
Współczesne technologie mobilne umożliwiają znaj-
dowanie użytecznych rozwiązań w wielu obszarach 
gospodarki. Dowodem na to są produkty opracowane 
w wyniku zastosowania wspomnianych technologii. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim czasie od-
notowano znaczny wzrost krajowej liczby użytkowni-
ków urządzeń mobilnych. Pod koniec 2018 r. stwier-
dzono, że po raz pierwszy liczba polskich internautów 
korzystających ze smartfonów lub tabletów była więk-
sza niż osób korzystających z komputerów stacjonar-
nych (Dąbrowski, 2019). Przywołane dane mogą stać się 
inspiracją dla podmiotów zainteresowanych wdraża-
niem projektów, które zakładają udostępnianie rozwią-
zań mobilnych. Rozwiązania te umożliwiają realizację 
zasadniczych zadań z obszaru komunikacji rynkowej 
(Sznajder, 2014). Należy dodać, że technologie mobilne 
miały wpływ na powstanie platform komunikacyjnych, 

pozwalających na dostarczanie usług za pośrednictwem 
wielokanałowych mediów bez utraty integralności i ja-
kości ich treści (Kachniewska, 2019). 

Technologie mobilne stanowią nieodłączny element 
codziennego życia zarówno z perspektywy użytkow-
ników indywidualnych, jak i różnorakich podmiotów 
(Martin, Ertzberger, 2013; Parys, 2016). Przykładem 
takich technologii są aplikacje mobilne, które należy 
uznać za pokłosie implementacji technik informacyj-
nych i komunikacyjnych w praktyce gospodarczej 
(Czajkowski, Nowakowski, 2015) oraz jedno z podsta-
wowych narzędzi marketingu mobilnego (Zawadzki, 
2018). Aplikacje te pełnią przede wszystkim funkcję 
społecznościową, rozrywkową, edukacyjną i infor-
macyjną (Kubiak, 2015). Od dłuższego czasu znajdują 
one także zastosowanie w turystyce (Liang, Schuckert, 
Law, Masiero, 2017; Pawłowska-Legwand, 2019; da Silva, 
da Rocha, 2012). Można zauważyć, że ze względu na 
oferowany turystom bogaty zbiór udogodnień, w tym 
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aplikacje mobilne, podróżowanie w dobie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych zmieniło swój dotych-
czasowy charakter (Dorcic, Komsic, Markovic, 2019; Ga-
dziński, 2018; Niemczyk, 2017; Tan, Lee, Lin, Ooi, 2017). 
Uczestnicy ruchu turystycznego mają większe możli-
wości w zakresie organizacji podróży turystycznych 
bez pomocy biur podróży (Papińska-Kasperek, 2013). 
W tym celu korzystają m.in. z aplikacji mobilnych.

Aplikacje mobilne stosowane są w obsłudze ruchu 
turystycznego na poziomie krajowym, jak również 
międzynarodowym (Lee, Choi, 2016). Najczęściej sta-
nowią istotny element systemu informacji turystycznej 
(Zawadzki, 2018) oraz są przydatnym rozwiązaniem 
podczas uprawiania turystyki miejskiej (Papińska- 
-Kacperek, 2016). Tego typu oprogramowania umoż-
liwiają turystom samodzielne opracowywanie tras 
zwiedzania, w tym szybkie znalezienie poszukiwa-
nych punktów w bliskim sąsiedztwie (Piechota, 2014). 
Popularnym rozwiązaniem są także aplikacje mobilne 
z funkcją tłumaczenia zwrotów na różne języki, dzięki 
czemu możliwe jest załatwienie wszystkich formalności 
podczas wyjazdu (Rasińska, Siwiński, 2015). Turyści 
mają też do dyspozycji np. udostępniane przez muzea 
aplikacje, które ułatwiają użytkownikom zapoznawa-
nie się z zasobami tych instytucji oraz prowadzoną 
przez nie działalnością (Gmiterek, 2017; de Rosset, 
Zielonka, 2016). 

W artykule podjęto próbę dokonania oceny najważ-
niejszych funkcjonalności oferowanych w ramach apli-
kacji mobilnej VisitMalopolska. Analizowana aplikacja 
stanowi element projektu „m_MSIT – mobilny Mało-
polski System Informacji Turystycznej”. Projekt ten 
został zainicjowany przez samorząd województwa ma-
łopolskiego w latach 2014–2020. Ocenę funkcjonalności 
analizowanej aplikacji przeprowadzono, wykorzystując 
metodę punktową. W opracowaniu zwrócono także 
uwagę na wybrane zagadnienia dotyczące zastosowa-
nia aplikacji mobilnych w turystyce. 

2. Aplikacje mobilne w turystyce

Aplikacje mobilne z powodzeniem wykorzystywane 
są w turystyce. Branża ta ma także znaczący wpływ na 
rozwój tych technologii (Kim, Kim, 2017). Zastosowanie 
aplikacji mobilnych w turystyce nie jest nowym zja-
wiskiem (Brown, Chalmers, 2003; Buhalis, Law, 2008). 
Wręcz przeciwnie – można wskazać liczne przykła-
dy ich wdrażania w działalności turystycznej (Law, 
Cheng Chu Chan, Wang, 2018; Nunes, Mayer, 2014). 
Jednak nadal uzasadnione jest inicjowanie przedsię-
wzięć, które zakładają szerokie zastosowanie aplika-
cji mobilnych w praktyce gospodarczej. Działania te 
należałoby potraktować jako inicjatywy o charakterze 
perspektywicznym, w tym użyteczne w odniesieniu 

do oczekiwań różnych grup interesariuszy (m.in. tury-
stów, podmiotów branży turystycznej, samorządu go-
spodarczego, samorządu terytorialnego). Warto dodać, 
że aplikacje mobilne stanowią przykład narzędzi, nad 
którymi można mieć kontrolę. Co istotne, po wdrożeniu 
aplikacje przeważnie nie wymagają nakładów finanso-
wych, poza ponoszeniem kosztów utrzymania, czy też 
wynikających z rozwijania danego oprogramowania 
(Zawadzki, 2018). Pogląd ten może mieć szczególne 
znaczenie oraz implikować liczne korzyści z punktu 
widzenia podmiotów realizujących projekty oparte na 
omawianych aplikacjach.

Aplikacje mobilne stanowią rodzaj oprogramowania, 
które zasadniczo zostało zaprojektowane na telefony 
komórkowe. Są to rozwiązania płatne lub darmowe, 
w zdecydowanej większości dostępne w sklepach inter-
netowych Google Play i Apple Store (Zawadzki, 2018). 
Aplikacje mobilne można podzielić na (Hamza, Ham-
mad, 2020; Sharma, Kumar, 2020):
– aplikacje natywne (native apps) – są przygotowane 

na konkretne urządzenia mobilne i system wgrany 
na tych urządzeniach. Opracowywane są w okre-
ślonym języku programowania i powiązane ze spe-
cyficzną platformą mobilną (np. Android, iOS);

– aplikacje responsywne (responsive web apps) – specjal-
na wersja strony internetowej, która jest dodatkowo
przystosowana do obsługi przez urządzenia mobilne;

– aplikacje hybrydowe (hybrid apps) – oprogramowa-
nia kompatybilne z różnymi systemami, które mogą
wykorzystywać funkcjonalności telefonu (np. aparat,
GPS, kalendarz itd.). Łączą zalety aplikacji natywnych
i webowych, obecnie jest to najpopularniejszy rodzaj
programów.
Przyjmując za kryterium przeznaczenie aplikacji mo-

bilnych, można wyróżnić np.: aplikacje informacyjne, 
oprogramowania edukacyjne, programy społecznoś-
ciowe, aplikacje biznesowe i oprogramowania biurowe, 
programy finansowe i bankowe, aplikacje zakupowe, 
programy nawigacyjne i lokalizacyjne, aplikacje tury-
styczne, programy zdrowotne i sportowe, gry i opro-
gramowania rozrywkowe, programy muzyczne i fil-
mowe. Opierając się na zaproponowanej klasyfikacji, 
należy uznać, że aplikacje mobilne mogą mieć różne 
funkcje i zastosowanie. W praktyce większość dostęp-
nych aplikacji łączy funkcjonalności z wymienionych 
obszarów.

Wdrożenie koncepcji innowacyjnych na obszarach 
turystycznych może przyczynić się – dzięki aktywnej 
polityce turystycznej danego regionu – do znacznego 
podniesienia poziomu jego atrakcyjności turystycznej, 
a także wpływać na konkurencyjność obszarów i od-
działywać na wielkość ruchu turystycznego (Panasiuk, 
2015). Ze względu na różnorodność regionalnej oferty 
turystycznej konieczna jest współpraca pomiędzy 
przedstawicielami konkurencyjnych obszarów recep-
cji turystycznej polegająca na tworzeniu spójnej oferty, 
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ale wyróżniającej dany region na tle innych (Manczak, 
2014). Cel ten może być osiągnięty w ramach projek-
tów realizowanych w celu opracowania i udostępnie-
nia aplikacji mobilnych. Należy dodać, że turystyczne 
produkty mobilne tworzone są często na zlecenie pod-
miotów publicznych, które dostrzegają potrzebę przy-
gotowania witryn internetowych oraz programów na 
urządzenia mobilne, jak również udostępnienia na nich 
darmowych materiałów multimedialnych (Papińska-

-Kacperek, 2016). 
Z badań przeprowadzonych przez Pawłowską-

-Legwand (2019) wynika, że turyści chętnie korzystają 
z technologii informacyjno-komunikacyjnych przed 
wyjazdem. Największe zainteresowanie wykazują oni 
narzędziami cyfrowymi, które umożliwiają dostęp do 
różnych informacji ułatwiających organizację wyciecz-
ki. Przede wszystkim dotyczą one planowania, prze-
mieszczania się oraz korzystania z wybranych atrakcji 
turystycznych. Grupę najbardziej popularnych aplikacji 
mobilnych tworzą także mobilne przewodniki oraz pro-
gramy komunikacyjne, dzięki którym da się wyszukać 
miejsca parkingowe lub połączenia transportu miejskie-
go oraz zamówić taksówki (Papińska-Kacperek, 2016).

Wdrożenie aplikacji mobilnych umożliwia dużą in-
terakcję z uczestnikami ruchu turystycznego, a tym 
samym pomaga w dostosowaniu produktu do ich 
oczekiwań (Piechota, 2014). Warto podkreślić, że w za-
chowaniu konsumentów korzystających z tego typu 
rozwiązań widać pewien dysonans. Z jednej strony 
korzystają oni ze znanych już wcześniej narzędzi na 
podstawie swoich dotychczasowych nawyków. Z dru-
giej strony wciąż poszukują nowych, bardziej zaawan-
sowanych technologicznie możliwości w celu optymali-
zacji procesu planowania doświadczenia turystycznego 
(Xiang, Magnini, Fesenmaier, 2015). Im odbiorca lepiej 
poznaje daną technologię, tym intensywniej odczu-
wa doświadczenia z nią związane. Neuhofer, Buhalis 
i Ladkin (2014) wyróżnili kilka poziomów odczuwania 
wsparcia technologicznego przez turystę: 
– doświadczenie konwencjonalne, 
– doświadczenie wspomagane przez technologię, 
– doświadczenie wzbogacane przez technologię,
– doświadczenie stymulowane technologią. 

Z tym poglądem łączy się pojęcie „inteligentnego” 
turysty (smart tourist), który przed wyjazdem oraz pod-
czas niego korzysta z różnorodnych dostępnych narzę-
dzi cyfrowych, obejmujących m.in. aplikacje, różnorod-
ne czujniki, Wi-Fi, big data i in. (Gretzel, Sigala, Xiang, 
Koo, 2015). Proces łączenia doświadczeń konwencjo-
nalnych i technologicznych jest czynnikiem wzma-
gającym turystyczną atrakcyjność miejsc docelowych, 
w szczególności dla tego typu turystów (Brennan, 2020; 
Buonincontri, Micera, 2016). Warto nadmienić, że we-
dług danych przedstawionych w raporcie Turyści 2019 
niemal połowa użytkowników smartfonów z systemem 
Android korzysta z turystycznych aplikacji mobilnych. 

Co więcej, na podstawie pomiarów z poprzednich lat 
zauważalna jest tendencja wzrostowa (Spicy Mobile, 
2019). W świetle zgłoszonych uwag można przyjąć, że 
oprogramowania te stanowią jeden z fundamentalnych 
elementów smart tourism. 

Uwzględniając możliwości aplikacji mobilnych, a tak-
że preferencje ich użytkowników, należy stwierdzić, że 
takie rozwiązania zyskują swoich zwolenników wśród 
uczestników ruchu turystycznego. Warto zwrócić uwa-
gę na fakt, że tego typu oprogramowania mają różną 
formę. Na polskim rynku dostępnych jest wiele rozwią-
zań kierowanych do różnych grup odbiorców. Są to: 
– mapy i systemy nawigacyjne (np. Traseo. Szlaki, tra-

sy, mapy);
– aplikacje do planowania transportu w czasie podróży 

(np. Koleo, e-podróżnik.pl, BlaBlaCar);
– oprogramowania do rezerwacji noclegów (np. Me-

teor24, Niedrogie hotele, Booking.com, Airbnb);
– przewodniki turystyczne po instytucjach kultury 

(np. Wilanów Guide, Muzeum Książąt Czartoryskich, 
Muzeum Śląskie);

– programy wspierające turystykę kwalifikowaną (np. 
Kajaktour, Szlaki Tatry, Green Velo);

– aplikacje przeznaczone dla uczestników wydarzeń 
kulturalnych (np. Pol’And’Rock, Jewish Culture Fe-
stival, Rzeszowski Festiwal Jazzowy);

– miejskie aplikacje turystyczne (np. Bydgoszcz – Mo-
bilny Przewodnik; Gdańsk, Gdynia, Sopot, Hel. Prze-
wodnik po Trójmieście; Mobilny Przemyśl; Często-
chowa – przewodnik);

– regionalne aplikacje turystyczne (VisitMalopolska, 
Konstelacje dobrych miejsc – Paszport Turystyczny, 
Karkonosze, Bieszczady & Górny San).
Na upowszechnienie się aplikacji mobilnych i róż-

norodność pozycji dostępnych w Polsce, w tym nie-
ustanne pojawianie się nowych propozycji, mogą 
mieć wpływ zjawiska zachodzące na współczesnym 
rynku turystycznym. Należy zauważyć, że coraz 
częściej turyści poszukują ofert spersonalizowanych,  
m.in. uwzględniających ich indywidualne oczekiwa-
nia i preferencje (Manchak, Sanak-Kosmowska, 2018). 
Należy również podkreślić, że konieczne jest tworzenie 
coraz bardziej dynamicznych, elastycznych i inteligent- 
nych rozwiązań o charakterze otwartym, dzięki któ-
rym możliwe będzie zaspokajanie potrzeb odbiorców 
w czasie rzeczywistym (Perez Pulido, 2016). W speł-
nianiu tych oczekiwań mogą być przydatne również 
turystyczne aplikacje mobilne.

3. Cel badań i zastosowana metoda badawcza

Głównym celem artykułu jest ocena funkcjonalności 
dostępnych w aplikacji turystycznej VisitMalopolska. 
Uwzględniając przyjęty cel badawczy, postanowiono 
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rozpoznać rozwiązania umożliwiające samodzielne 
zwiedzanie Małopolski oraz ułatwiające dostęp do in-
formacji turystycznych na temat tego regionu. 

Na potrzeby prowadzonych rozważań opracowano 
następujące pytania szczegółowe: 
– Jakie są najważniejsze zadania analizowanej aplikacji?
– Kim są odbiorcy docelowi aplikacji?
– Jakie nowe technologie wykorzystuje aplikacja?
– Jak aplikacja przyczynia się do promowania Ma- 

łopolski?
– W jak sposób aplikacja wpływa na rozwój turysty- 

ki w regionie?
W artykule podjęto próbę zidentyfikowania moż-

liwości stwarzanych przez wybraną aplikację mobil-
ną. W osiągnięciu tak postawionego celu niezwykle  
istotna była analiza literatury przedmiotu oraz ma-
teriałów na temat omawianego projektu. Zdecydo-
wano się dokonać oceny punktowej funkcjonalności 
dostępnych w aplikacji z perspektywy różnych grup 
docelowych. W literaturze przedmiotu zakłada się, że 
metoda punktowa pozwala ocenić dowolny obiekt 
według zbioru przyjętych kryteriów (Gierszewska, Ro-
manowska, 2017; Szyran-Resiak, 2016). Istotą tej metody 
jest stworzenie listy kryteriów (czynników), dzięki 
którym będzie można opisać i wyróżnić analizowany 
obiekt (Thompson, Strickland, 1997). Przyjętym kryte-
riom przypisywane są odpowiednie wagi (nie każde 
z nich ma to samo znaczenie) oraz liczby punktów 
(ocen) z wybranego przedziału liczbowego (Szyran-
-Resiak, 2016). Jedną z zasad ustalania wagi przyjętych 
kryteriów oceny jest ich kwalifikowanie za pomocą me-
tody opinii ekspertów (Ziernicka-Wojtaszek, Zawora, 
2011). Indywidualne opinie ekspertów dotyczą rów-
nież określania prawdopodobieństwa subiektywnego, 
w tym formułowania ocen sprawdzających. Zdaniem 
Stabryły (2013) te osądy stanowią wypadkową włas-
nych opinii odcinkowych, wydanych na podstawie 
określonych przesłanek preferencyjnych. Autorki zde-
cydowały się zastosować niniejsze podejście oraz pod-
jąć próbę oceny głównych funkcjonalności omawianej 
aplikacji mobilnej. Postanowiły także wykorzystać 
własne doświadczenia zdobyte podczas korzystania 
z wybranych programów mobilnych. 

W przypadku prowadzonych badań postanowiono 
dokonać niewielkiej modyfikacji wskazanej metody 
punktowej. Poszczególne funkcjonalności zostały bo-
wiem ocenione pod kątem użyteczności dla różnych 
grup docelowych turystów. Przede wszystkim uznano, 
że potrzeby każdego z użytkowników są w równym 
stopniu ważne, dlatego zrezygnowano z przyznawania 
im odmiennych wag. Przyjęto skalę od 1 do 5 punktów, 
zakładając, że:
– 5 punktów oznacza funkcjonalność bardzo użyteczną;
– 4 punkty oznaczają funkcjonalność przydatną;
– 3 punkty oznaczają funkcjonalność, która może oka-

zać się użyteczna;
– 2 punkty oznaczają funkcjonalność, która jest raczej 

nieprzydatna;
– 1 punkt oznacza funkcjonalność nieużyteczną.

Punkty otrzymane przez każdą funkcjonalność 
zostały następnie zsumowane. Funkcjonalności apli-
kacji VisitMalopolska zostały podzielone według ich 
przeznaczenia na kilka kategorii oraz poddane ocenie. 
Dla każdej kategorii została obliczona średnia liczba 
punktów. Podjęto także próbę wyodrębnienia najważ-
niejszych zadań realizowanych za pomocą aplikacji 
VisitMalopolska.

4. Aplikacja VisitMalopolska  
– założenia projektu

Aplikacja VisitMalopolska stanowi element projektu 
„m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Tu-
rystycznej”, realizowanego w latach 2014–2020 przez 
samorząd województwa małopolskiego¹. Podstawo-
wym celem programu jest stworzenie i udostępnienie 
turystom oraz mieszkańcom regionu platformy cyfro-
wej, która umożliwi prezentację regionalnej oferty tury-
stycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
i narzędzi multimedialnych. Projekt „m_MSIT” prze-
widuje ułatwienie dostępu do informacji z dziedziny 
turystyki, jak również wspiera samodzielne zwiedzanie 
Małopolski (VisitMalopolska, 2020a). Realizacja tego 
celu została podzielona na kilka etapów (tab. 1). 

Tabela 1. Etapy realizacji projektu „m_MSIT”

Etap Główne zadania
I – rozbudowa systemu udostępniania i prezentacji materiałów związanych z turystyką oraz dziedzictwem  

regionalnym poprzez stworzenie portalu internetowego oraz aplikacji mobilnej z planerem podróży
– zakup i zaprogramowanie beaconów łączących się z oprogramowaniem

II – gromadzenie i udostępnianie treści turystycznych (w szczególności związanych z turystyką rowerową) za  
pośrednictwem systemu cyfrowego m_MSIT

III – rozbudowa programu poprzez wykorzystanie filmów 360° (w technologii 2D oraz 3D), nagranych w miejscach,  
w których znajdują się wybrane atrakcje turystyczne z terenu Małopolski

Źródło: VisitMalopolska (2020a).



Artykuły 33

Aplikacja VisitMalopolska korzysta z funkcjonal-
ności urządzenia, na którym została zainstalowana. 
Ze względu na przeznaczenie omawiane rozwiązanie 
może być traktowane jako źródło informacji turystycz-
nych i kulturalnych o regionie oraz danych o charak-
terze nawigacyjnym i lokalizacyjnym. Aplikacja ta po-
wstała z myślą zarówno o mieszkańcach Małopolski, 
jak również o turystach krajowych i zagranicznych. 
Z tego powodu dostępna jest w ośmiu wersjach języ-
kowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, 
francuskiej, włoskiej, słowackiej i rosyjskiej). Ponadto 
integrację turystów i mieszkańców regionu wspiera 
funkcjonalność umożliwiająca tłumaczenie podstawo-
wych zwrotów pomiędzy wymienionymi językami.

Dzięki omawianej aplikacji możliwe jest kierowanie 
treści do osób poruszających się pieszo, na rowerze 
oraz w sposób zmotoryzowany. Turysta może wybrać 
interesujący go rodzaj planowanej wycieczki spośród 
następujących tematów: ,,Góry”, ,,Dla dzieci”, ,,Szlak 
pierwszej wojny”, ,,Aktywnie latem / Aktywnie zimą” 
(w zależności od pory roku), ,,Sacrum”, czy też ,,Tu-
rystyka rowerowa”. Po wybraniu tematyki treści do-
stępne w aplikacji są filtrowane według wskazanych 
preferencji oraz dzielone na następujące kategorie:  
aktualności, miejsca, wydarzenie oraz trasy turystyczne. 
Użytkownik może przeglądać te treści wyświetlane 
w formie listy, posortowane chronologicznie (aktual-
ności i wydarzenia) lub alfabetycznie (miejsca i trasy 
turystyczne), jak również jako punkty na mapie (rys. 1).

Zgodnie z założeniami omawianego projektu, 
w przypadku aplikacji istotne znaczenie ma współpra-
ca z narzędziami multimedialnymi w celu prezentacji 
oferty turystycznej regionu (VisitMalopolska, 2020a). 

Podstawowe rozwiązania z obszaru nowych technologii 
zastosowane w ramach programu VisitMalopolska to:
– beacony – sensory wykorzystujące technologię blue-

tooth do komunikacji z urządzeniem wyposażonym 
w kompatybilne oprogramowanie (Manczak, Sanak-
-Kosmowska, Bajak, 2019);

– rozszerzona rzeczywistość – system wizualny, nano-
szący na otoczenie informacje i obrazki za pośrednic- 
twem środowiska komputerowego (Peddie, 2017);

– sztuczna inteligencja – zbiór różnych technologii, 
które pozyskują, przetwarzają, łączą i interpretują 
dane, moc obliczeniową oraz algorytmy, aby zreali-
zować założony cel. 
Beacony umożliwiają transmisję informacji, mikrolo-

kalizację osób i przedmiotów oraz zbieranie danych na 
temat ich użytkowników (Manczak, Sanak-Kosmowska, 
Bajak, 2019). Warto dodać, że w latach 2016–2019 w ramach 
realizacji projektu „m_MSIT” zainstalowano 1000 bea- 
conów w 183 obiektach w regionie Małopolski. Po zna- 
lezieniu się w ich zasięgu użytkownik otrzymuje od-
powiednie treści powiązane z odwiedzanym miejscem 
(VisitMalopolska, 2020b). Aplikacja VisitMalopolska 
wykorzystuje również rozszerzoną rzeczywistość. 
Technologia ta pozwala łączyć rzeczywistość ze świa-
tem wirtualnym poprzez symulacje, projekty, ilustracje 
oraz treści (Peddie, 2017). Dzięki temu możliwe jest 
uzyskanie automatycznego dostępu do treści związa-
nych z wybraną atrakcją turystyczną po uchwyceniu 
jej kamerą urządzenia mobilnego (rys. 2a). 

Systemy sztucznej inteligencji mogą dostosowy-
wać swoje zachowanie poprzez analizę wcześniej-
szych rozwiązań oraz uczyć się, wykorzystując model 

Rysunek 1. Widok ekranu aplikacji VisitMalopolska  
prezentujący listę atrakcji w województwie małopolskim  

związanych z tematem „Góry”,  
zaprezentowanych w formie listy (a) i na mapie (b)

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2. Widok ekranu aplikacji VisitMalopolska  
prezentujący funkcje  

związane z rozszerzoną rzeczywistością (a)  
i sztuczną inteligencją (b)

Źródło: opracowanie własne

a b

a b
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numeryczny (Komisja Europejska, 2020). Aplikacja Visit- 
Malopolska umożliwia obserwowanie i analizowanie 
zachowania użytkownika (np. przeglądane miejsca, 
wydarzenia, trasy czy planowane podróże), w celu za-
proponowania mu takich atrakcji turystycznych, które 
mogą go naprawdę zainteresować (rys. 2b).

5. Ocena funkcjonalności  
aplikacji mobilnej VisitMalopolska

W badaniach jakości aplikacji mobilnych przyjmuje się 
różne kryteria. Jednym z nich może być funkcjonalność, 
definiowana jako dostępność określonych funkcji wy-
branej aplikacji mobilnej. Do pomiaru funkcjonalności 
można wykorzystać cechy z obszaru wymagań funk-
cjonalnych, które zostały wyszczególnione na potrzeby 
podjętych badań (Zborowski, Łuczak, 2016).

Głównym celem stworzenia aplikacji mobilnej Visit- 
Malopolska było umożliwienie samodzielnego zwie-
dzania, jak również ułatwienie dostępu do informa-
cji turystycznych na temat regionu (VisitMalopolska, 
2020b). Realizację tego zamierzenia umożliwiają funk-
cjonalności aplikacji oraz starannie dobrane treści po-
dzielone tematycznie (rys. 3). Aplikacja do prawidłowe-
go działania wymaga uruchomienia modułu bluetooth 
w telefonie oraz włączenia lokalizacji GPS. Ponadto 
funkcja rozszerzonej rzeczywistości wymaga dostępu 
do kamery urządzenia. Dopiero wtedy użytkownik 
może w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności 
w ramach aplikacji (tab. 2). 

Rysunek 3. Widok ekranu głównego (a) 
oraz menu bocznego (b) aplikacji VisitMalopolska

Źródło: opracowanie własne

Funkcjonalności aplikacji VisitMalopolska można po-
dzielić na cztery kategorie, według ich przeznaczenia:
– kategoria I (atrakcje turystyczne) – „Aktualności”, 

,,Wydarzenia”, ,,Miejsca” ,,Tematyczny podział tre-
ści”, ,,Turystyka rowerowa”; 

– kategoria II (rozwiązania pomocne przy planowaniu 
wyjazdu) – ,,Mapa”, ,,Planer podróży”, ,,Trasy tury-
styczne”, ,,Ulubione”; 

Tabela 2. Przegląd funkcjonalności aplikacji VisitMalopolska

Funkcjonalność Opis
Aktualności komunikaty o wydarzeniach, programach oraz inicjatywach realizowanych w regionie Małopolski
Wydarzenia informacje dotyczące regionalnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym i sportowym
Miejsca wyszczególnienie i opisy regionalnych atrakcji turystycznych 
Ulubione wykaz treści szczególnie interesujących dla użytkownika
Mapa mapa regionu z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi
Planer podróży narzędzie ułatwiające ułożenie własnego planu wycieczki 
Tematyczny podział treści treści dostępne w aplikacji pogrupowane według wybranych tematów
Trasy turystyczne propozycje tras wycieczek po regionie
Turystyka rowerowa treści dotyczące turystyki rowerowej
Rozmówki słownik zwrotów przydatnych w podróży, dostępny w ośmiu językach
Pocztówka kreator wirtualnych kartek pocztowych
Gry terenowe trasy, w ramach których przyznawane są punkty i nagrody
Rozszerzona rzeczywistość nakładka z informacjami o atrakcjach turystycznych widocznych w kamerze telefonu użytkownika
Numery alarmowe wykaz numerów alarmowych
Wirtualny asystent propozycje atrakcji turystycznych opracowane na podstawie zachowania użytkownika  

w obrębie aplikacji
Ustawienia narzędzie ręcznego dostosowywania aplikacji do indywidualnych potrzeb

Źródło: opracowanie własne.
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– kategoria III (rozwiązania wykorzystywane w trak-
cie podróży turystycznej) –,,Rozmówki”, ,,Pocztów-
ka”, ,,Gry terenowe”, ,,Rozszerzona rzeczywistość”, 
,,Wirtualny asystent”; 

– kategoria IV (rozwiązania dotyczące obsługi aplikacji 
i bezpieczeństwa użytkownika) – ,,Numery alarmo-
we”, ,,Ustawienia”.
Wszystkie funkcjonalności aplikacji są ukierunko-

wane na wsparcie informacyjne osób odbywających 
podróże turystyczne w regionie Małopolski. Szeroka 
gama tych funkcjonalności sprawia, że aplikacja może 
być użyteczna dla różnych typów odbiorców – zarów-
no dla osób preferujących turystykę pasywną, jak i dla 
tych, które wolą turystykę aktywną. 

Wśród wskazanych segmentów odbiorców anali-
zowanej aplikacji można wyróżnić charakterystyczne 
grupy docelowe, które wyodrębniono na podstawie 
typologii turystów, zaproponowanej przez Przecław-
skiego (1979):
– turysta poznawczy – ukierunkowany na zapoznanie 

się z kulturą, naturą i/lub ludźmi;

– turysta integratywny – nastawiony na doświadcze-
nia przeżywane w grupie;

– turysta zadaniowy – chętny do realizacji skonkrety-
zowanych działań;

– turysta wyczynowy – zorientowany na aktywność 
fizyczną i turystykę kwalifikowaną;

– turysta rozrywkowy – poszukujący rozrywki i pa-
sywnego wypoczynku;

– turysta kontemplacyjny – skupiony na sacrum, 
pielgrzym;

– turysta zdrowotny – zainteresowany ochroną swo-
jego zdrowia.
W celu dokonania oceny użyteczności poszczegól-

nych funkcjonalności analizowanej aplikacji dla różnych  
grup odbiorców docelowych posłużono się metodą 
punktową (tab. 3). Zadecydowano o pominięciu w ba-
daniu funkcjonalności z kategorii rozwiązań dotyczą-
cych obsługi aplikacji i bezpieczeństwa użytkownika. 
Na podstawie przeprowadzonej oceny przyjęto, że dla 
użytkowników aplikacji największe znaczenie mogą 
mieć funkcje z kategorii rozwiązań wspierających 

Tabela 3. Odbiorcy docelowi aplikacji VisitMalopolska

Funkcjonalność
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Kategoria I – atrakcje turystyczne
Aktualności 4 4 3 2 5 3 3 24
Wydarzenia 5 5 3 2 5 4 3 27
Miejsca 5 2 3 5 4 5 5 29
Tematyczny podział treści 5 5 5 5 5 5 5 35
Turystyka rowerowa 5 3 5 5 2 1 1 22
Średnia liczba punktów w kategorii I 27,4

Kategoria II – rozwiązania pomocne przy planowaniu wyjazdu
Mapa 5 2 5 5 2 5 5 29
Planer podróży 5 3 5 5 4 3 3 28
Trasy turystyczne 5 2 5 5 4 5 5 31
Ulubione 5 4 5 5 5 5 5 34
Średnia liczba punktów w kategorii II 30,5

Kategoria III – rozwiązania wykorzystywane w trakcie podróży turystycznej
Rozmówki 5 5 3 1 5 1 1 21
Pocztówka 2 5 1 1 5 1 1 16
Gry terenowe 5 5 5 3 5 1 1 25
Rozszerzona rzeczywistość 5 1 3 2 5 1 1 18
Wirtualny asystent 5 3 5 4 5 2 2 26
Średnia liczba punktów w kategorii III 21,2
SUMA 66 49 56 50 61 42 41 365

Źródło: opracowanie własne.
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planowanie wyjazdu (30,5 pkt). Jako najważniejsze 
funkcjonalności należy wskazać „Tematyczny podział 
treści” (35 punktów), „Ulubione” (34 pkt), „Trasy tu-
rystyczne” (31 pkt), „Mapa” (29 pkt) oraz „Miejsca”  
(29 pkt). Ponadto dla przedstawicieli większości grup 
docelowych użyteczne mogą okazać się takie funkcje, jak: 

„Planer podróży” (28 pkt), „Wydarzenia” (27 pkt), „Wir-
tualny asystent” (26 pkt) i „Gry terenowe” (25 pkt). Moż- 
na również zauważyć, że turysta poznawczy powinien 
być traktowany jako główny odbiorca docelowy aplika-
cji (66 pkt), a za szczególnie ważne typy użytkowników 
należy uznać także turystę rozrywkowego (61 pkt) oraz 
zadaniowego (56 pkt).

Punktowe oceny postanowiono zestawić z opinia-
mi użytkowników na temat aplikacji, dostępnymi 
w sklepie Google Play oraz App Store. Według danych 
z pierwszego ze sklepów aplikacja została pobrana po-
nad 5000 razy² od momentu premiery, mającej miejsce 
w czerwcu 2019 r. Ocenę zdecydowało się przyznać  
26 użytkowników i kształtuje się ona na poziomie 
3,7/5,0. W sklepie AppStore nie podano informacji 
o tym, ile osób pobrało aplikację, jednak biorąc pod 
uwagę liczbę recenzji (4), prawdopodobnie zdecydo-
wanie mniej niż w przypadku Google Play. Właściciele 
urządzeń z systemem iOS wystawili aplikacji ocenę 
3,8/5,0. Aplikację oceniono łącznie 30 razy ze średnią 
ocen na poziomie 3,71. Najczęściej wymieniane zalety 
oprogramowania dotyczą:
– interesujących informacji, które są w nim dostępne;
– częstych aktualizacji treści;
– przejrzystości funkcjonalności;
– propozycji przydatnych podczas wycieczek.

Z kolei do najczęściej wymienianych wad aplikacji 
można zaliczyć:
– brak informacji na temat wybranych atrakcji tury-

stycznych zlokalizowanych w Małopolsce;
– problemy techniczne związane z wyświetlaniem 

pewnych treści, np. map, pojawiające się w przy-
padku niektórych urządzeń;

– nieustanne działanie aplikacji w tle, brak możliwości 
jej wyłączenia.
Co ważne, negatywne opinie na temat informacji 

dostępnych w aplikacji pojawiają się rzadko w stosun-
ku do słów pochwały. Warto zauważyć, że w ciągu  
1,5 roku od momentu ukazania się oprogramowania Visit- 
Malopolska treści dostępne w aplikacji były systema-
tycznie rozwijane. Obserwacje poczynione pomiędzy 
wrześniem a grudniem 2020 r. wskazują na to, że baza 
atrakcji turystycznych jest poszerzana w dynamicznym 
tempie, często zgodnie ze wskazanymi w komenta-
rzach oczekiwaniami użytkowników. Za największą 
wadę aplikacji można uznać pewne trudności technicz-
ne występujące w trakcie jej użytkowania. Niewątpli-
wie tego rodzaju usterki powinny być na bieżąco ni-
welowane przez podmiot odpowiedzialny za aplikację 
(Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Opierając się na przedstawionych rozważaniach, 
uznano, że aplikacja VisitMalopolska wspiera turystę 
w realizacji jego podróży o różnorodnym charakte- 
rze. W aplikacji w atrakcyjnej formie zaprezentowane 
są sposoby organizacji podroży turystycznych w regio-
nie. Poza tym użytkownicy mają możliwość poznania 
interesujących miejsc oraz łączenia ich samodzielnie 
lub zgodnie z sugestiami aplikacji w ramach jednej 
wycieczki. Użytkownicy mogą zapoznawać się z wy-
darzeniami kulturalnymi odbywającymi się w regio-
nie. Na podstawie dokonanej analizy zauważono, że 
ze względu na różnorodność dostępnych zastosowań 
aplikacja może być rozpatrywana jako:
– przewodnik turystyczny po regionie,
– planer podróży,
– informator na temat wydarzeń odbywających się 

w Małopolsce,
– platforma do grywalizacji,
– system umożliwiający odbywanie wirtualnych po-

dróży po Małopolsce.
Podsumowując, można uznać, że aplikacja mobilna 

VisitMalopolska stanowi przykład kompleksowego 
rozwiązania, dzięki któremu możliwe jest spełnianie 
potrzeb różnych odbiorców docelowych. Co ważne, 
na podstawie liczby dostępnych funkcjonalności oraz 
opisanych miejsc, tras i wydarzeń można przyjąć, że 
jest to projekt nowatorski w kategorii aplikacji mobil-
nych wpływających na rozwój turystyki w wybranym 
regionie w Polsce.

6. Podsumowanie

Wzrost liczby użytkowników urządzeń mobilnych sprzy-
ja tworzeniu turystycznych aplikacji mobilnych. Bez- 
przewodowa komunikacja zapewniana przez smart-
fony umożliwia pozostawanie w łączności w zasadzie 
wszędzie i o każdej porze. W konsekwencji aplikacja 
mobilna może stanowić narzędzie nieustannie wspie-
rające turystę podczas podróży. Z tego względu coraz 
więcej regionów oferuje dedykowane rozwiązania skie-
rowane do różnych segmentów ruchu turystycznego. 

Warto podkreślić, że szczególne znaczenie mają roz-
wiązania kompleksowe, które łączą wiele funkcjonal-
ności i dają dostęp do szerokiej gamy interesujących 
treści. Użytkownik, aby zdecydować się na wykorzy-
stanie aplikacji mobilnej, musi bowiem dostrzegać re-
alne korzyści płynące z jej użytkowania. Jednocześnie 
ważne jest, aby była ona intuicyjna i łatwa w obsłu-
dze. Na podstawie opinii użytkowników można uznać, 
że aplikacja mobilna VisitMalopolska jest zgodna ze 
wskazanymi założeniami. Natomiast niepokojący może 
wydawać się fakt, że aplikacja do tej pory została po-
brana tylko kilka tysięcy razy (wartość szacowana 
przez autorki to pomiędzy 6000 a 7000 pobrań). Na tle 
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ruchu turystycznego w regionie, wynoszącego  w 2019 r.   
17,86 mln osób (Borkowski i in., 2020), jest to zniko-
ma wartość. Należy jednak zauważyć, że aplikacja jest 
dostępna dopiero od czerwca 2019 r. oraz że od marca 
2020 r. do chwili obecnej obowiązują różne ograniczenia 
związane z pandemią COVID-19. Być może po zniesie-
niu obostrzeń nastąpi wzrost zainteresowania oprogra-
mowaniem – powinno być ono zatem rozwijane w celu 
spełnienia wymagania potencjalnych użytkowników.

Warto podkreślić, że treści dostępne w aplikacji są ak-
tualizowane właściwie codziennie oraz dodatkowo se-
lekcjonowane za pomocą mechanizmów sztucznej inte-
ligencji. W konsekwencji program może być na bieżąco 
personalizowany. Tego typu rozwiązania niewątpliwie 
sprzyjają wzrostowi dostrzegania użyteczności anali-
zowanej aplikacji mobilnej, jak również umacnianiu 
przekonania o atrakcyjności oferty wybranego regionu. 
W przyszłości może się to przekładać na skuteczność 
inicjowanych, lub też planowanych przedsięwzięć pro-
mocyjnych. Na podstawie przeprowadzonych rozwa-
żań stwierdzono, że aplikacja VisitMalopolska wspiera 
turystę w realizacji jego podróży o różnorodnym cha-
rakterze. Stanowi ona przykład kompleksowego roz-
wiązania, które umożliwia spełnianie potrzeb różnych 
segmentów ruchu turystycznego.

Zakres badań zaprezentowanych w artykule był 
ograniczony. Wiązało się to w głównej mierze z wyko- 
rzystaniem metody punktowej, która cechuje się dużą 
subiektywnością. Zaprezentowane wyniki mają jednak 
charakter wstępny. Podjęta dyskusja pomoże przepro-
wadzić szerszą analizę aplikacji mobilnej z wykorzysta-
niem metod ilościowych i jakościowych. Wyniki tych 
badań zostaną zestawione z obserwacjami poczynio-
nymi przez autorki artykułu. Zaproponowane dzia-
łania pozwolą przeprowadzić kompleksową analizę 
i sformułować konstruktywne konkluzje badawcze. 
Planowane jest również dokonanie porównania apli-
kacji VisitMalopolska z innymi rozwiązaniami tego 
typu dostępnymi na polskim rynku.

Przypisy

¹ Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Re- 
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020, współfinansowanego przez Unię Europejską.

2 Stan na 7 grudnia 2020 r.
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