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ZASTOSOWANIE ELEKTRONICZNYCH ROZWIĄZAŃ W TURYSTYCE 

THE USE OF ELECTRONIC SOLUTIONS IN TOURISM 

Kazimierz Łukawiecki 

 

Streszczenie  

W artykule zwrócono uwagę na coraz silniejszy wpływ uwarunkowań globalnych, 

lokalnych i nowoczesnych technologii komunikacyjnych na rozwój e-turystyki Polsce. Wobec 

takiej sytuacji pojawia się ważna kwestia związana z rozpoznaniem czynników, które 

dostarczają istotnej wiedzy o współczesnym otoczeniu rynku e-turystyki, która jest potrzebna 

podmiotom turystycznym do budowy innowacyjnych ofert i modeli biznesu. 

Ponadto mając na uwadze istotę elektronicznej turystyki i jej cele w artykule pokazano 

przykładowe sposoby zachęcania turystów do skorzystania z produktów turystycznych 

oferowanych przez podmioty w wybranych województwach za pośrednictwem portali 

turystycznych.  

 

Abstract 

The article highlights the increasingly strong influence global conditions, local and 

modern communication technologies on development of e-tourism Poland. In view of this 

situation, there is an important issue related to the diagnosis of factors that provide essential 

knowledge about the contemporary surroundings of the e-tourism market, which is necessary 

for tourist entities to build innovative offerings and business models.  

Moreover, given the electronic nature of tourism and its goals, the article shows an example 

of how to encourage tourists to take advantage of the tourist products offered by operators in 

selected provinces through travel portals. 
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innowacje, wypoczynek, portal turystyczny  
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Słownik użytych pojęć i skrótów:  

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej 

ICT – Technologie informacyjno-komunikacyjne 

CIT - Centrum Informacji Turystycznej  

IT – (ang. information technology), Technologia informacyjna  

JST – Jednostka samorządu terytorialnego 

LSE – London School of Economics jedna z najważniejszych szkół wyższych 

specjalizujących się w ekonomii i naukach społecznych 

Multisite - to panel, który pozwala zarządzać wieloma instalacjami WordPress z jednego 

poziomu 

Fotokod, znany również jako kod QR - (z ang. QR Code czyli Quick Response Code) to 

dwuwymiarowy odpowiednik zwykłego kodu kreskowego, ale o znacznie większych 

możliwościach. Pozwala on w obrębie kwadratu za pomocą czarnych i białych punktów 

zapisać takie informacje jak np. dowolny tekst, adres strony internetowej, dane kontaktowe, 

pozycję geograficzną, dane sieci wi-fi lub też gotową do wysłania wiadomość e-mail / SMS44 
                                                           
44 http://fotokody.pl/ 
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OROT – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna 

PWN – Polskie wydawnictwo naukowe 

RSS - (z ang. Really Simple Syndication) umowna rodzina języków znacznikowych do 

przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS 

stronach45 

UE - (ang. European Union) Unia Europejska 

WWW - (World Wide Web) - system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, 

otwartych standardach 

WTO - (World Tourism Organization) światowa Organizacja Turystyki 

 

Wprowadzenie  

E-turystyka zaczyna ogrywać znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb turystycznych 

obywateli naszego kraju. Zastosowanie nowych technologii w tym obszarze zauważalnie 

wzrasta w szczególności w rozwijającej się gospodarce rynkowej powiązanej z wiedzą.  

Turystyka jest dziedziną opartą w pokaźnym zakresie na wymianie informacji 

niezbędnych dla osób, które np. podróżują lub przebywają w celach wypoczynkowych, 

zawodowych i innych na terenie danej miejscowości. W czasach powszechnego stosowania 

telefonów komórkowych i smartfonów pozwalających na połączenie z Internetem można 

bezpłatnie uzyskać informacje, które są niezbędne do skorzystania z oferowanych na rynku 

produktów i usług turystycznych.  

Otwierają się duże możliwości przed samorządami oraz innymi wojewódzkimi 

organizacjami turystycznymi, które poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 

technologicznno-informacyjnych zachęcają mieszkańców i potencjalnych turystów w kraju i 

zagranicą do odwiedzania najciekawszych regionów Polski, jednocześnie oferując regionalne 

produkty turystyczne. 

 

Istota e-turystyki w ramach rekreacji 

Według definicji internetowej encyklopedii PWN rekreacja, to forma działania wybrana 

dobrowolnie przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania, jak i dla odpoczynku, 

rozrywki lub rozwoju własnej osobowości., podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, 

społecznymi i domowymi, w czasie wolnym od pracy46.  Natomiast turystyka w szerokim 

znaczeniu, jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związanych z dobrowolną 

czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz z wejściem w styczność 

osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym) (K. 

Przecławski)47.  

Światowa Organizacja Turystyki (WTO) określa turystykę, jako ogół czynności osób, 

które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej 

niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w 

których głównym celem jest aktywność zarobkowa lub forma czynnego wypoczynku poza 

miejscem stałego zamieszkania48.  

Z przytoczonych definicji można wnioskować, że turystyka, która jest obszarem opartym 

w dużej mierze na wymianie informacji, ma węższy zakres znaczeniowy od rekreacji.  

 Natomiast e-turystyka najczęściej kojarzona jest ze stronami internetowymi biur 

turystycznych z ofertami turystycznymi, na których można również dokonać transakcji w 

formie elektronicznej. E-turystyka to także rozmaite urządzenia i aplikacje mające 

zastosowanie w turystyce, czyli audioprzewodniki i elektroniczne przewodniki turystyczne.  

                                                           
45 https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS 

46 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rekreacja;3966939.html. 
47 Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Turystyka.  

48 http://www.turystyka24h.pl/turystyka.php 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rekreacja;3966939.html
https://mfiles.pl/pl/index.php/Turystyka
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Dzięki zastosowaniu Internetu funkcjonujące firmy turystyczne wykorzystują innowacyjne 

rozwiązania będące wynikiem postępu technicznego oraz zmieniające się warunki i trendy na 

rynku turystycznym. Na bazie nowoczesnego potencjału następuje rozwój e-turystyki, 

przejawiający się w formie nowatorskich, rewolucyjnych możliwości technologicznych w 

zakresie komunikacji rynkowej, obsługi klientów i ich pozyskiwania. Nowości i rozwiązania 

technologiczne umożliwiają sprawniejsze działanie firm turystycznych, a zwłaszcza 

pozyskiwanie wiedzy o konsumentach, oferowanie usług i produktów turystycznych. 

Innowacje w sektorze usług turystycznych stanowią podstawowy wyróżnik 

przedsiębiorczości i są jednocześnie procesem twórczej destrukcji, polegającym na 

zastępowaniu obecnych struktur nowymi, jakościowo lepszymi w kontekście perspektyw 

rozwoju społeczno-gospodarczego49. 

Aby móc skorzystać z oferowanych produktów turystycznych należy podjąć wiele różnych 

działań. Najważniejsze czynności związane z organizacją odpoczynku lub podróży to:  

• Pozyskanie jak największej ilości szczegółowych informacji o oferowanych usługach i 

produktach turystycznych. 

• Dostęp do mapy miejsc, w których można skorzystać z Internetu.  

• Przejazd do wybranej miejscowości i zakwaterowanie (noclegi). 

• Poznanie struktury transportu lokalnego. 

• Dostęp do stacji paliw i parkingów, w przypadku podróży własnym środkiem transportu. 

• Lokalizacja punktów gastronomicznych. 

• Rozmieszczenie obiektów godnych zobaczenia z godzinami otwarcia i cenami biletów. 

• Wybór obiektów i zaplanowanie optymalnej kolejności ich zwiedzania na miejscu. 

• Powrót do miejsca zamieszkania. 

Za pośrednictwem telefonów komórkowych i smartfonów umożliwiających połączenie z 

Internetem można bezpłatnie poszukać niezbędnych informacji na stronach przygotowanych 

dla urządzeń mobilnych lub skorzystać z mobilnych przewodników, czyli aplikacji telefonów 

komórkowych z zainstalowanymi systemami operacyjnymi lub możliwości pobrania aplikacji 

ze sklepów internetowych. W wielu miastach można wypożyczyć urządzenie, jeśli turysta nie 

ma aparatu z danym systemem. Powstają też audio przewodniki, jako aplikacje, albo pliki 

MP3, możliwe do odsłuchania na większej liczbie urządzeń, co poszerza grupę odbiorców 

danej usługi. Za pomocą telefonu można też szybko wejść na strony z informacjami o 

rozkładach jazdy czy zabytkach, dzięki fotokodom coraz częściej umieszczanym w miastach.  

Aplikacje mobilne są szczególnie przydatne osobom starszym i niepełnosprawnym. 

Również są niezbędne obcokrajowcom dostarczając różnych wersji językowych, a w czasie 

dużego ruchu zwiedzających, jak festiwale czy Noc Muzeów, stają się wręcz niezastąpione. 

Turyści mogą również szukać potrzebnych danych w istniejących systemach informacji 

turystycznej o charakterze społecznościowym, jak na przykład Wikitravel. Jednak najbardziej 

aktualne wiadomości powinny być na serwisach tworzonych przez lokalną administrację, 

której zadaniem jest dokładanie wszelkich starań, aby wspierać ruch turystyczny w 

regionie50. 

Wobec przedstawionej powyżej analizy można określić definicję e-turystyki, jako łatwe, 

szybkie i sprawne wyszukiwanie atrakcji turystycznych, wycieczek, punktów noclegowych, 

                                                           
49 B. Grzeganek-Więcek, Innowacje jako czynnik wspierający zarządzanie drugiej generacji w organizacjach 

świadczących usługi – na przykładzie organizacji turystycznych [w:] H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak 

(red.), Zarządzanie XXI wieku. Nowe koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-

Humanistycznej, Bielsko- Biała 2012, s. 148. 

 

50 B. Contar, J. Papińska – Kacperek, E-turystyka, jako element koncepcji budowania inteligentnego mista, 

Uniwersytet łódzki., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 721 Studia Informatica Nr 29, 2012, s. 
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połączeń komunikacyjnych wraz z możliwością kalkulacji kosztów i rezerwacją miejsc oraz 

wirtualne przeglądanie docelowych miejsc rekreacyjno-turystycznych51. 

 

Przykłady zastosowania elektronicznych rozwiązań w turystyce 

Jako przykład zastosowania elektronicznych rozwiązań w turystyce można podać 

Opolską Regionalną Organizację Turystyczną (OROT) (http://orot.pl/7/strona-

glowna.html), która również jest na Facebooku. Portal jest dostępny w sześciu wersjach 

językowych (polskiej, angielskiej, czeskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej) i można na 

nim znaleźć między innymi informacje o imprezach targowych i wizytach studyjnych, 

wydawnictwach, konkursach, szlaku kulinarnym województwa opolskiego, filmach i 

audycjach radiowych (prezentacja województwa opolskiego), Certyfikacji Punktów 

Informacji Turystycznej i turystycznych znaków drogowych.  

Natomiast VisitOpolskie.pl to jedyny, regionalny portal turystyczny w województwie 

opolskim stworzony z myślą zarówno o turystach chcących odwiedzić Opolszczyznę, jak i 

mieszkańcach. Portal ma poza polską dodatkowo do dyspozycji pięć wersji językowych 

(angielska, niemiecka, czeska, rosyjska, francuska) i stanowi najpełniejsze i najbardziej 

aktualne źródło informacji o Śląsku Opolskim. Za pośrednictwem portalu można z łatwością 

zapoznać się z atrakcjami oferowanymi dla turystów (zamki, pałace, zabytki, szlaki 

turystyczne), największe atrakcje i imprezy, a w zakładce „Region w pakiecie” można znaleźć 

oferty dla aktywnych, w grupie i dla rodziny, a także wycieczki tematyczne po 

Opolszczyźnie.   

Ważnym rozwiązaniem jest opcja „zaplanuj pobyt”, dzięki której można z łatwością 

zaplanować wycieczki, posługując się interaktywną mapą województwa opolskiego. W 

zależności od potrzeb indywidualnych można dokładnie zlokalizować potrzebne informacje, 

które zostały wyszczególnione także na OROT, czyli o noclegach, gastronomii, kulturze, 

rozrywkach, atrakcjach turystycznych, sporcie (basen, stadion, lodowisko, spływy kajakowe 

itp.) i wypoczynku aktywnym, punktach informacyjnych, szlakach turystycznych, innych 

obiektach, miejskich szlakach turystycznych, a także o konkursach. Wystarczy zaznaczyć 

poszukiwaną opcję w rozszerzeniach tematycznych i niezwłocznie na mapie pojawiają się 

ikonki w konkretnych miejscowościach. Można także przeglądać w formie listy z obiektami i 

tam uzyskać szczegółowe informacje wraz z dostępem do mapy satelitarnej.  

Dzięki elektronicznym rozwiązaniom samorządy, które wychodzą naprzeciw 

oczekiwaniom potencjalnych turystów starają się funkcjonować w sposób uniwersalny i 

ekonomiczny, zachęcając turystów do korzystania z oferowanych produktów turystycznych i 

zaplecza turystycznego. Samorządy nie wykluczają bezpośredniego kontaktu z turystą. W tym 

celu wykorzystuje się np. Centrum Informacji Turystycznej (CIT), którego zadaniem obok 

elektronicznego przekazu wszelkich informacji związanych z turystyką, jest także 

informowanie turystów odwiedzających miejscowość o dostępnych możliwościach 

turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych, sportowych, czy historycznych, także 

bezpośrednio przekazywane są foldery, mapy, informacje o regionie. CIT również bierze 

udział w organizowaniu atrakcji regionalnych dla turystów zachęcając do zwiedzania 

walorów regionu. Taką też rolę pełni między innymi CIT w Zawadzkiem.    

Na portalu TargiTurystyczneOnline52 obok opolskiego zamieszczone zostały inne 

portale turystyczne, np. „Odkryj Podlaskie!”, „Mazowsze.travel - atrakcje w sercu Polski”, 

„VisitKujawsko-Pomorskie.pl”, „Lodzkie.travel - pomysł na udany weekend w centrum 

Polski!”, „Śląskie.travel-największa baza informacji o regionie!” i „Wielkopolska.travel”53. 

                                                           
51 Opracowanie własne 
52 http://www.targiturystyczneonline.pl/o,267,pl,regionalne_portale_turystyczne.html 

53 Informacje ze strony http://www.targiturystyczneonline.pl/o,267,pl,regionalne_portale_turystyczne.html. 
 

http://orot.pl/7/strona-glowna.html
http://orot.pl/7/strona-glowna.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://targiturystyczneonline.pl/
http://targiturystyczneonline.pl/mazowsze-przewodnik-turystyczny-mazowieckie-atrakcje-ciekawe-miejsca.html
http://targiturystyczneonline.pl/atrakcje-kujawsko-pomorskie-uzdrowiska-przewodnik-turystyczny.html
http://targiturystyczneonline.pl/lodzkie-przewodnik-turystyczny-atrakcje-uniejow.html
http://targiturystyczneonline.pl/lodzkie-przewodnik-turystyczny-atrakcje-uniejow.html
http://targiturystyczneonline.pl/wielkopolska-przewodnik-turystyczny-atrakcje-turystyka.html
http://www.targiturystyczneonline.pl/o,267,pl,regionalne_portale_turystyczne.html
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Obecnie portale turystyczne odgrywają dużą rolę, gdyż coraz więcej osób załatwia 

większości spraw przez Internet. Dzięki portalom turystycznym mamy dostęp do wielu 

niezbędnych informacji pozwalających sprawdzić, gdzie można dobrze spędzić urlop, 

wakacje, święta lub gdzie najlepiej udać się na weekend.  

Śląskie.travel (www.slaskie.trawel), to portal turystyczny województwa śląskiego, 

przygotowany w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, 

rosyjskiej). Portal składa się z wielu multisite’ów tematycznych, które nie wymagają 

dodatkowego instalowania. Można obejrzeć podstrony ze szlakami: turystycznymi, zabytków 

techniki, Orlich Gniazd, architektury drewnianej, kulinarnymi-Śląskie Smaki, kulturowymi i 

rowerowymi, a także poprzeglądać bazę noclegową i gastronomiczną. Tuż przed przyjazdem 

turysta może zapoznać się z walorami województwa śląskiego, oglądając dostępne na portalu 

panoramy i galerie zdjęć. Oddzieloną częścią jest e-biblioteka, w której można znaleźć 

elektroniczne wersje wydawnictw Śląskiej Organizacji Turystycznej. Portal umożliwia 

multimedialne zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych, dostęp do filmów 

promocyjnych regionu, audiowycieczki, obejrzenie galerii zdjęć i obiektów 3D. Również 

ułatwia użytkownikom wyszukanie ciekawych wydarzeń czy też atrakcji turystycznych, za 

pośrednictwem wyszukiwarki lub przy użyciu mapy 2D i 3D.   

Podlaskie przyjęło nieco inne rozwiązanie przy zastosowaniu podstawowych elementów, 

które także występują na stronach podmiotowych pozostałych województw. Szata graficzna 

portalu jest przyjazna, kolorowa, minimalistyczna z zastosowaniem intuicyjnych symboli. 

Najważniejsze informacje można znaleźć w wirtualnym panoramicznym przewodniku 

turystycznym po najciekawszych atrakcjach turystycznych i ofertach województwa 

podlaskiego (www.odkryjpodlaskie.pl), który dostępny jest także w języku angielskim. 

Przewodnik jest nowoczesną formą interaktywnego zwiedzania i łączy ruchome panoramy 

sferyczne, zdjęcia, mapę oraz informacje historyczne i krajoznawcze z tekstami i opisami 

czytanymi przez lektora. Każdy użytkownik może samodzielnie wybrać trasę wędrówki, 

zatrzymać się na dłużej w interesujących go miejscach, wchodzić do wnętrz, robić zbliżenia, 

aby obejrzeć szczegóły. Z przewodnika mogą korzystać użytkownicy poszukujących 

informacji związanych z gotową ofertą turystyczną atrakcyjnego spędzenia czasu w 

województwie, ale także branże turystyczne, w celu wykorzystania i sprzedaży swoich 

produktów.  

Ciekawym rozwiązaniem jest kalendarz wydarzeń, który zawiera wszystkie atrakcyjne 

wydarzenia i imprezy organizowane w poszczególnych miesiącach. Przy użyciu 

odpowiednich symboli można z łatwością wyszukać konkretny rodzaj wydarzenia 

(artystyczne i kulturalne, koncerty, imprezy masowe, pikniki i festyny). Serwis publikuje swój 

kanał RSS i jeżeli użytkownik ma zainstalowany właściwy program na urządzeniu mobilnym 

np. telefonie komórkowym tzw. czytnik kanałów RSS może w prosty sposób otrzymywać 

informacje (nagłówki i części treści) z wielu witryn internetowych jednocześnie. Zamiast 

odwiedzania poszczególnych stron, można za pośrednictwem czytnika kanałów RSS'owych 

otrzymywać na bieżąco informacje z serwisów internetowych udostępniających RSS'y. 

Strumienie wiadomości RSS są dostarczane do użytkownika w chwili ich publikacji w 

serwisie internetowym.    

Każda wybrana strona serwisu została dokładnie opisana i zasilona w praktyczne 

informacje np.: punkty informacji turystycznej, obiekty noclegowo-gastronomiczne, 

wypożyczalnie sprzętu turystycznego, gdzie można wynająć licencjonowanego przewodnika, 

a także wzmianki dotyczące sprzedaży ofert dla grup zorganizowanych. 

Mazowsze przygotowało portal o prostej konstrukcji (http://mazowsze.travel/), dostępny 

także w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Pomimo wielu oferowanych atrakcji 

turystycznych województwa mazowieckiego, portal turystyczny o nazwie „Mazowsze Serce 

Polski” nie zawiera bogatej oferty multimedialnej. Zamieszczone zostały podstawowe 

http://targiturystyczneonline.pl/szlak_zabytkow_techniki.html
http://targiturystyczneonline.pl/szlak_zabytkow_techniki.html
http://www.kulturowa.silesia.travel/
http://www.odkryjpodlaskie.pl/
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informacje na temat: gdzie spać, gdzie zjeść, co zwiedzić, jak spędzić czas, wydarzenia, szlaki 

tematyczne i pomysł na weekend. Poszczególne zakresy tematyczne zawierają rozwinięcia, 

gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na wybrany temat, wraz ze zdjęciami i 

adresami. Również można skorzystać z mapy satelitarnej. 

Województwo Kujawsko-Pomorskie ofertę skierowaną do turystów przedstawia w 

sposób prosty, obrazowy, barwny i łatwy w obsłudze. Portal o nazwie „Kujawsko-Pomorskie, 

konstelacje dobrych miejsc” (http://kujawsko-pomorskie.travel/) dostępny także w języku 

niemieckim i angielskim, zachęca użytkowników ciekawymi hasłami poszczególnych stron 

tematycznych takich, jak: „kulturalnie”, „aktywnie”, „na wsi”, „dla zdrowia” i „biznes”. Obok 

podstawowych informacji o regionie, jego walorach turystycznych, uzdrowiskowych i 

zapleczu turystycznym znajduje się również: kalendarz imprez, bogata baza noclegowo-

gastronomiczna w regionie, turystyka wodna oraz informator przydatny każdemu turyście. Do 

wykorzystania jest również mapa satelitarna opcjonalna z możliwością odszukania wydarzeń, 

noclegu, gastronomii i innych wybranych obiektów. Można zaplanować podróż, wybrać 

noclegi i miejsca gastronomiczne oraz ciekawe wydarzenia w regionie. 

Internetowy przewodnik po regionie łódzkim, to portal zawierający przejrzyste menu i 

gwarantuje szybki dostęp do podstawowych informacji potrzebnych w planowaniu podróży, 

czyli: „jak i gdzie spać”, „gdzie zjeść”, „jak spędzić czas”, „co warto zobaczyć” oraz 

„informacje praktyczne”. Dodatkowo zawiera funkcjonalną mapę z opcją planowania trasy. 

Na portalu zamieszczono bardzo dużo zdjęć z regionu, aktualizowane kalendarium wydarzeń 

turystycznych, kulturalnych i sportowych oraz bogaty dział aktualności. Cała strona dostępna 

w językach angielskim, niemiecki i rosyjskim (http://www.lodzkie.travel/). 

Portal oferuje turystom i mieszkańcom ciekawe produkty turystyczne, prezentacje 

szlaków, tematyczne propozycje spędzania czasu wolnego, informacje o atrakcjach, muzeach, 

bazie noclegowej i gastronomicznej, które mogą posłużyć do zaplanowania trasy turystycznej 

po regionie. 

Regionalny portal turystyczny województwa wielkopolskiego 
(http://www.wielkopolska.travel/index.html) dzięki interaktywnej mapie proponuje turystom 

wyszukanie interesujących obiektów, szlaków oraz obszarów pogrupowanych według 

kategorii turystycznych: kulturowa, rowerowa, piesza, kajakowa, konna, kolejowa, i obszary 

chronione. Również dobrym rozwiązaniem jest elektroniczny Informator turystyczny, który 

zawiera informacje o regionie, noclegach, gastronomii, komunikacji, obsłudze turystów, 

wydawnictwach, atrakcjach, lokalnych organizacjach turystycznych, agroturystyce, kuchni, 

przyrodzie chronionej, wypoczynku rodzinnym, o turystyce konnej, zabytkach, muzeach, 

kulturze i rozrywce. Na portalu zamieszczona została publikacja o nazwie „Najlepsze 

Produkty Turystyczne”, która oprowadza czytelnika po wybranych dziewięciu atrakcyjnych 

miejscach regionu.  

W Wirtualnej Bibliotece internauta ma możliwość zapoznania się z bogatą ofertą 

wydawniczą Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Ważnym elementem portalu jest 

Kalendarz wydarzeń oraz dział „Aktualności”. Ze strony można pobrać aplikację mobilną na 

telefon komórkowy.  

Dodatkowo Autostrada Wielkopolska SA poleca bezpłatną aplikację A2 DO EUROPY, 

czyli mobilny przewodnik po europejskich trasach. Aplikacja jest dostępna w 7 językach: 

polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim oraz rosyjskim. Jest to 

kompendium wiedzy niezbędne dla każdego kierowcy wybierającego się w krótszą czy 

bardzo długą podróż. Dzięki niej można sprawdzić długość trasy, wyliczyć koszt przejazdu 

czy zapoznać się z obowiązującymi limitami prędkości. Mechanizm aplikacji posiada 

wbudowany system geolokalizacji, dzięki któremu aplikacja przesyła pakiet informacji 

dotyczących prowadzenia pojazdu w kraju, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. 

http://kujawsko-pomorskie.travel/
http://www.wielkopolska.travel/index.html
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Na wszystkich analizowanych portalach wojewódzkich można znaleźć podstawowe 

informacje poświęcone turystyce, które zostały przygotowane, w co najmniej dwóch językach 

obcych. Strony są budowane w zróżnicowany sposób od najprostszych rozwiązań do bardziej 

złożonych wzbogaconych w wirtualne mapy, wirtualne zwiedzanie, interaktywne mapy, 

przewodniki panoramiczne, kamery online i inne rozwiązania z wykorzystaniem technik ICT, 

w ramach e-turystyki.  

Obok wyżej wyszczególnionych portali turystycznych również większość 

samorządowych stron podmiotowych proponuje indywidualne rozwiązania i oferuje  

regionalne usługi  i oferty turystyczne. 

W czasach ogólnodostępnego Internetu i rozwoju ICT dających możliwości korzystania z 

urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu zdumiewa fakt, że tak mało stron posiada 

dostępną wersję, która może być odczytywana. Wiele aplikacji mobilnych 

przygotowywanych lub wspieranych przez urzędy miejskie jest przeznaczonych tylko dla 

pewnych typów telefonów komórkowych, czyli nie uwzględnia się neutralności 

technologicznej.  

Również nie wszystkie ciekawe inicjatywy związane z e-turystyką, jak na przykład 

przewodniki mobilne czy audioprzewodniki, są opisane lub dostępne na stronach związanych 

z turystyką, w tym także na stronach urzędów. 

Popularność serwisów turystycznych z poziomu urządzeń mobilnych to także dobre 

miejsce na informacje dla reklamodawców, którzy mogą podążać za potencjalnymi klientami, 

w którymkolwiek miejscu by się nie znajdowali. 

 

Pomiary aktywności turystycznej 

Wspieranie rozwoju turystyki nie jest możliwe bez właściwego gromadzenia i 

wykorzystania danych na temat zjawisk turystycznych w danym kraju, czy też mieście. 

Zespół Spicy Mobile przy użyciu aplikacji Mobience przeprowadził badanie, w którym 

poddał analizie ruch na serwisach turystycznych w 2015 i 2016 roku. Wyniki pokazują, że w 

czerwcu 2016 roku zasięg tych stron internetowych wynosił 24 proc., czyli o 6 proc. więcej 

niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Użytkownicy, zatem coraz częściej sięgają 

po telefony, gdy planują wakacje54.  

Na podstawie analizy Spicy Mobile można uznać, że większość odwiedzanych stron 

turystycznych, to domeny polskie. Polacy rezerwując wakacje najczęściej przy użyciu 

telefonu oceniają jakość oferowanych produktów i sprawdzają ceny i osiągalność biletów. 

Również na wyjazd wakacyjny częściej zabierają smartfon, niż laptopa, co także skutkuje 

wzrostem ruchu na portalach turystycznych z poziomu telefonu. Nawet w trakcie pobytu na 

wakacjach ludzie interesują się nowinkami technologicznymi, na czym zyskuje dana branża i 

sami turyści, którzy mogą w prosty i szybki sposób zaplanować swój wolny czas na 

konkretnym miejscu, w którym aktualnie przebywają.  

Ranking serwisów turystycznych w wyniku dokonanej analizy przez Spicy Mobile 

przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Ranking 10 serwisów turystycznych w czerwcu 2016 r. 

                                                           
54 https://www.signs.pl/badanie:-serwisy-turystyczne-i-uzytkownicy-mobilni,29405,artykul.html. 
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Źródło: https://www.signs.pl/artykul.php?sid=29405&fo=1 

 

W 2015 roku padł turystyczny rekord – niemal 1,2 mld osób na całym świecie wyruszyło 

w podróż55. Światowa Organizacja Turystyki oszacowała, że w 2016 roku ruch turystyczny 

wzrośnie o 4 proc, co oznacza zwiększenie ilości wypraw o 50 milionów.  

W rankingu tworzonym przez wydawcę przewodników turystycznych (Lonely Planet) 

wyróżniono tylko dwa europejskie kraje, w tym Polska. W 2016 r. na liście 10 miejsc wartych 

zobaczenia „Best in Travel 2016” na siódmym miejscu znalazła się Polska. Eksperci, którzy 

przygotowali ranking „Best in Travel 2016” nominując Polskę zwrócili uwagę m.in. na 

Wrocław (Europejska Stolica Kultury 2016), Kraków (Światowe Dni Młodzieży), Wieliczkę, 

Łódź, Gdańsk, Szczecin, Mazury a także Puszczę Białowieską oraz pola golfowe w 

województwie zachodniopomorskim. 

W celu zdiagnozowania potrzeb rynku turystycznego w kilku miastach Polski 

wprowadzono zintegrowany system zarządzania informacją o ruchu turystycznym, który 

również nazywany jest barometrem turystycznym (Poznański Barometr Turystyczny, 

Lubelski Barometr Turystyczny). Systematyczne gromadzone są dane pochodzące od 

różnorodnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie produktu turystycznego, które w 

efekcie pozwolą uzyskać wiarygodną informację o stanie turystyki w danym mieście. Do 

współpracy zaangażowane zostały również przewodnicy turystyczni, pracownicy obiektów 

noclegowych i biur turystycznych. Dzięki temu okresowo powstają raporty, które pozwalają 

na konsolidację danych i szybkie reagowanie oraz dostosowywanie oferty danego miasta do 

potrzeb i oczekiwań turystów i mieszkańców. 

 

                                                           
55 http://turystyka.wp.pl/polska-jako-jeden-z-dwoch-krajow-ue-w-rankingu-best-in-travel-2016-

6044257029563521a 

https://www.signs.pl/artykul.php?sid=29405&fo=1
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Perspektywa rozwoju branży turystycznej 

Na kształt rynku turystycznego coraz większy wpływ mają rozwiązania elektroniczne, 

techniczne i technologiczne. Ażeby stać się konkurencyjnym stosowane modele biznesowe 

będą musiały obejmować w swoich strategiach korzyści związane z wdrożeniem różnych 

nowych, zrozumiałych i dostępnych technologii.  

Sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość i zastosowania technologii mobilnych 

mogą zmienić kształt rynku dystrybucji usług turystycznych w ciągu najbliższych 10 lat — 

takie są wyniki nowego, niezależnego raportu London School of Economics (LSE) 

przygotowanego na zlecenie Amadeusa 56. 

Na zmianę przyszłych preferencji i zachowań konsumenckich wpłynie między innymi 

rozwój systemów analizujących Big Data, oraz technologii mobilnych. Spowoduje to, że 

smartfon stanie się prywatnym asystentem, który pokaże pobliskie restauracje i sklepy, 

poprowadzi na zakupy uwzględniając indywidualne potrzeby turystów i poprzednie wybory. 

Rozszerzona i nowoczesna rzeczywistość staje się narzędziem testowania wirtualnych 

miejsc wypoczynku lub sprawdzania standardu wybranych hoteli. Należy zaznaczyć, że 

branża usług turystycznych wkracza w okres zmian. Oczekiwania klientów zmieniają się 

szybko, a do tego zacierają się różnice między dotychczasowymi kategoriami firm 

turystycznych działających na rynku. 

Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów informacji i interaktywna edukacja są już 

standardem światowym, do którego warto dążyć. W konsekwencji kolejnym krokiem może 

być wykorzystanie innowacyjnych projektów, np. projektu Google Project Glass, który 

oferuje nowe możliwości, wykorzystując okulary o rozszerzonej rzeczywistości, docelowo 

będą posiadały funkcje standardowego smartfona i mają być obsługiwane głosem poprzez 

przetwarzanie języka naturalnego. Przykładem nowych trendów i zastosowań najnowszych 

technologii jest także wykorzystanie robotów humanoidalnych do obsługi turystów. 

Warto zadbać o przyszły rozwój infrastruktury turystycznej, na bazie której może prężnie 

działać sektor usług turystycznych.  

 

Zakończenie 

Turystyka w Polsce jest branżą prężnie rozwijającą się, która jednocześnie ma istotny 

wpływ na różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Zaplecze dobrze 

zorganizowanej e-turystyki może być szansą na rozwój poszczególnych regionów Polski, 

poprzez zachęcenie turystów do skorzystania z oferowanych produktów turystycznych i usług 

turystycznych. Obszar ten powinien być wspierany i rozwijany przez lokalne samorządy.  

Na podstawie dokonanego przeglądu portali poświęconych zagadnieniom turystycznym 

można ich jakość i praktyczność ocenić pozytywnie. Jednak nie zawsze znajdują się one w 

obszarach dedykowanych wyłącznie turystyce, co utrudnia zainteresowanym użytkownikom 

ich znalezienie. 

Dotychczasowe zachowanie współczesnego konsumenta ulega szybkim zmianom i nie 

ogranicza się, jak kiedyś tylko do prostego zaspokojenia swych potrzeb. Dzięki posiadanej 

wiedzy, jak i dostępności do nowoczesnych urządzeń informacyjno-komunikacyjnych, a tym 

samym odpowiednich źródeł informacji o produktach czy usługach turystycznych (Internetu, 

smartfonu, tabletu itp.) konsumenci mogą świadomie, a więc w sposób przemyślany 

dokonywać wyboru różnych ofert turystycznych pojawiających się w łatwo dostępnych 

źródłach informacji. Stąd też wzrasta jednocześnie w obszarze e-turystyki potrzeba analizy 

uwarunkowań społeczno-demograficznych. 

 

                                                           
56 http://www.rynek-turystyczny.pl/artykul/22100/koniec-rynku-jaki-znamy.html 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_rozszerzona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przetwarzanie_j%C4%99zyka_naturalnego
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