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Czy wiesz, że szybkość działania
oraz User Experience Twojej 

mobilnej strony internetowej 
mają istotny i dający się zmierzyć 

wpływ na Twój biznes?
 

Zaprezentowany w tym raporcie 
audyt przeprowadzony przez 

Google i e-point  potwierdził tezę, 
że nieprawidłowy design serwisu 

oraz jego powolne działanie 
może mieć poważny wpływ 

na wyniki finansowe.

WPROWADZENIE 
WYNIKI AUDYTU GOOGLE I E-POINT 

Klienci polskiego e-commerce to w większości użytkownicy 

smartfonów. Widać to również w liczbie zapytań w polskiej 

wyszukiwarce Google: w 2021 roku zapytań do wyszu-

kiwarki Google było dwukrotnie częściej z telefonu niż 

ze stacjonarnego komputera. Ten trend jest trwały, 

a liczba mobilnych internautów stale wzrasta.

Zmiany zachowań użytkowników jednak nie dostrzegają 

przedsiębiorcy, którzy często jeszcze projektują i testują 

swoje serwisy najpierw na desktopie, traktując mobile 

jako rzecz “drugiej kategorii”. Tymczasem, jak potwierdzają 

badania IPSOS dla Google, polski klient jest średnio

w ponad siedmiu procesach zakupowych jednocześnie1. 

Polscy klienci potrafią robić zakupy online na przystanku 

autobusowym czy stojąc w kolejce na poczcie. 

Niestety prawie 70% z nich rezygnuje z dokończenia 

zakupów na komórce, ze względu na błędy przy 

projektowaniu UX witryny mobilnej i ograniczenia 

technologiczne telefonów komórkowych, które mają 

sześciokrotnie mniejsze ekrany niż komputer czy laptop, 

wolniejsze procesory, mniej pamięci RAM, a na dodatek 

zdarza im się powolne połączenie z internetem lub 

wręcz jego brak. Problemy potęgują błędy deweloperskie  

zastosowane w skryptach strony czy złe ustawienia 

ładowania poszczególnych elementów wersji mobilnej 

sklepu. 

 

Wszystkie powyższe punkty skłoniły Google i e-point 

do opracowania tego projektu, aby zarówno uświadomić 

przedsiębiorcom ważność kanału mobile, jak i pokierować 

ich w stronę jak najlepszego wykorzystania potencjału 

tkwiącego w tym kanale sprzedaży. Wszystko po to, aby 

dostosować sklepy do profilu mobilnych internautów 

i ich urządzeń w celu zwiększenia prawdopodobieństwa 

zakupu w m-commerce.

Wyniki audytu podzieliliśmy na dwa obszary: 

rekomendacje zmian w obszarze UX, oraz propozycje 

poprawy strony technologicznej sklepu. Całość dostępna 

jest w formie TOP 10 praktycznych rekomendacji, 

po pięć dla każdej sekcji. Dla osób, które chcą zgłębić 

poszczególne zagadnienia rozszerzyliśmy opisy w 

sekcjach dotyczących metodologii. Polecamy również 

komentarze ekspertów z Google oraz e-point, którzy 

uzupełniają rekomendacje o dodatkowe spostrzeżenia.

1. https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/consumer-insights/consumer-journey/particularly-polish-modern-path-purchase-poland/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/consumer-insights/consumer-journey/particularly-polish-modern-path-purchase-poland/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-cee/consumer-insights/consumer-journey/particularly-polish-modern-path-purchase-poland/


Retail Growth 
to program rozwoju polskiego

handlu detalicznego, skierowany
do przedsiębiorców o potencjale

do ekspansji w przestrzeni cyfrowej, 
stworzony w 2019 r. przez polskie

biuro Google.

PROGRAM RETAIL GROWTH
GENEZA PROJEKTU 

Jeden z jego obszarów tematycznych, skoncentrowany 

wokół rozwoju kanału mobile, jest realizowany przy 

współpracy z e-point. 

 
INICJATYWA TA OBEJMUJE:

Audyt mobilnego User Experience i szybkości 
witryn firm oraz rekomendacje, prezentację raportu 
z audytu wraz z dokładnym omówieniem propono-
wanych zmian i zaleceń,

Wdrożenie zaleceń przez firmy w celu poprawy 
doświadczeń użytkowników,

Cykl spotkań, dotyczących podsumowania 
wdrożonych zaleceń, planów na kolejne usprawnienia 
oraz ich wpływu na wyniki biznesowe. 

Realizacja projektu obejmowała głęboki audyt UX oraz 

mobilnej szybkości 50 polskich sklepów m-commerce 

małej i średniej wielkości, z kategorii zdrowie & uroda, 

meble, art. spożywcze, elektronika, książki, moda. 

RAPORTY I REKOMENDACJE
Firmy, które uczestniczyły w projekcie otrzymały 
raport zawierający:
• Opis metody badawczej

• Procentowy wynik jakości mobilnego UX dla różnych 
etapów zakupu w sklepie

• Spostrzeżenia i rekomendacje dotyczące 
konkretnych zmian UX

• Procentowy wynik szybkości strony i rekomendacje 

dotyczące jej ulepszeń

Każda z firm otrzymała dodatkowo dokument
projektowy zawierający:
• Listę rekomendacji UX/Speed

• Spodziewany wpływ na najważniejsze KPI 
(np. Conversion Rate)

• Miejsce na określenie właściciela dla wdrożenia danej 

rekomendacji po stronie Klienta

• Status wdrożenia

Informacje zebrane podczas analizy stały się podstawą 

do zbudowania koncepcji wsparcia małych i średnich 

firm, aby ich m-commerce stał się szybszy i bardziej 

użyteczny.  Dla niektórych firm uczestniczących 

w projekcie oznaczało to rozwinięcie kompetencji 

czy utworzenie nowych stanowisk pracy dla osób, 

które odpowiadają za szybkość działania i poprawny 

UX strony mobilnej.



Kategoria szybkości podlegała
w audycie ocenie punktowej
i złożona była z kilku zbiorów
danych (laboratoryjnych i realnych 
urządzeń). Podczas analizy nie była 
preferowana żadna technologia,
aby nie zakłócać wyników audytu.

METODOLOGIA BADANIA
OCENA SZYBKOŚCI 

Oceniana była wyłącznie szybkość działania strony oraz to, czy jest przyjazna dla użytkowników mobilnych. 

Interesowało nas doświadczenie klientów, którzy chcą dokonać szybkiego zakupu na mobilnej stronie 

internetowej i nie planują instalować dodatkowych aplikacji na swoim smartfonie.

 
W BADANIU WYKORZYSTANO 3 METRYKI SZYBKOŚCI WITRYNY MOBILNEJ (CORE WEB VITALS), 
STWORZONE PRZEZ GOOGLE:

LCP - czas do pojawienia się na ekranie największego elementu. Tutaj oznaczony kolorem zielonym,
co oznacza, że jest na dopuszczalnym poziomie. 

FID - czas reakcji serwisu na akcję użytkownika, np. na naciśnięcie przycisku. W tym przykładzie wynosi zero, 
czyli jest idealny.

CLS - liczbowe przedstawienie stabilności wizualnej elementów strony (skoków i przesunięć) w trakcie jej łado-

wania, na skali od 0 do 1. W tym przypadku widzimy lekką poprawę w działaniu tego przykładowego serwisu. 
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FINALNA OCENA SZYBKOŚCI 
ZASTOSOWANA W AUDYCIE 
Finalny wynik dla poszczególnych sklepów, 
to średnia za wynik Core Web Vitals 
oraz za wyniki laboratoryjne 
poszczególnych stron i podstron 
(strona główna, kategoria, strona 
produktu, koszyk i checkout) 
z narzędzi Lighthous/PageSpeed Insights.

OCENA MOBILNEGO USER EXPERIENCE
Na podstawie analiz raportów własnych oraz innych uznanych instytutów badawczych, takich jak Baymard 

Institute i Nielsen Norman Group, a także Google, wytypowaliśmy 58 punktów kontrolnych, które były podstawą 

do analiz ścieżek użytkownika według dwóch scenariuszy. 

 

Pierwszy odzwierciedlał prosty zakup produktu: 

Użytkownik odwiedza stronę produktową, a następnie przechodzi wprost 

do kasy i dokonuje zakupu.

 

Drugi scenariusz uwzględniał ścieżkę powiązaną z eksploracją katalogu 

na stronie produktowej: 

W tym przypadku użytkownik wchodzi na stronę główną sklepu, eksploruje 

katalog, następnie przechodzi do interesującego go produktu poprzez wybór 

kategorii oraz filtry. Dla przykładu, na etapie zapoznania się z produktem, 

zastosowane zostały punkty kontrolne takie jak: cena widoczna bez przewijania, 

informacja o kosztach dostawy, czas dostawy oraz wiele innych elementów.

Chrome UX Report (CrUX)
CrUX (Chrome User Experience Report) jest publiczną 

bazą danych, zawierającą pomiary szybkości pochodzące 

od realnych użytkowników, korzystających z telefonów 

z przeglądarką Chrome, dla danej domeny. Rejestrowane 

dane obejmują m.in. metryki Core Web Vitals.

Lighthouse i PageSpeed Insights
Lighthouse to automatyczne narzędzie typu open 

source do badania i mierzenia jakości stron 

internetowych. Posiada audyty wydajności, dostępności, 

progresywnych aplikacji internetowych (PWA), SEO 

i najlepszych praktyk.



Strona
produktu

Moment dodania
do koszyka

Sposób dostawy Podsumowanie

Twój koszyk

PIERWSZA ŚCIEŻKA
ODZWIERCIEDLA ZAKUP PRODUKTU
Użytkownik ląduje na stronie produktowej, a następnie przechodzi
do kasy i dokonuje zakupu.



Strona główna Menu główne

Wyniki wyszukiwania Panel filtrowania

Strona kategorii 
(listing)

DRUGA ŚCIEŻKA
ODZWIERCIEDLA EKSPLORACJĘ KATALOGU
Użytkownik wchodzi na stronę główną sklepu, przechodzi do interesującej go kategorii 
oraz korzysta z filtrów.



UZYSKANE REZULTATY
Efektem przeprowadzonych audytów jest ponad 1110 rekomendacji udzielonych 
firmom, które brały udział w projekcie. Warto wskazać, że ponad 25% rekomendacji 
zostało wdrożonych lub jest w trakcie wdrożenia. 

Usprawnienia
dotyczące

doświadczenia klienta
(User Experience) 
witryny mobilnej

sklepów

Rekomendacje
dotyczące

szybkości działania 
witryny mobilnej 

sklepów

+ 3.3% 
Conversion Rate

Firmy, które zrealizowały usprawnienia
dotyczące doświadczenia klienta
(User Experience) wersji mobilnej

sklepów

Firmy które nie zastosowały
żadnej rekomendacji 

- 6.2% 
Conversion Rate

+ 11% 
Przyspieszenia szybkości strony

Firmy, które wdrożyły rekomendacje
dot. szybkości strony

- 4% 
Spowolnienie szybkości strony

Firmy które nie zastosowały żadnej
rekomendacji 



TOP 5 REKOMENDACJI USPRAWNIAJĄCYCH 
USER EXPERIENCE
PIOTR KOWALSKI, GOOGLE POLSKA 

REKOMENDACJA 1: 
ZADBAJ, ABY KLUCZOWE AKCJE BYŁY 
DOSTĘPNE BEZ PRZEWIJANIA. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez 

Google, użytkownicy są zmęczeni przewijaniem 

i poszukiwaniem informacji. To jeden z większych 

powodów frustracji klientów korzystających 

ze smartfonów podczas zakupów. 

 

Dlatego dostępność kluczowych akcji bez konieczności 

przewijania ekranu, to istotna kwestia, która najczęściej 

występuje na stronie  z produktem, w momencie 

dodania do koszyka. Cena oraz przycisk dodania 

do koszyka powinny być widoczne bez konieczności  
przewijania ekranu. Dzięki temu oferta dla użytkownika 

jest przejrzysta i tworzy spójny obraz z informacjami, 

które wcześniej docierały do niego za pośrednictwem 

banerów czy w wyszukiwarce. Użytkownik ma wówczas 

wrażenie, że komunikaty, jakie uzyskuje w trakcie 

zakupu są spójne. Ponadto, jeśli informacje zamieścimy 

blisko dolnej krawędzi ekranu będą one łatwiej 

dostępne przy użyciu kciuka, który u większości ludzi 

służy jako narzędzie do nawigacji  w telefonie.

PROBLEM DOTYCZY 68% BADANYCH SKLEPÓW

Jak to może wyglądać w praktyce? 
Zobacz te dwa przykłady



REKOMENDACJA 2: 
PRZYSPIESZ REJESTRACJĘ, 
TAKŻE PRZEZ SERWISY ZEWNĘTRZNE. 
Szybkość rejestracji za jednym kliknięciem przez przez 

zewnętrzne konta (Facebook, Google, Apple etc.) 

to wygoda i bardzo ważna rekomendacja z punktu 

widzenia bezpieczeństwa. Część użytkowników, która 

jest proszona o wymyślenie hasła do kolejnego serwisu 

internetowego, podaje w domyśle słabe, standardowe 

konfiguracje słów, co niesie ze sobą ryzyko przejęcia 

konta. 

 

 

Ważnym czynnikiem jest fakt, że zapamiętanie 

logowania do aplikacji, dzięki opcji rejestracji przez konto 

zewnętrzne, występuje często u doświadczonych 

użytkowników. 

PROBLEM DOTYCZY 61% BADANYCH SKLEPÓW

Po lewej przykłady rejestracji 
za jednym kliknięciem przez

zewnętrzne konta  
(Facebook, Google, etc.)



PROBLEM DOTYCZY 50% BADANYCH SKLEPÓW

REKOMENDACJA 3: 
WYRAŹNIE ZAZNACZAJ BŁĘDY 
W FORMULARZACH
Ta rekomendacja usprawnia zakup na poziomie 

przejścia do kasy. Błędy w formularzu powinny być 

oznaczone w jasny i zrozumiały dla użytkownika 

sposób tak, by były łatwe do poprawienia. Oznaczenia 

tylko i wyłącznie np. kolorem czerwonym czy zielonym 

wyklucza osoby niewidzące barw. Według badań, taka 

grupa stanowi 5% populacji Polski. 

 

 

 

 

 

Komunikaty błędów prezentowane w momencie 

wypełniania formularza usprawniają proces zakupu. 

Zbyt dużo błędów do poprawy może być dla użytkownika 

odstraszające, rodzić frustrację, a tym samym zniechęcić 

do zakupu, powiększając liczbę porzuconych koszyków 

w naszej bazie.

W przypadku, gdy użytkownik żle 
wypełni e-mail,  oprócz koloru w polach 

pojawiają się też ikony czy też znak 
wykrzyknika lub krzyżyka. 

Błędy są dokładnie opisane. 
 

To jest informacja i wskazówka dla osób 
niewidzących kolorów, że muszą 

poprawić informacje w formularzu.



PROBLEM DOTYCZY 47% BADANYCH SKLEPÓW

Po lewej przykładowe 
ekrany badanych sklepów. 

Na stronie głównej 
pokazane są wszystkie 
benefity sprzedażowe 

takie jak: bezpłatna wysyłka, 
bezpłatne zwroty, historia 

firmy udokumentowana 
sukcesami. Takie informacje 

warto przedstawić 
użytkownikowi.

REKOMENDACJA 4: 
UMIEŚĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU OBIETNICĘ 
DOTYCZĄCĄ OBSŁUGI. 
Informacje o tym, jak szybko dostarczymy produkt, 

albo jak wygląda obsługa posprzedażowa - powinny 

być przedstawione w postaci krótkich i zrozumiałych 

dla klienta benefitów. 

Dobrą praktyką jest informowanie o standardzie 

obsługi w trakcie zakupu i po nim, w treści strony 

głównej, jak również na stronie produktu. 

 

 

 

 
Buduje to relację z użytkownikiem. Informowanie 

klienta o benefitach  obsługi na wczesnym etapie 

zakupu, może rozwiać jego wątpliwości czy rozcza- 

rowania związane ze złym doświadczeniem 

z poprzednich zakupów, a tym samym zwiększyć 

prawdopodobieństwo konwersji. 



PROBLEM DOTYCZY 45% BADANYCH SKLEPÓW

Tu widzimy przykłady 
dobrych praktyk. 

Po lewej stronie mamy 
dobrą klawiaturę ekranową 

z dużymi polami 
numerycznymi.  

Pośrodku mamy przykład 
klawiatury dopasowanej 

do pola z e-mail. Po prawej 
również poprawnie 

dopasowaną klawiaturę 
numeryczną.

REKOMENDACJA 5: 
ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ KLAWIATURĘ
Dobrą praktyką jest to, że odpowiednie pola 

w formularzu, które użytkownik musi wypełnić 

powinny zapewnić odpowiedni typ klawiatury 

dopasowany do charakteru wprowadzanych 

danych. Przykładowo, jeżeli mamy do wpisania 

numer telefonu, klawiatura powinna pokazywać 

duże przyciski numeryczne. Dlaczego jest to ważne? 

Klawiatura w domyślnej wersji na smartfonie jest 

niewygodna. 

 

 

Liczby są w górnym wierszu i należy użyć wirtualnego 

shift, żeby je uzyskać. 

 

To często powoduje problemy z uzupełnieniem danych, 

bo przyciski są bardzo małe i łatwo się pomylić. Takie 

błędy to koszty dla m-commerce. Na szczęście to bardzo 

szybka do wdrożenia zmiana, która sprowadza się do 

kilku linijek kodu html. 



Kanał mobilny istnieje realnie od ponad 10 lat, jednak przez dużą część tego okresu 
funkcjonował jako coś mniej ważnego od komputerów typu desktop. Co ciekawe, 

liczba zapytań do polskiej wyszukiwarki Google pochodzących ze smartfonów 
po raz pierwszy przekroczyła tę pochodzącą z desktopów na początku 2018 roku. 
Od tego momentu liczba zapytań ze smartfonów cały czas dynamicznie rośnie, 

w 2021 roku dwukrotnie przekraczając zapytania z desktopów.

Dla e-commerce to cenna i bardzo pozytywna informacja, bo zapowiada ciągły wzrost 
branży. Natomiast to jednocześnie bardzo zła wiadomość, jeśli chodzi o współczynniki 

konwersji. W stosunku do ruchu pochodzącego z komputerów typu desktop, 
są one cały czas od dwóch do trzech razy gorsze. Powodów, dla których tak się dzieje 
może być kilka lub nawet kilkanaście. W ramach naszego programu Retail Growth 

możemy podać kilka przyczyn, które są wyraźnie zarysowane. 
Jedną z nich jest wolno działająca strona, z dodatkowo bardzo złym UX. 
Jest to szczególnie widoczne w przypadku źle zaprojektowanych stron, 

ponieważ wielkość ekranu jest wciąż dużym wyzwaniem dla designerów, 
którzy nie zawsze potrafią zaprojektować użyteczną wersję strony, 

która będzie ułatwiać zakup i generować wysokie współczynniki konwersji. 

To wszystko dodatkowo komplikuje się w sferze analityki i atrybucji użytkowników, 
którzy przepływają pomiędzy smartfonami a desktopami. Problemy związane 
z pozyskiwaniem ruchu można poniekąd rozwiązać, stosując automatyczne 

zarządzanie kampaniami wspierane rozwiązaniami z obszaru uczenia maszynowego, 
które coraz lepiej radzą sobie z tego typu kwestiami. Wciąż jednak zbyt wolno 

działająca strona lub User Experience na niskim poziomie, wymaga interwencji 
człowieka - fachowca, który potrafi zidentyfikować problemy i zaproponować ich 

rozwiązanie. W ramach tego projektu, wspólnie z e-point skupiliśmy się na obszarze 
optymalizacji stron mobilnych, przeprowadzając serię profesjonalnych audytów wśród 

polskich firm e-commerce.

 Piotr Kowalski 
Google Poland



TOP 5 REKOMENDACJI POPRAWIAJĄCYCH 
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA SKLEPU MOBILNEGO
MICHAŁ SZKLARSKI, E-POINT 

REKOMENDACJA 1: 
ZDEFINIUJ ROZMIAR OBRAZKÓW W HTML. 
Ustawienie precyzyjnej i zdefiniowanej na poziomie 

znaczników HTML szerokości i wysokości elementów 

obrazu <img> zmniejsza przesunięcia układu i pozwala 

poprawić CLS (Cumulative Layout Shift). Zastosowanie 

znaczników pozwala uniknąć sytuacji, w której strona 

sklepu na urządzeniu mobilnym wyświetla się “skokowo”, 

pokazując najpierw duże elementy graficzne zawartości, 

a następnie dopasowuje je do odpowiednich rozmiarów.

 
Krytyczne: 
W audytowanych serwisach dużo obrazów (m.in. zdjęcia 

produktów, ikony) nie ma zdefiniowanych precyzyjnych 

rozmiarów, co sprawia, że zawartość na stronie może 

bardziej “skakać” przy ładowaniu.

 
Rekomendacja: 
• Zdefiniowanie i dodanie parametrów ‘width’ i ‘height’ we właściwych zasobach graficznych

PROBLEM DOTYCZY 82% BADANYCH SKLEPÓW



REKOMENDACJA 2: 
ZREWIDUJ ZASTOSOWANE SKRYPTY JAVA SCRIPT.
Rekomendujemy usunąć lub zoptymalizować w inny sposób nieużywany kod JavaScript, aby zmniejszyć ilość 

przesyłanych danych w transferze od serwera do klienta. Z punktu widzenia szybkości działania strony to kosztowne 

sekundy czasu ładowania strony. 

Krytyczne
Z powodu długo ładujących się lub nieoptymalnych

wagowo skryptów JavaScript, czas do pełnego 

załadowania strony jest przedłużany najczęściej

o kilkanaście sekund.

 Rekomendacja:
Zalecamy przyjrzeć się:
• zasadności korzystania z przestarzałych wersji 

skryptów JavaScript,

• minifikacji i kompresji - do wszystkich zasobów 
JavaScript,

• rozwiązaniom klasy CloudFlare, które optymalizują 
ruch w trakcie działania.

PROBLEM DOTYCZY 75% BADANYCH SKLEPÓW

REKOMENDACJA 3: 
ZOPTYMALIZUJ POLITYKĘ CACHE’OWANIA
Długi okres przechowywania zasobów w pamięci 

podręcznej może przyspieszyć ładowanie podczas 

powtarzających się wizytach. Stałe elementy witryny 

mogą być spokojnie przechowywane na telefonach 

użytkowników, żeby nie pobierać za każdym razem 

tych samych danych  w połączeniach mobilnych. 

Dzięki temu, z każdą kolejną wizytą użytkownika, 

dane nie będą musiały być odczytywane od zera. 

 

 

 
Oznacza to oszczędność na transferze i przekłada się na 

krótszy czas ładowania.

Istotne
Audyt serwisów wykazał, że dużo zasobów ładuje się 

z maksymalnym czasem cache’owania od 0 do kilku dni. 

Przy zasobach, które bardzo rzadko zmieniają się, 

nie jest to konieczne.

 
Rekomendacja: 
• Zwiększenie czasu cache’owania raczej stałych zasobów (grafik, czcionek) do 1 roku lub więcej.

PROBLEM DOTYCZY 65% BADANYCH SKLEPÓW



Firma Orange Polska, po zmianie technologii swojej witryny 
na znacznie szybszą, odnotowała wzrost współczynnika konwersji o 52%. 
Analiza, która była podstawą do przebudowy witryny, wyraźnie pokazała, 
że duża część użytkowników czeka na pełne załadowanie serwisu ponad 
10 sekund, a współczynnik konwersji przy takim czasie oczekiwania spada 

o ponad jedną trzecią. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo we wspólnym 
case study od Orange Polska oraz Google: web.dev/orange.

REKOMENDACJA 4: 
ZAPEWNIJ WIDOCZNOŚĆ TEKSTU PODCZAS 
ŁADOWANIA CZCIONEK.
Czcionki to często duże pliki, których ładowanie zajmuje 

trochę czasu. Niektóre przeglądarki ukrywają tekst do 

momentu wczytania czcionki, powodując zjawisko 

Flash of Invisible Text (FOIT) i Flash of Unstyled Text 

(FOUT).

Najczęściej czas do pełnego załadowania audytowanej 

strony z tego powodu nie jest przedłużany, ale wpływa 

to istotnie na CLS, czyli w praktyce oznacza 

“rozbicie uwagi użytkownika”, a tym samym niski 

poziom pozytywnego doświadczenia zakupowego.

 
Rekomendacja: 
• Zastąpić fonty starych formatów (.ttf) nowymi (.woff),

• Zalecamy użycie funkcji CSS „font-display”, by 
zapewnić widoczność tekstu dla użytkownika 
podczas ładowania czcionek internetowych.

PROBLEM DOTYCZY 61% BADANYCH SKLEPÓW



REKOMENDACJA 5: 
ZOPTYMALIZUJ SKRYPTY JAVA SCRIPT
Ważnym elementem wpływającym na szybkość 

działania strony jest liczba zastosowanych narzędzi 

takich jak marketing automation, wirtualni asystenci 

czy rankingi. Zbyt duże nagromadzenie rozwiązań 

istotnie wpływa na czas działania strony.  

 

 

Z tego powodu warto rozważyć skrócenie czasu 

spędzanego na parsowaniu, kompilowaniu i wykonywaniu 

kodu JS. Tym bardziej, że dużo z tych skryptów nie jest 

stale wykorzystywanych, a co najważniejsze, odpowiednio 

sprawdzonych pod kątem poprawności działania. 

PAKIET PAKIET PAKIET PAKIET PAKIET PAKIET PAKIET PAKIET PAKIET

PRZYBLOKOWANIE SIĘ STRONY

JAVA SCRIPT

Czas do pełnego załadowania audytowanych stron z powodu wysokowydajnej obsługi skryptów JS jest przedłużany 

najczęściej o kilkanaście sekund, co przy tak znacznym opóźnieniu wpływa na niższy poziom zadowolenia klienta, 

a tym samym na niższą konwersję.

 
Rekomendacja: 
• Analiza potrzeb i optymalizacja posiadanych skryptów JS pod kątem użyteczności  i poprawności działania 

(od zweryfikowanych dostawców),

• Podzielenie skryptów na mniejsze fragmenty, bardziej elastyczne w przetwarzaniu.

PROBLEM DOTYCZY 57% BADANYCH SKLEPÓW



Pozyskanie klienta w m-commerce, czyli trudna walka o uwagę i efekt

Właściciele firm i managerowie e-commerce dobrze wiedzą, jak trudno jest pozyskać 
klienta. Robimy dużo wkładając wiele wysiłku w zarządzanie płatnym ruchem 

czy kampaniami reklamowymi. Nieustannie zachęcamy użytkownika do odwiedzenia 
naszego serwisu licząc, że proces ten zwiększy konwersję. Tymczasem często zdarza się, 

że powolny serwis mobilny, w dodatku o słabej użyteczności potrafi skutecznie 
zniechęcić do zakupów, pomimo tak wielu starań. 

Dobry User Experience i odpowiednia szybkość działania serwisu mobilnego, 
które - jak wynika z naszych analiz - istotnie wpływają na wzrost konwersji, 

możemy rozbić na kilka mniejszych czynników:
• dobre pierwsze wrażenie, np. dopasowanie strony do szerokości ekranu smartfona 

• ergonomiczny interfejs, ułatwiający zakup
• dostępność, w tym dopasowanie do potrzeb klientów 

z niepełnosprawnościami, takimi jak wada wzroku 
lub ograniczenia ruchomości. 

W przypadku analizy dotyczącej szybkości działania, użytkownikom w głównej mierze 
zależy na błyskawicznym pojawianiu się treści na ekranie smartfona. 

Warto podkreślić, że sprawność działania powinna być powiązana z szybką 
reakcją serwisu na akcje użytkownika, takie jak np. dotknięcie przycisku, 

przy zachowaniu stabilności elementów podczas ładowania. Te elementy mają 
wpływ na akcje użytkownika, takie jak np. kliknięcia w reklamy, jak również na ranking 

wyszukiwarki Google (szybkość serwisu mobilnego uwzględniana jest w rankingu 
od maja 2021, a desktopowego od lutego 2022).

Michał Szklarski 
e-point SA
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