
Badanie przeprowadzone przez:1

BADANIE
SZYBKOŚCI

ŁADOWANIA

wiodących platform 
e-commerce w Polsce 

2019

Badanie przeprowadzone przez:Badanie przeprowadzone przez:



Badanie przeprowadzone przez:2

3  WSTĘP

18  PODSUMOWANIE

4  METODOLOGIA I ORGANIZACJA BADANIA

5   Etap I: Wybór serwisów internetowych

6   Etap II: Pomiary szybkości ładowania

8     Etap III: Weryfikacja pomiarów

12   Etap IV: Porównanie wyników

Spis treści



Badanie przeprowadzone przez:3

Wstęp

Już po raz piąty przeprowadziliśmy bada-
nie szybkości ładowania najpopularniej-
szych platform e-commerce w Polsce. 

Dane zostały zebrane w oparciu o testy automa-
tyczne, a celem pomiarów było zbadanie rzeczy-
wistych czasów ładowania wskazanych witryn.

Dla każdej lokalizacji testowany był pojedynczy 
adres URL i mierzony był czas do załadowania 
użytecznej wersji strony z niezbędnymi jej ele-
mentami i odwołaniami zewnętrznymi oraz czas 
końcowy z załadowanymi wszystkimi elementami, 
skryptami i odwołaniami.
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Metodologia i organizacja badania

Pierwszym etapem był wybór najbardziej 
popularnych platform e-commerce w roku 
2019. W drugim etapie badania przez                    
7 kolejnych dni dokonywaliśmy pomiarów 
first, last visual change.

Testy zostały przeprowadzone z 3 lokalizacji, 
dwóch w Polsce (Warszawa, Rybnik) i jednej     
z zagranicy - Frankfurtu (chmura Amazon Web 
Services). 

Kilka miejsc wykonywania testów miało na celu 
zwiększenie ilości pomiarów oraz wyeliminowanie 
ewentualnych problemów z pojedynczą lokalizacją 
testową. Każdy pomiar wykonywany co godzinę 
przez 7 dni.
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W pierwszym etapie wytypowaliśmy 14 najczęściej odwiedzanych polskich stron oferujących 
zakupy online, bazując na najczęściej pojawiających się sklepach on-line w różnych badaniach 
dotyczących e-commerce. Do badania wytypowaliśmy te oto serwisy:

Etap I: Wybór serwisów internetowych do badania
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Po wejściu na stronę zbierane były statystyki z prze-
glądarki oraz automatycznie analizowane było nagra-
nie video z testu pod względem zmian w kolejnych 
klatkach (first, last visual change).

Na podstawie tego tworzony był raport, który był za-
pisywany w bazie. Cache przeglądarki przy każdym 
uruchomieniu testu był pusty. Średnia arytmetyczna 
z każdego testu dała ostateczny wynik dla danego 
pomiaru.

Testy przeprowadzone zostały na maszynach opar-
tych o system Linux w konfiguracji z 4 procesorami  
i 16GB pamięci RAM. Systemy czysto zainstalowane, 
uaktualnione, nie wykonujące żadnych innych zadań  
w tle. Łącze 1Gbit wolnego pasma – symetryczne.

Badanie przeprowadzono
w dniach 8-14.12.2019.

Każdy pomiar wykonywany był co godzinę. 
Każda ze wskazanych stron testowana była  
z 3 lokalizacji: Frankfurt Amazon Web Servi-
ces (EC2 m5.xlarge), Warszawa Oktawave, 
Rybnik Hostersi Data Center. W każdej z lo-
kalizacji uruchomiony został serwer i na nich 
prowadzone były fizycznie testy ładowania. Test 
wykonywany był w oparciu o zestaw skryptów, 
pozwalających na symulacje ładowania stron 
w przeglądarkach, zbieranie danych i pomia-
ry czasu. Każdy taki pomiar polegał na uru-
chomieniu instancji przeglądarki Chrome 78  
w trybie graficznym, uruchomieniu testu wej-
ścia na stronę wraz z nagraniem video oraz 
analizie metryk otrzymanych z przeglądarki. 

Etap II: Pomiary szybkości ładowania
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Badaniu podlegały strony główne wyselek-
cjonowanych serwisów. W sumie wykonano  
ponad:

   7 000 pomiarów 
Czasy wczytywania stron przedstawione w ra-
porcie mogą różnić się od faktycznego czasu 
ładowania strony „przeciętnemu” użytkowniko-
wi ze względu na to, że w badaniu wykorzysta-
no instancje chmurowe oraz bardzo szybkie 
łącze, eliminując kwestie wydajności środowi-
ska użytkownika.

3 lokalizacje pomiarów 
(Rybnik, Warszawa, Frankfurt) 

Etap II: Pomiary szybkości ładowania

7 dni badania

7056 pomiarów

1008 pomiarów 
dziennie
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W trzecim etapie badania nastąpiła weryfikacja otrzymanych wyników cząstkowych, a następ-
nie ich uśrednienie, co pozwoliło na stworzenie ostatecznego rankingu szybkości ładowania  
najpopularniejszych e-sklepów w Polsce.

First visual change (w milisekundach), określa pierwszy moment od rozpoczęcia żądania, do momentu, gdy  
w przeglądarce zaczynają pojawiać się pierwsze elementy strony. Należy to traktować jako czas, jaki zajęło 
serwerowi wygenerowanie strony oraz przesłanie takiej jej ilości, która pozwala na rozpoczęcie jej wyświetla-
nia. Świadczy to o wydajności samej platformy, jak i o jakości kodu serwisu oraz jego złożoności. Dla użytkow-
nika to po prostu załadowanie się użytecznej części strony, z której może już korzystać. Na tym polu bezkon-
kurencyjne okazały się aż trzy serwisy: frisco.pl, bonprix.pl i mediaexpert.pl z czasem 0,3 sekundy. Zaraz za 
nimi z różnicą tylko 0,1 sekundy pojawiają się takie serwisy jak: zalando.pl, eobuwie.pl z czasem 0,4 sekundy. 
Trzecie miejsce na podium należy do serwisów euro.com.pl i castorama.pl z czasem 0,5 sekundy. Jak można 
zauważyć różnice między podium wynoszą zaledwie 0,1 sekundy.

Stawkę zamykają serwisy doz.pl z czasem 1,3 sekundy oraz empik.com z czasem 1,5 sekundy.

Etap III: Weryfikacja pomiarów
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Czas ładowania serwisów 
w sekundach 2019

Etap III: Weryfikacja pomiarów

FIRST VISUAL CHANGE
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Etap III: Weryfikacja pomiarów

Z kolei last visual change określa ostatni moment, kiedy coś na stronie się zmieni. Oznacza stan, w którym 
załadowano wszystkie elementy strony (obrazy, obiekty, odnośniki zewnętrzne, etc.), nic się już nie zmienia, co 
mogłoby mieć wpływ na odbiór strony przez użytkownika, a strona jest w pełni użyteczna. Najszybszym serwisem 
w badaniu okazał się euro.com.pl z czasem 1,5 sekundy. Następny na podium, czyli druga pozycja to bonprix.pl  
z czasem 1,8 sekundy Trzecie miejsce przypadło serwisowi x-kom.pl z czasem 2,2 sekundy. W przypadku po-
dium, można zauważyć, że różnica jest w okolicy 0,5 sekundy, natomiast na kolejnych pozycjach jest ona zna-
czenie wyższa. Stawkę tak jak w przypadku first visual zamyka serwis empik.com z czasem 9,5 sekundy, druga 
pozycja od końca to mediaexpert.pl z czasem 8,0 sekund, a trzecia od końca to serwisy www.leroymerlin.pl  
i rossmann.pl z czasem 7,9 sekund.

Etap III: Weryfikacja pomiarów

Na czas ładowania strony wpływa m.in. ilość requestów 
(obrazków, CSS, JS, czcionki i inne elementy).
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Czas ładowania serwisów 
w sekundach 2019

LAST VISUAL CHANGE

Etap III: Weryfikacja pomiarów
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W końcowym etapie badania, otrzymane wyniki zestawiliśmy z wynikami poprzedniej edycji, 
badania szybkości ładowania najpopularniejszych platform e-commerce w Polsce. Widać 
wyraźnie, że niestety serwisy zwolniły w porównaniu z rokiem 2018.

Etap IV: Porównanie wyników

Najbardziej zwolnił serwis zalando.pl, który w roku 2018 miał czas ładowania  
0,6 sekund, a dokładnie rok później czas wyniósł aż 6,5 sekundy. Większość serwisów 

zwolniła, ale mamy też serwisy, które przyśpieszyły, pierwszy to euro.com.pl, który 
w 2018 roku miał czas ładowania 1,8 sekundy, a w 2019 tylko 1,5 sekundy i jest 

zwycięzcą naszego badania. Drugi serwis to castorama.pl, która w 2018 roku ładowała 
w czasie 3,3 sekundy a w 2019 tylko 2,8 sekundy.
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Porównanie wyników last visual z roku 2018 z 2019.

Etap IV: Porównanie wyników
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Otrzymane wyniki zestawiliśmy z wynikami poprzednich pięciu edycji. Porównania dokonaliśmy 
dla serwisów:

Wyraźnie widać, że większość serwisów szybciej się ładowała w roku 2018. Wyjątkiem jest sklep euro.com.pl, 
który przyśpieszył o 0,3 sekundy. Pozostałe serwisy znacząco zwolniły: zalando.pl o 5,9 sekundy, czy leroymer-
lin.pl o 5,8 sekundy. Kolejny spadek w okolicach 5 sekund zaliczyły takie serwisy jak: mediaexpert.pl (5,5s), em-
pik.com (5s). Wyniki najnowszego badania pokazują, że większość sklepów pogorszyła swoje czasy ładowania  
w porównaniu z poprzednimi edycjami naszego badania

Empik.com z czasem ładowania 9 sekund wypada lepiej tylko w porównaniu z czasem ładowania, który osiągał  
w roku 2017 wynosił 17,1 sekund. W pozostałych edycjach osiągał dużo lepsze wyniki.
W takiej samej sytuacji znalazł się mediaexpert.pl z czasem ładowania 8 sekund.

ZALANDO.PL ALLEGRO.PL EURO.COM.PL

LEROYMERLIN.COM MEDIAExPERT.PL EMPIK.COM

Etap IV: Porównanie wyników
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Etap IV: Porównanie wyników
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Etap IV: Porównanie wyników
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Etap IV: Porównanie wyników



Badanie przeprowadzone przez:18

Wyniki tegorocznej edycji badania szyb-
kości ładowania wiodących platform  
e-commerce w Polsce pokazują, że 
większość serwisów, które były brane 
pod uwagę również podczas poprzed-
niej edycji badania, pogorszyło swoje 
wyniki.

W tym badaniu najlepszy wynik uzyskał ser-
wis eurocom.pl, zaraz za nim na podium upla-
sował się serwis bonprix.pl, a trzecie miejsce 
należ do serwisu castorama.pl.

Serwisy, które osiągnęły najlepszy czas                
w badaniu first visual change, czyli 0,3 se-
kundy to: frisco.pl, bonprix.pl i media-
expert.pl. Te same serwisy w badaniu last 
visual change uzyskały odpowiednio: frisco.pl  
– 7 sekund, bonprix.pl – 1,8 sekun-

dy, mediaexpert – 8 sekund. Dwa serwisy, frisco.pl  
i mediaexpert.pl pierwszą użyteczną wersję strony zała-
dowały w rekordowym tempie 0,3 sekundy, ale pełną funk-
cjonalność osiągnęły dopiero po 7 sekundach. W tym ba-
daniu najlepszy wynik uzyskał serwis eurocom.pl, zaraz za 
nim na podium uplasował się serwis bonprix.pl, a trzecie 
miejsce należy do serwisu castorama.pl.

Tym razem zbadaliśmy również sklepy spożywcze oferują-
ce możliwość zamawiania towaru i dostarczania do domu 
przy wykorzystaniu asystentów. Badany przez nas sklep to  
frisco.pl, podczas last visual uzyskał czas – 0,3 sekundy, 
ale już w last visual aż 7 sekund, co zapewne związane 
jest z liczbą wdrożonych skryptów. Zbadaliśmy również jak 
wygląda Czas ładowania sklepu doz.pl wynosił odpowiednio: 
first visual –1,3 sekundy, last visual – 6,7 sekundy. Ser-
wisy, której najdłużej się ładowały w badaniu last visual to: 
leroymerlin.pl – 7,9 sekundy, rosmann.pl 7,9 sekundy, 
mediaexpert.pl – 8 sekund, empik.com – 9,5 sekundy.

PODSUMOWANIE
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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,

Wyniki badania potwierdzają zależność czasu ładowania serwisu od następujących czynników:

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

PODSUMOWANIE
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Państwa opinie prosimy kierować na adres:

badanie@hostersi.pl



Cloud & Server Experts

www.hostersi.pl


