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Wstęp

Jak co roku, przekazujemy w Wasze ręce już siódmy 
raport z badań szybkości ładowania najczęściej odwie-
dzanych serwisów internetowych w Polsce. Tradycyj-
nie, sprawdzaliśmy szybkość ładowania najpopular-
niejszych witryn internetowych w Polsce, a otrzymane 
rezultaty porównywaliśmy z wynikami pomiarów z po-
przednich lat. W ten sposób wiemy dokładnie, które 
serwisy się poprawiły, a które pogorszyły swe wyniki.

Szybkość ładowania to nie tylko wygoda dla użytkowni-
ków, ale również większe konwersje i sprzedaż. Działa to 
również w drugą stronę. 79% internautów mniej chętnie 
wraca do sklepu, gdy ten podczas poprzednich zakupów 
miał problemy z szybkością działania. Pamiętajmy przy 
tym, że szybkość działania strony to również jeden z klu-
czowych czynników, które bierze pod uwagę Google przy 
rankingowaniu w wynikach wyszukiwania.

W tym roku niekwestionowanymi liderem prędkości okazały się stro-
ny: wikipedia.org (czas ładowania 0,7 sek.), google.pl (czas ładowa-
nia 1 sek.) oraz facebook.pl (czas ładowania 1,3 sek.). Jak na ich tle 
wypadły inne serwisy? Zapraszamy do lektury naszego raportu.



Badanie przeprowadzone przez:4

Metodologia i organizacja badania

Badanie przeprowadziliśmy według takiej samej metodologii, jak w latach 
poprzednich.

Do pomiaru wytypowaliśmy 

Wyboru dokonaliśmy na podstawie badania polskiego internetu PBI/Gemius 
z maja 2016 r.

14 najczęściej odwiedzanych w Polsce 
serwisów internetowych.
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Podobnie, jak w poprzednich edycjach badania, pod-
stawą wyboru grupy badawczej był ranking TOP20 wy-
dawców stron www z największą liczbą użytkowników 
ogółem – opracowany na podstawie badania PBI/Ge-
mius za maj 2016 (najbardziej aktualny w momencie 
badania).
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TOP20 wydawców z największą liczbą użytkowników ogółem 
(badanie Gemius/PBI) maj 2016

Źródło: 
badanie PBI/Gemius – maj 2016

Etap I: wybór serwisów internetowych
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www.google.pl www.gratka.pl

www.facebook.com www.wikipedia.org

www.onet.pl www.lotto.pl

www.wp.pl www.orange.pl

www.allegro.pl www.eska.tv

www.interia.pl www.player.pl

www.gazeta.pl www.cda.pl

Następnie, na podstawie rankingu TOP20 wiodących w Polsce wydawców serwisów www i aplikacji 
internetowych, wytypowaliśmy do badania szybkości ładowania 14 serwisów internetowych:

11 z wytypowanych witryn uczestniczyło w poprzednich edycjach badania. Pojawiły się natomiast 3 całko-
wicie nowe strony, do których należą: www.lotto.pl, www.orange.pl, www.cda.pl.

Etap I: wybór serwisów internetowych
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W drugim etapie badania dokonywaliśmy pomiaru 
szybkości ładowania wytypowanych stron. Pomia-
ry przeprowadzane były przez 7 kolejnych dni, od 
10.06.2016 do 16.06.2016. Szybkość ładowania po-
szczególnych serwisów mierzona była o stałych godzi-
nach: 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. Pomiary dokonywane były z dwóch lokalizacji: 
Rybnika (Hostersi Data Center) i Warszawy. Aby za-
pewnić maksymalną wiarygodność otrzymanych wyni-
ków, dla każdego pomiaru przypadały 3 próby, których 
średnia arytmetyczna dała ostateczny wynik dla dane-
go pomiaru. 

Serwery testowe to co najmniej dwurdzeniowy procesor i 4GB 
RAMu. Systemy czysto zainstalowane, uaktualnione. Nie wykonujące 
żadnych innych zadań w tle. Testy prowadzono na systemie Windows 
Server 2012 R2. 

Wykorzystywana przeglądarka to Firefox - najnowsza dostępna wer-
sja w momencie testów oraz plugin Firebug. Łącze 1Gbit wolnego 
pasma - symetryczne.

Etap II: pomiary szybkości ładowania
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Etap III: Weryfikacja pomiarów
W trzecim etapie badania zweryfikowaliśmy i uśredniliśmy wyniki cząstkowe, co pozwoliło na stworzenie 
ostatecznego rankingu szybkości ładowania najpopularniejszych witryn w Polsce.

Czas ładowania serwisów w sekundach 2016
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Etap IV: porównanie wyników z poprzednich edycji

Otrzymane w bieżącej edycji wyniki pomia-
rów czasu ładowania najczęściej odwie-
dzanych serwisów internetowych w Pol-
sce porównaliśmy następnie z wynikami 
badania z 2015 roku.

Porównanie czasu ładowania serwisów w 2015 i 2016 r.
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Siódma edycja badania skłoniła nas również do porównania czasu ładowania na przestrzeni ostatnich  
7 lat tych serwisów internetowych, których prędkość mierzyliśmy we wszystkich edycjach naszego ba-
dania. Są to serwisy:

Porównując wyniki wieloletnie z 2010 i 2016 r., to najbardziej przyspieszyły serwisy gratka.pl (o 0,9 sek.) 
oraz facebook.pl (o 0,7 sek.) Najbardziej zwolniły natomiast wp.pl (o 19,6 sek.), które z roku na rok od-
notowuje systematyczny spadek szybkości ładowania oraz gazeta.pl (o 6,8 sek.).

Podsumowanie

www.wikipedia.org www.onet.pl

www.gazeta.pl www.allegro.pl

www.interia.pl www.gratka.pl

www.wp.pl www.facebook.pl
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Podsumowanie
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Podsumowanie
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Podsumowanie
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Podsumowanie
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Podsumowanie

całkowitej wielkości grafik i innych multimediów obecnych na stronie,

rozmiaru strony www,

prędkości ładowania treści zewnętrznych (np. reklam, banerów, etc.).

prędkości generowania strony przez serwer, który ją utrzymuje,

ilości i rozmiaru zewnętrznych plików CSS oraz JavaScript,

Tegoroczne wyniki badania po raz kolejny potwierdzają zależność czasu ładowania witryny interneto-
wej od następujących czynników:

Czynniki te można skutecznie ograniczać, dokonując optymalizacji kodu strony internetowej, czego efek-
tem będzie krótszy czas ładowania witryny i zwiększony ruch użytkowników.

Firma Hostersi pomaga twórcom serwisów www i aplikacji planować i projektować właściwą architektu-
rę. Zwiększyliśmy szybkość i wydajność wielu polskich i zagranicznych serwisów internetowych.
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Podsumowanie

użytkownikom Internetu,

przedsiębiorcom

agencjom interaktywnym projektującym serwisy WWW

Badanie szybkości ładowania stron internetowych podkreśla istotę właściwego zaplanowania serwisu in-
ternetowego oraz infrastruktury serwerowej, utrzymującej ten serwis. Mamy nadzieję, że wyniki badania 
dostarczą wielu ciekawych informacji:

Równocześnie zapowiadamy, że kolejna edycja badania zostanie przeprowadzona już w przyszłym roku, 
celem weryfikacji postępów czasu ładowania najpopularniejszych witryn wśród polskich użytkowników In-
ternetu.
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Kontakt

Państwa opinie prosimy kierować na adres:

badanie@hostersi.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do wyrażenia opinii na temat niniejszego badania, 
a wszelkie sugestie postaramy się uwzględnić w jego kolejnej edycji.



Cloud & Server Experts

www.hostersi.pl


