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Małopolska Karta Aglomeracyjna to najnowsza funkcja dostępna dla mieszkańców Małopolski w
aplikacji mObywatel.
Bilet okresowy w telefonie
System Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) został zintegrowany z mObywatelem
(mTożsamością). Dzięki temu bilety okresowe, kupione przez użytkowników systemu Małopolska Karta
Aglomeracyjna, posiadających kartę MKA lub aplikację iMKA, dostępne są także w aplikacji
mObywatel.
To efekt porozumienia, które w połowie ubiegłego roku podpisali minister cyfryzacji, Marszałek i
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
- Stale pracujemy nie tylko nad rozwijaniem aplikacji mObywatel i jej nowymi funkcjonalnościami, ale i
nad różnymi możliwościami jej zastosowania. A tych jest naprawdę wiele – mówi minister Marek
Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Rozmawiamy już z
kolejnymi samorządami, które podobnie jak Małopolska, chcą zintegrować swoje rozwiązania z naszym.
To spora wygoda dla mieszkańców – dodaje.
Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) to zrealizowany przez Województwo Małopolskie, w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, nowoczesny system zarządzania transportem, z
którego mogą korzystać mieszkańcy regionu, ale i turyści. To nowoczesne rozwiązanie, integrujące
funkcjonujące w regionie usługi związane z publicznym transportem zbiorowym.
- To kolejny przykład dobrej współpracy Rządu RP z samorządami. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym
wypracowanym na poziomie centralnym ułatwiamy możliwość korzystania z usług publicznych w
lokalnych społecznościach – zaznacza minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii
Premiera. – Coraz większa liczba osób korzystająca z aplikacji mObywatel potwierdza, że jest to
skuteczne rozwiązanie będące ważnym elementem cyfryzacji państwa – dodaje.
Pierwsi, nie ostatni
- Do katalogu usług dostępnych w ogólnopolskiej aplikacji mObywatel jako pierwszy w Polsce dołącza
system MKA oferujący usługi transportowe. Klienci małopolskich systemów komunikacyjnych otrzymują
zatem dodatkowy nośnik biletów okresowych – aplikację mObywatel. Pracujemy wspólnie z rządem na
rzecz kompleksowej integracji cyfrowych rozwiązań i usług. Tak, aby były one jak najszerzej dostępne i
stanowiły praktyczne ułatwienie w załatwianiu codziennych spraw dla mieszkańców Małopolski - mówi
marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.
Aplikacja iMKA to rozwiązanie, dzięki któremu, aby korzystać z publicznego transportu zbiorowego
potrzebny jest jedynie smartfon lub tablet. Komunikacja miejska w Krakowie i w Tarnowie, kolej
aglomeracyjna, parkingi Park&Ride, bilety okresowe i jednorazowe - to wszystko użytkownikom
zarejestrowanym w systemie MKA udostępnia aplikacja iMKA.
- Dzięki objęciu systemem MKA obszaru naszego województwa oraz większości usług transportowych w
regionie, jak również dzięki zastosowaniu najwyższych standardów informatycznych, możliwa była
integracja obu systemów. Poszerzamy zakres cyfrowych usług, udostępnianych obywatelom przez
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Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, o usługi związane z publicznym transportem zbiorowym.
Małopolska wyznaczyła w tym zakresie standard współpracy dla pozostałych regionów. Jednocześnie w
dalszym ciągu rozwijamy system - zaznacza wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.
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