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I Wstęp

Już po raz szósty przeprowadziliśmy ba-
danie 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 serwisów.

W każdej lokalizacji testowany był pojedynczy 
adres URL, a czas mierzony był do załadowania 
użytecznej wersji strony z niezbędnymi jej elemen-
tami i odwołaniami zewnętrznymi oraz do załado-
wania całej strony wraz ze wszystkimi elementa-
mi, skryptami i odwołaniami.
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II Metodologia i organizacja badania

Pierwszym etapem był wybór najbardziej 
popularnych platform e-commerce w roku 
2020. W drugim etapie badania przez  
7 kolejnych dni dokonywaliśmy pomiarów 
first, last visual change.

Testy zostały przeprowadzone w 3 lokalizacjach. 
Dwóch w Polsce (Warszawa, Rybnik) i jednej 
zagranicznej - we Frankfurcie (chmura Amazon 
Web Services).

Kilka lokalizacji pomiarowych miało na celu 
zwiększenie ilości pomiarów oraz wyeliminowanie 
ewentualnych problemów z pojedynczą lokalizacją 
testową. Każdy pomiar wykonywany był co godzinę 
przez 7 dni.
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W pierwszym etapie wytypowaliśmy 18 najczęściej odwiedzanych polskich stron oferujących 
zakupy online. Dokonując wyboru bazowaliśmy na serwisach najczęściej pojawiających w różnych 
badaniach dotyczących e-commerce. Do badania wytypowaliśmy następujące serwisy:

Etap I: Wybór serwisów internetowych do badania
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z nagraniem video oraz analizie metryk otrzymanych 
z przeglądarki. Po wejściu na stronę zbierane były 
statystyki z przeglądarki oraz automatycznie anali-
zowane było nagranie video z testu pod względem 
zmian w kolejnych klatkach (first, last visual change), 
a także metryki otrzymane z przeglądarki.

Na podstawie tych danych tworzony był raport, zapi-
sywany następnie w bazie. Cache przeglądarki przy 
każdym uruchomieniu testu był pusty. Średnia aryt-
metyczna z każdego testu dała ostateczny wynik dla 
danego pomiaru.

Testy prowadzone były na maszynach opartych 
o system Linux w konfiguracji z 4 procesorami i 8GB 
pamięci RAM. Systemy czysto zainstalowane, uaktu-
alnione, nie wykonujące żadnych innych zadań w tle. 
Łącze 1Gbit wolnego pasma – symetryczne.

Badanie przeprowadzono 
w dniach 3-9.12.2020.

Każdy pomiar wykonywany był co godzinę. 
Każda ze wskazanych stron testowana była  
z 3 lokalizacji: Frankfurt Amazon Web Servi-
ces, Warszawa Oktawave, Rybnik Hostersi 
Data Center. W każdej z lokalizacji uruchomio-
ny został serwer na którym prowadzone były 
fizycznie testy ładowania. Test wykonywany był 
w oparciu o zestaw skryptów, pozwalających 
na symulacje ładowania stron w przeglądar-
kach, zbieranie danych i pomiary czasu. Każdy 
taki pomiar polegał na uruchomieniu instancji 
przeglądarki Chrome 87 w trybie graficznym, 
uruchomieniu testu wejścia na stronę wraz  

Etap II: Pomiary szybkości ładowania
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Badaniu podlegały strony główne wytypowa-
nych do badania serwisów. W sumie wykona-
no ponad

   9 000 pomiarów 
Czas wczytywania stron przedstawiony w ra-
porcie może 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.

Etap II: Pomiary szybkości ładowania

7 dni badania

9072 pomiarów

1296 pomiarów 
dziennie
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W trzecim etapie badania nastąpiła weryfikacja otrzymanych wyników cząstkowych, a następ-
nie ich uśrednienie. Pozwoliło to 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 traktować to jako czas, który zajęło 
serwerowi wygenerowanie strony oraz przesłanie takiej ilości danych, która pozwala na rozpoczęcie jej wy-
świetlania. Świadczy to o wydajności samej platformy, jakości kodu serwisu oraz jego złożoności. Dla użytkow-
nika to po prostu załadowanie części strony, z której może już korzystać. Pierwsze miejsce należy do serwisu:  
bonprix.pl z czasem 0,3 sekundy. Zaraz za nim z różnicą tylko 0,1 sekundy pojawiają się takie serwi-
sy jak: mediaexpert.pl, zalando.pl z czasem 0,4 sekundy. Trzecie miejsce na podium należy do serwisów  
castorama.pl, ceneo.pl, komputronik.pl z czasem 0,5 sekundy. Jak można zauważyć różnice między stopnia-
mi podium wynoszą zaledwie 0,1 sekundy. Stawkę zamykają serwisy medme.pl z czasem 1,1 sekundy oraz em-
pik.com z czasem 1,4 sekundy.

Etap III: Weryfikacja pomiarów
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Czas ładowania serwisów w sekundach 2020

Etap III: Weryfikacja pomiarów

FIRST VISUAL CHANGE
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Etap III: Weryfikacja pomiarów

Z kolei last visual change oznacza stan, w którym załadowane zostały wszystkie elementy strony (obrazy, obiek-
ty, odnośniki zewnętrzne, etc.), strona jest w pełni użyteczna i nie zmienia się już nic, co mogłoby mieć wpływ na 
odbiór strony przez użytkownika. Najszybszym serwisem w badaniu okazał się euro.com.pl z czasem 1,8 sekun-
dy. Drugie miejsce przypadło dwóm serwisom bonprix.pl i castorama.pl z czasem 2,2 sekundy. Trzecie miejsce 
zajmuje domodi.pl z czasem 2,4 sekundy. Stawkę, tak jak w przypadku first visual, zamyka serwis empik.com 
z czasem 10,3 sekundy i x-kom.pl z czasem 11,3 sekundy.

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 2020 roku

Etap III: Weryfikacja pomiarów

LAST VISUAL CHANGE
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W tym roku postanowiliśmy dodatkowo sprawdzić jak wyglądały czasy ładowania  
w poszczególnych branżach. W ten sposób stworzyliśmy następujące kategorie: elektronika, 
zdrowie i uroda, modowa, budowlanka, czy popularne platformy sprzedażowe.

Etap IV: Czasy ładowania w zależności od branży
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Etap IV: Czasy ładowania w zależności od branży
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W końcowym etapie badania, otrzymane wyniki zestawiliśmy z wynikami poprzedniej edycji
badania. Widać niestety, że serwisy wyraźnie zwolniły w porównaniu z rokiem 2019.

Etap V: Porównanie wyników z poprzedniej edycji

Spoglądając na liderów w tym zestawieniu to dwie pierwsze pozycje nieznacznie 
zwolniły w porównaniu z rokiem 2019, euro.com.pl o 0,3 sekundy, a bonprix.pl 
o 0,4 sekundy. Natomiast serwis znajdujący się na trzeciej pozycji castorama.
pl przyśpieszył o 0,6 sekundy. Kolejny serwis, który również poprawił swój czas 

ładowania to olx.pl, który z 5,5 sekundy w 2019 roku przyspieszył do 3,1 sekundy 
w 2020. 

Najbardziej zwolnił serwis x-kom.pl, który w roku 2019 był gotowy do użycia w 2,2 
sekundy, a dokładnie rok później czas oczekiwania na załadowanie strony wynosił 

6,5 sekundy. Pozostałe serwisy nieznacznie poprawiły lub zwolniły  
co obrazuje poniższy wykres.
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Porównanie wyników last visual z roku 2019 z 2020.

Etap V: Porównanie wyników 
z poprzedniej edycji
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W końcowym etapie badania, otrzymane wyniki zestawiliśmy z wynikami poprzednich edycji.
Porównania dokonaliśmy dla serwisów:

zalando.pl – najlepszy czas ładowania to rok 2018 – 0,6 sekundy

allegro.pl - najlepszy czas ładowania to rok 2018 – 1,7 sekundy

euro.com.pl - najlepszy czas ładowania to rok 2019 – 1,5 sekundy

leroymerlin.pl - najlepszy czas ładowania to rok 2018 – 2,1 sekundy

mediaexpert.pl - najlepszy czas ładowania to rok 2018 – 2,5 sekundy

empik.com - najlepszy czas ładowania to rok 2015 – 2,9 sekundy

Etap VI: Porównanie wyników ze wszystkich edycji
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Etap VI: Porównanie wyników ze wszystkich edycji
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Etap VI: Porównanie wyników ze wszystkich edycji
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Etap VI: Porównanie wyników ze wszystkich edycji
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Wyniki tegorocznej edycji badania 
szybkości ładowania wiodących plat-
form e-commerce w Polsce pokazu-
ją, że większość serwisów, które były 
brane pod uwagę również podczas po-
przedniej edycji badania, ma podobne 
czasy ładowania. Różnice mieszczą się 
w zakresie 0,3 – 1,5 sekundy. Tak na-
prawdę duży skok jeżeli chodzi o czas 
ładowania należy do olx.pl, który z 5,5 
sekundy w 2019 roku przyspieszył do 
3,1 sekundy w 2020. Najbardziej zwol-
nił serwis x-kom.pl (2019 – 2,2 sekun-
dy, 2020 – 11,3 sekundy).

Statystyki jasno pokazują, że jeśli strona ła-
duje się dłużej niż 4 sekundy, to prawdopodo-
bieństwo, że użytkownik ją wyłączy, wzrasta 
o 25%. Według badań przeprowadzonych 

przez Akamai, aż 53% internautów oczekuje, że strona 
załaduje się w czasie poniżej 3 sekund. Co więcej, aż 75% 
kupujących w internecie, którzy spotkali się z dużymi pro-
blemami z wydajnością danej strony, twierdzi, że niechętnie 
(lub w ogóle) na nią wróci, a około 44% z nich wspomni swo-
jemu znajomemu/znajomej o słabym doświadczeniu przy 
zakupach. Oznacza to, że e-commerce traci nie tylko kon-
wersje od osób obecnych w swoim sklepie internetowym, 
ale również innych potencjalnych klientów w przyszłości!

https://www.akamai.com/us/en/about/news/press/
2017-press/akamai-releases-spring-2017-state-of-online-
-retail-performance-report.jsp

W naszym badaniu serwisy e-commerce, które zmieściły 
się w czasie poniżej 3 sekund to:

PODSUMOWANIE

euro.com.pl                                bonprix.pl

castorama.pl                               domodi.pl
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Państwa opinie prosimy kierować na adres:

badanie@hostersi.pl



Cloud & Server Experts

www.hostersi.pl


