrum Longyearbyen, należy poruszać się z bronią palną  

(z powodu możliwości spotkania z niedźwiedziem polarnym). Nie ma możliwości odłączenia 

się od grupy warsztatowej i samodzielnych wędrówek. 
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4. Pobyt w terenie – poza Longyearbyen 

Rejs z Longyearbyen do Pyramiden (w jedną stronę) trwa około 3-4 godziny i rozpoczyna się 

o 9:00 rano. 

W Stacji Polarnej UAM brak jest: sieci komórkowej, bieżącej ciepłej wody (dostępna zimna,  

z okresowymi przerwami), kanalizacji, stałych dostaw prądu (prąd z agregatu dostarczany 

jest w ciągu dnia). Podczas noclegów w Stacji konieczne jest posiadanie własnego śpiwora, 

prześcieradła i poszewki na poduszkę. 

W bliskim sąsiedztwie Pyramiden występuje słaby zasięg telefoniczny (jego występowanie 

uzależnione jest od warunków pogodowych) – nie ma możliwości indywidualnego udania 

się w to miejsce bez broni palnej. 

W terenie przemieszczać będziemy się głównie pieszo. Brak jest tam szlaków. Teren jest 

często kamienisty, z luźnym materiałem, porozcinany licznymi strumieniami. 

Aby dotrzeć do niektórych atrakcji w terenie konieczny będzie transport drogą morską przy 

użyciu pontonów z silnikami spalinowymi. 

Zakwaterowanie w Stacji dostępne będzie w dwóch wariantach: nocleg w budynku Stacji lub 

w namiocie bezpośrednio na terenie Stacji. Organizatorzy zapewniają dostęp do namiotów 

wyprawowych. Osoby nocujące w namiotach będą zobligowane do prowadzenia nocnych 

wacht na terenie Stacji w związku z możliwością pojawienia się niedźwiedzi polarnych. 

Sugerujemy, aby z noclegów w namiotach skorzystały jedynie osoby zdecydowane na 

bardziej terenowy pobyt w Arktyce. 

 

5. Wyżywienie 

Szczególnie podczas pobytu w terenie mogą się zdarzyć dni w których wyżywienie będzie 

ograniczone jedynie do śniadania i obiadokolacji, gdyż ze względów logistycznych nie we 

wszystkie dni jesteśmy w stanie zapewnić Państwu ciepły lunch. W dni w których będziemy 

się poruszali w terenie zostaną Państwo zaopatrzeni w suchy prowiant. Warto też zwrócić 

uwagę, że ze względu na dość specyficzne warunki w których będziemy się znajdowali oraz 

kwestie logistyczne nie należy spodziewać się zbyt wyszukanego jadłospisu (szczególnie 

podczas wyjazdu w teren za miasto jedzenie może wydać się nieco monotonne – będą to 

głównie konserwy). Liczymy na Państwa inwencję i pomoc podczas przygotowania 

wszystkich posiłków. Zachęcamy do zabrania swoich ulubionych łakoci, przegryzek na 

wędrówkę. 

 

6. Warunki pogodowe 

Na Spitsbergenie w lipcu temperatury będą wahały się w okolicach 5-7 stopni Celsjusza. 

Zdarzają się wietrzne dni z podmuchami wiatru przekraczającymi 20 m/s. Nawet w lipcu 

mogą zdarzyć się opady śniegu. 
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7. Wyposażenie 

Nie wymagamy posiadania specjalistycznego sprzętu (takiego jak czekany). Jeśli ktoś posiada 

raki bądź raczki oraz lubi maszerować z kijkami, można je zabrać. 

 

Podstawa do zabrania to: 

I. Solidna kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa z membraną 

II. Solidne buty trekkingowe – usztywniające kostkę – wodoodporne (z membraną) 

III. Spodnie przeciwdeszczowe / przeciwwiatrowe 

IV. Czapka / szalik / rękawiczki (najlepiej kilka par o różnej grubości) 

V. Plecak na wyjście w teren 

VI. Ciepły śpiwór, prześcieradło i poszewka na poduszkę 

 

Wyposażenie powinno być podobne do tego jakie zabiera się w polskie góry w warunkach 

wiosennych / jesiennych. 

 

8. Ważne dane kontaktowe 

Justyna Weltrowska +48 603 308 700, e-mail: justwelt@amu.edu.pl 

 

 

W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. 

 

 

 

 

 

 


