
POZNAŃ W PIGUŁCE, CZYLI JAK SPRAWNIE DOTRZEĆ DO CELU 
 
Dla wszystkich tych, którzy nie znają Poznania, nie orientują się w zmianach organizacji ruchu (nie-
stety, obecnie remontowane są główne węzły komunikacyjne) lub ich umysły wciąż jeszcze tkwią 
w krainie Bajtocji, co niezmiernie utrudnia poruszanie się w realnym świecie, utworzyliśmy mapkę 
z zaznaczonymi punktami strategicznymi naszych Mistrzostw oraz najlepszymi połączeniami między 
nimi. Mamy nadzieję, że mapa oraz wskazówki, które tu zamieszczamy, będą wystarczającą pomocą 
w przemieszczaniu się po mieście. 
 
RODZAJE BILETÓW MPK 
Jakiś czas temu aglomeracja poznańska podzielona została przez ZTM na 3 strefy taryfowe. Jeśli nie 
zamierzacie poruszać się komunikacją miejską poza granicami Poznania, zaopatrzcie się jedynie 
w bilety strefy A (informacja ta jest ważna, jeśli będziecie kupować bilety w biletomatach, gdzie trze-
ba wybrać typ biletu). 
 
CENY: 
- bilet ulgowy 15 min – 1,30 zł 
- bilet normalny 15 min – 2,60 zł 
- bilet ulgowy 30 min – 1,70 zł 
- bilet normalny 30 min – 3,40 zł 
- bilet ulgowy 60 min – 2 zł 
- bilet normalny 60 min – 4 zł 
- bilet dobowy ulgowy – 6 zł 
- bilet dobowy normalny – 12 zł 
- bilet 10 mies. (dla tych, którzy zakochają się w Poznaniu i nie będą chcieli wracać) – 445 zł 
 
UWAGA! W związku z pracami na terenie Poznania, w dni robocze od godz. 6.00 do godz.  
19.00 ważność biletów 30 min została przedłużona do 45 min. 
 
1) TRASA Z DWORCA GŁÓWNEGO NA WYDZ. MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM 
(ok. 40 min, w tym ok. 30 min komunikacją miejską) 
Udajcie się na przystanek „Dworzec Główny”, znajdujący się jeszcze na terenie dworca i wsiądźcie 
w autobus nr 51 lub 68. Dowiezie Was on na przystanek „Zamek”. Przejdźcie jeszcze kilkadziesiąt 
metrów do ul. Fredry, gdzie po prawej stronie zobaczycie przystanki. 
Stamtąd tramwajem nr 8, 12, 14 lub 16  (kier. os. Sobieskiego) dojedziecie na pętlę tramwajową 
(to ostatni przystanek, więc raczej go nie przegapicie). Po wyjściu z tramwaju, po drugiej stronie ulicy, 
jest ścieżka pieszo-rowerowa, która zaprowadzi Was wprost na kampus. Wejście na nasz Wydział 
znajduję się od strony lasu. 
 
2) TRASA Z PLACU MICKIEWICZA LUB ZAMKU NA KAMPUS UAM  
(25 – 30 min, w tym 16 min tramwajem) 
Dojazd jest analogiczny do punktu drugiego, z tym, że Wasza podróż zaczyna się na przystanku „Fre-
dry”. 
 
 3) TRASA Z DWORCA GŁÓWNEGO DO HOTELU 
(ok. 35 min, w tym 30 min komunikacją miejską) 
Z Dworca Głównego dotrzeć musicie do przystanku „Aleje Solidarności”. Możecie wybrać dwie trasy: 

a) Trasa jak na Wydział Matematyki i Informatyki, z tym, że z tramwaju wysiadacie na przy-
stanku „Aleje Solidarności”. 

b) (sugerowana) Dojazd na Aleje Solidarności autobusem 68 z Dworca Głównego. 
Z Alei Solidarności autobusem linii 91 dojeżdżacie do hotelu – przyst. „Umultowska” (4. przyst.) 
 
4) TRASA Z HOTELU NA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 
(ok. 20min – zależnie od wybranej trasy, w tym poniżej 15 min komunikacją miejską) 
Z przystanku „Umultowska” autobusem 91 lub 74 dojedźcie na przystanek „Batorego II”, stamtąd 
przesiądźcie się w autobus 98, który dowiezie was na Kampus UAM. 
Możecie też nie wysiadać na ul. Batorego, a dojechać do pętli na Sobieskiego. Stamtąd trasa na nasz 
Wydział opisana została w punkcie 1). 


