Co to jest MKA
Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) to zrealizowany przez Województwo Małopolskie w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nowoczesny system zarządzania
transportem, dedykowany dla mieszkańców regionu oraz turystów, którzy licznie odwiedzają Województwo
Małopolskie.
Małopolska Karta Aglomeracyjna to nowoczesne rozwiązanie integrujące funkcjonujące w regionie usługi
związane

z

publicznym

transportem

zbiorowym

-

w

jeden

spójny

i

przyjazny

system.

Do realizacji projektu zaprosiliśmy władze Krakowa i Tarnowa, organizatorów transportu i przewoźników
funkcjonujących w naszym regionie. Wspólnie określiliśmy swoje potrzeby związane z publicznym transportem
zbiorowym i na bazie tworzonej przez Województwo Małopolskie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej stworzyliśmy
system – twojej zintegrowanej komunikacji, Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.
Małopolska Karta Aglomeracyjna to nowoczesny dostęp do oferty komunikacyjnej w naszym regionie.
Stworzyliśmy system, w którym zintegrowane zostały istniejące systemy Krakowskiej Karty Miejskiej oraz
Tarnowskiej Karty Miejskiej z usługami świadczonymi przez spółki Koleje Małopolskie oraz Przewozy
Regionalne. Uzyskaliśmy w ten sposób rozwiązanie, dzięki któremu stając się użytkownikiem systemu MKA
otrzymujesz dostęp do większości usługi związanych z publicznym transportem zbiorowym w województwie
małopolskim.
Wspólnie z Partnerami systemu MKA stworzyliśmy zintegrowane taryfy, dedykowane tym, którzy korzystają z
transportu kolejowego i komunikacji w Krakowie lub Tarnowie.
W taryfach zintegrowanych, za usługi

zapłacisz mniej oraz uczestniczysz w naszym programie

lojalnościowym. Chcemy także abyś razem z nami wprowadzał w życie idee zrównoważonego transportu. W
Tarnowie zbudowaliśmy dla Ciebie parking w systemie Park&Ride, oferujący bezpieczne miejsce na
pozostawienie samochodu, ale także roweru czy motocykla.
Małopolska Karta Aglomeracyjna to w pełni spersonalizowany bezpieczny nośnik, na którym możesz
zapisywać usługi komunikacyjne dostępne w systemie MKA. Karta MKA to najnowocześniejsze i
najbezpieczniejsze rozwiązanie dostępne obecnie na rynku.
W systemie MKA kartę nazwaliśmy nośnikiem fizycznym, zadbaliśmy oto, aby nośnik ten posiadał własną
infrastrukturę akceptacji w postaci automatów MKA. Automaty zlokalizowane są w rejonie przystanków
kolejowych na trasach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, w Krakowie w Punkcie Obsługi Klienta, w centrum
Tarnowa oraz na n parkingu w Tarnowie. Dodatkowo dzięki integracji systemu MKA z istniejącymi systemami,
nasza karta jest akceptowana w Krakowie w ponad 100 automatach Krakowskiej Karty Miejskiej a także w
Tarnowie w info kioskach. Zapewniliśmy także obsługę karty podczas kontroli w pociągach i komunikacji
publicznej w Krakowie i Tarnowie.

Pamiętaj, że używając karty MKA w Krakowie korzystasz za darmo z krakowskiego systemu parkingów
Park&Ride i posiadasz dostęp do systemu wypożyczalni roweru miejskiego. W Tarnowie natomiast karta MKA
jest nośnikiem Twojej e-portmonetki.

