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Streszczenie 
 
 W artykule zaprezentowano istot  techniki Responsive Web Design (RWD)  
w kontek cie jej wykorzystania w projektowaniu stron i serwisów WWW publicznych 
uczelni wy szych. W pierwszej cz ci artyku u krótko scharakteryzowano istot  i po-
trzeb  stosowania RWD. W dalszej kolejno ci zwrócono uwag  na najistotniejsze dane 
statystyczne dotycz ce przysz o ci wykorzystania urz dze  mobilnych i ich wp ywu na 
RWD. Ostatnia cz  artyku u jest analiz  wykorzystania RWD w publicznych uczel-
niach wy szych.  
S owa kluczowe: Responsive Web Design, RWD. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Powszechne wykorzystanie ró nego rodzaju serwisów WWW sta o si  fak-
tem. Dost p do sieci ma charakter mobilny i bezprzewodowy. Oznacza to, e du a 
cz  spo ecze stwa jest niemal e bez przerwy w stanie „online” dzi ki wykorzy-
staniu komputerów, tabletów, smartfonów itp. Stan ten jest kolejnym elementem 
zjawiska okre lanego mianem spo ecze stwa informacyjnego. Spo ecze stwa, które 
jest w ci g ej komunikacji, co wp ywa na relacje spo eczne. Równie  gospodarka 
w coraz wi kszym stopniu opiera si  na wykorzystaniu i przetwarzaniu zasobów 
informacyjnych i wiedzy.  
 Nale y zauwa y , i  w spo ecze stwach mo na wyró ni  ró ne grupy i war-
stwy, które w wi kszym lub mniejszym stopniu wykorzystuj  technologie informa-
cyjne i komunikacyjne oraz dost p do serwisów WWW. Przyk adowo m odzie  
korzysta w du ym stopniu ze smartfonów i tabletów w celu zdobycia bie cych 
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informacji, komunikacji z rówie nikami oraz w celach rozrywkowych. M odzi pra-
cownicy w mniejszym stopniu wykorzystuj  technologi  do rozrywki i komunika-
cji, na rzecz obowi zków zawodowych. Osoby starsze g ównie wyszukuj  informa-
cji i korzystaj  z dost pu do bie cych informacji na tematy ogólne.  
 W celu zapewnienia wygodnego dost pu do serwisów WWW programi ci 
stosuj  ró nego rodzaju metody i techniki zapewniaj ce optymalny sposób wy wie-
tlania ich tre ci i zawarto ci. Strony WWW projektowane s  pod k tem ró nych 
przegl darek, platform i urz dze . Niejednokrotnie spotka  si  mo na z sugesti , e 
do wy wietlenia danego serwisu internetowego sugeruje si  wykorzystanie okre lo-
nej przegl darki. Specyficznymi rozwi zaniami s  urz dzenia mobilne, takie jak 
smartfony i tablety. Charakteryzuj  si  one mniejszym formatem ekranu w porów-
naniu z komputerem, cz sto posiadaj  mniejsz  rozdzielczo  wy wietlacza, dzia a-
j  w oparciu o mobilne wersje przegl darek, które z kolei uruchamiane s  na specy-
ficznych systemach operacyjnych, typu Android, iOS, Windows Phone. W wielu 
przypadkach wy wietlenie serwisu WWW jest na tych urz dzeniach utrudnione, 
a czasami ca kowicie niemo liwe. 
 Podstawow  technik  pozwalaj c  na uruchamianie serwisów WWW na urz -
dzeniach mobilnych, z uwzgl dnieniem specyficznej rozdzielczo ci ekranu, jest 
Responsive Web Design (RWD). Rozwi zania RWD w automatyczny sposób do-
pasowuj  stron  internetow  do rozdzielczo ci urz dzenia, optymalizuj c jej wy-
wietlanie. W niniejszym artykule przeprowadzono analiz  wykorzystania RWD 

w projektowaniu stron uczelni wy szych w Polsce. Impulsem do przeprowadzenia 
badania by a obserwacja zachowania studentów. Wielu z nich w trakcie przebywa-
nia na uczelni, oraz poza ni , przy pomocy posiadanych urz dze  mobilnych 
(smartfonów, tabletów) próbuje wy wietli  stron  WWW uczelni, wydzia u lub 
osobiste strony wyk adowców w celu sprawdzenia wyników sprawdzianów, prze-
czytania og osze , sprawdzenia planów itp. Serwisy nieposiadaj ce mobilnej wersji 
WWW wy wietlaj  si  cz sto nieprawid owo, powoduj c wi ksze lub mniejsze 
problemy.  
 Artyku  sk ada si  z trzech zasadniczych cz ci. W pierwszej zaprezentowano 
istot  rozwi za  RWD. W dalszej kolejno ci zwrócono uwag  na statystyczne dane 
dotycz ce przysz o ci wykorzystania RWD. Cz  trzecia jest analiz  wykorzysta-
nia RWD na uczelniach wy szych. 
 
 
1. Istota koncepcji RWD 
 
 Istot  koncepcji Responsive Web Design (RWD) jest umo liwienie wy wie-
tlania zawarto ci stron internetowych na wszelkiego rodzaju urz dzeniach posiada-
j cych dost p do sieci oraz przegl dark . Urz dzenia te ró ni  si  rozmiarem ekra-
nu, systemem operacyjnym, sposobem obs ugi oraz rodzajem przegl darki. Stan-
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dardowo wi kszo  serwisów WWW projektowanych jest pod k tem przegl darek 
desktopowych – uruchamianych na ekranach o du ej rozdzielczo ci. Próba wy wie-
tlenia zawarto ci serwisu na urz dzeniach mobilnych mo e by  k opotliwa, a nie-
które elementy mog  nie by  w ogóle obs ugiwane. Idea techniki RWD polega na 
takim projektowaniu stron WWW, aby serwer w automatyczny sposób zidentyfi-
kowa  rodzaj urz dzenia i przegl darki klienta i dzi ki temu dopasowa  sposób 
wy wietlania. Relacje pomi dzy rozmiarami i rozdzielczo ciami ekranów ró nych 
rodzajów urz dze  oraz sposób wy wietlania zaprezentowano na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1.  Istota koncepcji RWD 

ród o:  http://mashable.com/2012/12/11/responsive-web-design/ 

 
 Projektowanie RWD powinno uwzgl dnia  wiele aspektów technicznych, 
wizualizacyjnych, organizacyjnych czy ergonomicznych. Najwa niejsze z nich to: 

– Liczba kolumn powinna by  dopasowywana do rozmiarów i rozdzielczo ci 
ekranu/okna. 

– Menu i tre ci powinny by  wy wietlane w zale no ci od zainteresowania 
u ytkowników. 

– Obrazy i filmy powinny by  w sposób dynamiczny skalowane do szeroko-
ci ekranu. 

– Menu, linki i przyciski musz  by  relatywnie wi ksze na urz dzeniach 
z ekranem dotykowym.  

– Odleg o ci pomi dzy linkami powinny by  wystarczaj co du e, aby unik-
n  przypadkowego naci ni cia na urz dzeniach z ma ymi ekranami, taki-
mi jak smartfony i tablety. 

– Rozmiar czcionki i przerwy mi dzy wierszami powinny umo liwia  atwe 
czytanie. 
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– Nale y u ywa  regu  CSS3 dla skalowania modu ów i zdj  na ekranie 
(Subi , Kruni , Gemovi  2014, s. 95).  

 Alternatyw  dla koncepcji RWD jest projektowanie dedykowanych aplikacji 
mobilnych. Aplikacja taka uruchamiana jest zamiast przegl darki. Zawiera ona 
zazwyczaj ograniczony zestaw funkcji oraz przystosowana jest do obs ugi przy 
pomocy ekranu dotykowego. Aplikacje tego typu s  dost pne dla wi kszo ci sys-
temów bankowo ci elektronicznej, pozwalaj  na prenumerat  czasopism czy doko-
nywanie zakupów mobilnych. 
 
 
2. Przysz o  Responsive Web Design 
  
 Nale y zwróci  uwag , i  RWD nie jest chwilow  mod , lecz konieczno ci , 
z któr  zetkn  si  musi ka dy projektant strony WWW oraz ka da osoba odpowie-
dzialna za tworzenie tre ci w serwisach internetowych. Statystyki dotycz ce wyko-
rzystania urz dze  mobilnych w aspekcie wyszukiwania informacji, dost pu do 
Internetu oraz zawierania transakcji charakteryzuj  si  ci g ym wzrostem. Stan 
obecny oraz prognozy na najbli sze lata zaprezentowano na rysunku 2. 
 

Global mobile data trafic 

 
Rys. 2.  Prognoza ruchu generowanego przez urz dzenia mobilne 

ród o:  https://www.statista.com. 
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 Zaprezentowane dane wskazuj , i  w najbli szych latach (do roku 2018) ilo  
danych przesy anych przez urz dzenia mobilne mo e wzrosn  nawet 6–7 razy  
(w porównaniu do roku 2014). 
 Trendy te s  ju  zauwa alne w analizach odwiedzin stron internetowych. Dane 
uzyskane przy pomocy us ugi Google Analytics, ledz cej ruch na jednej z witryn, 
z której korzystaj  studenci, wskazuj , i  dost p przy pomocy urz dze  mobilnych 
stanowi istotny odsetek odwiedzin: 

– Sesje nawi zane przy pomocy smartfonów i tabletów stanowi  22% 
wszystkich odwiedzin. 

– Dla ruchu mobilnego najpopularniejszymi rozdzielczo ciami s : 360 x 640, 
768 x 1024 oraz 480 x 800. 

 Publikowane prognozy1 dotycz ce sprzeda y urz dze  mobilnych wskazuj , 
i  w najbli szych latach wci  b dzie wzrasta  sprzeda  smartfonów i tabletów. 
Jednocze nie prawie wszystkie b d  posiad y mobilny dost p do Internetu. Przed-
stawione statystyki jednoznacznie pokazuj , i  od rozwi za  RWD nie ma odwrotu. 
 
 
3.  Analiza wykorzystania RWD na stronach WWW publicznych uczelni  

wy szych w Polsce 
 

 Poni sza analiza zosta a wykonana w oparciu o internetowe strony uniwersy-
tetów, uczelni technicznych i uczelni ekonomicznych znajduj cych si  na li cie 
publicznych uczelni wy szych2.  
 W analizie wykorzystano aplikacj  internetow 3 pozwalaj c  na symulacj  
wy wietlania stron na ró nego rodzaju urz dzeniach mobilnych. Kryteria brane pod 
uwag  dotycz : wyst powania strony WWW w wersji mobilnej, atwej nawigacji 
po stronie w podstawowych rozdzielczo ciach urz dze  mobilnych, wyst powania 
na stronie elementów, które nie uruchamiaj  si  na urz dzeniach mobilnych (np. 
w technologii flash) oraz mo liwo ci pobrania aplikacji dedykowanej dla urz dze  
mobilnych (tabela 1, tabela 2 i tabela 3). 
 
  

                                                 
1  http://statistica.com. 
2  http://nauka.gov.pl. 
3  http://mattkersley.com/responsive/. 
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Tabela 1 
Wykorzystanie technologii RWD w projektowaniu stron WWW na wy szych uczelniach 

publicznych; grupa: uniwersytety 
 

Nazwa uczelni oraz domena 

W
W

W
 

m
ob

iln
a 

32
0 

48
0 

76
8 

10
24

 

B
ra

k 
fla

sh
 

A
pl

ik
ac

ja
 

m
ob

iln
a 

Uniwersytet Warszawski – www.uw.edu.pl tak ok ok ok ok ok nie 
Uniwersytet w Bia ymstoku – www.uwb.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Uniwersytet Gda ski – www.ug.edu.pl tak ok ok ok ok ok nie 
UAM w Poznaniu – www.amu.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
UJ w Krakowie – www.uj.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Uniwersytet ódzki – www.uni.lodz.pl nie nie nie nie ok nie nie 
UMCS w Lublinie – www.umcs.pl tak ok ok ok ok ok nie 
UMK w Toruniu – www.umk.pl tak ok ok ok ok ok nie 
Uniwersytet Opolski – www.uni.opole.pl tak ok ok ok ok ok nie 
Uniwersytet Szczeci ski – www.usz.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
U  w Katowicach – www.us.edu.pl tak ok ok ok ok ok nie 
Uniwersytet Rzeszowski – www.ur.edu.pl tak* ok ok ok ok ok nie 
UMW w Olsztynie – www.uwm.edu.pl tak* ok ok ok ok ok nie 
Uniwersytet Wroc awski – www.uni.wroc.pl nie nie nie nie ok ok nie 
UKSW w Warszawie – www.uksw.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Uniwersytet Zielonogórski – www.uz.zgora.pl nie nie nie nie ok ok nie 
UKW w Bydgoszczy – www.ukw.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
UJK w Kielcach – www.ujk.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 

* mimo wersji mobilnej na niektórych urz dzeniach brak komfortu czytania 

ród o:  opracowanie w asne. 
 

Tabela 2 
Wykorzystanie technologii RWD w projektowaniu stron WWW na wy szych uczelniach 

publicznych; grupa: uczelnie techniczne 
 

Nazwa uczelni oraz domena 

W
W

W
 

m
ob

iln
a 

32
0 

48
0 

76
8 

10
24

 

B
ra

k 
fla

sh
 

A
pl

ik
ac

ja
 

m
ob

iln
a 

ZUT w Szczecinie – www.zut.edu.pl tak ok ok ok ok ok nie 
Politechnika Warszawska – pw.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika Bia ostocka – pb.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
ATH w Bielsku-Bia ej – ath.bielsko.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika Cz stochowska – www.pcz.pl. nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika Gda ska – pg.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika l ska (Gliwice) – www.polsl.pl nie nie nie nie ok ok nie 
P  w Kielcach – tu.kielce.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika Koszali ska – tu.koszalin.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika Krakowska – www.pk.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
AGH w Krakowie – www.agh.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika Lubelska – www.pollub.pl nie nie nie nie ok ok nie 
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Politechnika ódzka – www.p.lodz.pl tak ok ok ok ok ok nie 
Politechnika Opolska – www.po.opole.pl tak ok ok ok ok ok nie 
Politechnika Pozna ska – www.put.poznan.pl nie nie nie nie ok ok nie 
UTH w Radomiu – www.uniwersytetradom.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika Rzeszowska – prz.edu.pl nie nie nie nie ok ok nie 
Politechnika Wroc awska – www.pwr.wroc nie nie nie nie ok ok nie 

ród o:  opracowanie w asne. 
 

Tabela 3 
Wykorzystanie technologii RWD w projektowaniu stron WWW na wy szych uczelniach 

publicznych; grupa: uczelnie ekonomiczne 
 

Nazwa uczelni oraz domena 

W
W

W
 

m
ob

iln
a 

32
0 

48
0 

76
8 

10
24

 

B
ra

k 
fla

sh
 

A
pl

ik
ac

ja
 

m
ob

iln
a 

UE w Katowicach – www.ue.katowice.pl nie nie nie nie ok ok tak 
UE w Krakowie – uek.krakow.pl nie nie nie nie ok ok nie 
UE w Poznaniu – ue.poznan.pl tak ok ok ok ok ok nie 
SGH w Warszawie – www.sgh.waw.p nie nie nie nie ok ok nie 
UE we Wroc awiu – www.ue.wroc.pl tak ok ok ok ok ok nie 

ród o:  opracowanie w asne. 
 
 Z przeprowadzonej analizy wynika, i  z 41 stron WWW uczelni zaledwie 13 
(31%) posiada mobilne wersje. Pozosta e uczelnie albo nie zdaj  sobie sprawy 
z istoty zagadnienia, albo je na razie ignoruj . Serwisy WWW do  cz sto podlega-
j  modernizacjom i zmianom szaty graficznej. By  mo e w niedalekiej przysz o ci 
relacje pomi dzy stronami zgodnymi z RWD a pozosta ymi zmieni  si .  
 Pierwsz  uczelni  na li cie, która posiada stron  w wersji mobilnej, jest Uni-
wersytet Warszawski. Wygl d strony www.uw.edu.pl, która automatycznie aduje 
si  na urz dzeniach mobilnych z uwzgl dnieniem podstawowych rozdzielczo ci 
ekranu, zaprezentowano na rysunku 3. 
 

 
Rys. 3.  Wygl d strony uw.edu.pl w podstawowych rozdzielczo ciach: 320, 480, 768 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie strony WWW. 
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 Rozdzielczo  ekranu 320 pix (szeroko ) jest charakterystyczna dla wielu 
smartfonów (np. dla iPhone). Strona mobilna w tej rozdzielczo ci pozwala na este-
tyczne umieszczenie znaku graficznego. Nawigacja odbywa si  jedynie w pionie 
i umo liwia bezproblemowe korzystanie z serwisu. Dost p do menu odbywa si  
poprzez znajduj cy si  w lewym górnym rogu przycisk. Pozosta e skróty i przyciski 
zamieszczone s  na stronie w trybie jednokolumnowym. Strona wygl da bardzo 
podobnie w rozdzielczo ci o szeroko ci 480 pix, charakterystycznej dla wielu popu-
larnych smartfonów (np. Samsung Galaxy S II). W tym przypadku przyciski i skró-
ty zosta y rozmieszczone w dwóch kolumnach, co znacznie u atwia nawigacj . 
Powy ej tej rozdzielczo ci (768 pix) strona ma ju  bardzo atrakcyjny wygl d, po-
równywalny z wersj  dla przegl darek desktopowych. Zawiera wiele elementów 
graficznych i pe ny dost p do menu, skrótów itp. Rozdzielczo  taka jest charakte-
rystyczna dla wi kszo ci tabletów i innych urz dze  o ekranach powy ej 7 cali. 
 Jako przyk ad strony WWW, która nie uwzgl dnia RWD, mo na pos u y  si  
pierwsz  na li cie uczelni  nieposiadaj c  wersji mobilnej swojego serwisu. Jest ni  
Uniwersytet Bia ostocki (rysunek 4).  
 

 
Rys. 4.  Wygl d strony uwb.edu.pl w podstawowych rozdzielczo ciach: 320, 480, 768 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie strony WWW. 

 
 Brak zastosowania metod RWB mo e powodowa  istotne problemy z czytel-
no ci  strony. W rozdzielczo ci 320 pix u ytkownik widzi zaledwie fragment wi-
tryny. Poza czytelnym znakiem graficznym nie wy wietla si  nawet nazwa uczelni 
oraz menu nawigacyjne. W rozdzielczo ci 480 pix czytelno  strony niewiele si  
poprawia. Dopiero przy 768 pix nawigacja podstawowych elementów nie sprawia 
wi kszych problemów.  
 W niniejszym opracowaniu wskazano, i  alternatyw  dla rozwi za  RWD jest 
stosowanie specjalnych dedykowanych aplikacji. W przypadku uczelni wy szych 
analiza sklepów (Sklep Google, AppStore) wykaza a, i  jedynie Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach posiada takie oprogramowanie. Wygl d strony g ównej 
aplikacji o nazwie „myUE” zaprezentowano na rysunku 5.  
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Rys. 5.  Mobilna aplikacja myUE – Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

ród o:  aplikacja myUE. 
 
 Przeprowadzona analiza dotyczy wy cznie stron g ównych publicznych uczelni 
wy szych znajduj cych si  w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego. 
Pog biaj c j  o serwisy internetowe poszczególnych wydzia ów, najprawdopodob-
niej liczba zidentyfikowanych witryn zgodnych z RWD by aby wi ksza.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Responsive Web Design jest poj ciem relatywnie m odym. Po raz pierwszy 
u y  go Ethan Marcote w 2010 roku4 na portalu „A List Apart”. Od tamtego czasu 
min o pi  lat. Dzi  wiadomo, e RWD nie jest jedynie koncepcj , pomys em, ale 
jest konieczno ci , wynikaj c  z powszechnego wykorzystywania urz dze  mobil-
nych i mobilnego Internetu. Z rozwi za  mobilnych najcz ciej korzystaj  ludzie 
m odzi: uczniowie i studenci. Jednym z zada  szkó  i uczelni jest dostosowywa  
strony WWW do ich potrzeb. Jak wykaza a analiza w artykule, w tym obszarze 
wyst puj  luki, które najprawdopodobniej w najbli szych miesi cach i latach zo-
stan  usuni te.  
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THE ANALYSIS OF RESPONSIVE WEB DESIGN TECHNIQUE IN WWW 
SERVICES DESIGN ON THE EXAMPLE OF UNIVERSITIES 

 
 

Summary 
 
 In the paper was presented the notion of Responsive Web Design (RWD) tech-
nique in the context of its utilization in the designing of web pages and www services of 
public universities. 
 In the first part of the article the notion and the need of RWD application was 
briefly characterized. In the further part the attention was paid on most essential statisti-
cal data concerning futures of mobile devices application and its influence on RWD. 
The last part of the article is an analysis of the utilization of RWD in public universities. 
Keywords: Responsive Web Design, RWD. 
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