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Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem w Województwie 

Małopolskim – informacja o projekcie. 

 

Okres realizacji – grudzień 2014r.– październik 2015r. 

Wartość całkowita projektu – 19 496 137, 40 zł, w tym: 

budowa systemu – 15 468 537,40 zł 

utrzymanie systemu wraz z pełnieniem funkcji Operatora (przez okres 36 miesięcy) – 4 027 600,00 zł 

Partnerzy projektu: 

Miasto Kraków,  Miasto Tarnów, Gmina Bochnia, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, Tarnowski Organizator Transportu. 
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MKA – nośnik fizyczny 
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MKA – sieć akceptacji na trasach Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej (automaty MKA) 

W ramach projektu MKA na przystankach SKA i na węzłach 
przesiadkowych umieszczone zostaną 22 automaty MKA  
w następujących lokalizacjach: 
 
• Wieliczka Park (1 automat) 
• Kraków Bieżanów (1 automat) 
• Kraków Płaszów  (2 automaty) 
• Kraków Główny – (1 automat) 
• Kraków Łobzów (1 automat) 
• Kraków Uniwersytet Rolniczy (2 automaty) 
• Kraków Balice (1 automat) 
• Zabierzów (1 automat) 
• Krzeszowice (1 automat) 
• Trzebinia (1 automat) 
• Bochnia (1 automat) 
• Brzesko Okocim (1 automat) 
• Skawina (1 automat) 
• Słomniki Miasto (1 automat) 
• Miechów (1 automat) 
• Tarnów - obok parkingu P&R (1 automat) 
• POK Tarnów - po jednym automacie w każdym POK (3 automaty) 
• POK Kraków (1 automat) 
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Funkcjonowanie parkingów park&ride – Tarnów, Bochnia 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 



 
Dostępność parkingów park&ride – Tarnów dla użytkowników systemu MKA 



Parking w Tarnowie (wybudowany) Planowane inwestycje w ramach projektu MKA cz.2 



Inwestycje zgłoszone do realizacji w ramach ZIT (parkingi zarządzane z poziomu systemu MKA, 

lub z dostępem dla użytkowników systemu MKA) 
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Bezpieczeństwo systemu informatycznego MKA 

Centrum Przetwarzania 
Danych nr 1 

Centrum Przetwarzania 
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MKA – portal internetowy 

Rejestracja użytkowników 
 
Zakup usług dostępnych w systemie 
w sposób bezpieczny, za pomocą 
elektronicznych przelewów 
uwzględniając wszystkie dostępne 
usługi bankowości elektronicznej  
a także obsługę alternatywnych 
systemów transakcyjnych np. PayPal.  
 
Obsługa użytkowników systemu, 
zarządzanie kontem, dostęp do 
programów lojalnościowych 
 
Wirtualny Doradca 



Dziękuję za uwagę 

Patryk Zakrzewski 

Kierownik Projektu 


