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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Po zakończonym bardzo dobrymi wynikami rokiem 2015,
pierwsze trzy miesiące roku 2016 przyniosły dla rejestru
domeny .pl kolejne dobre rezultaty. Pod względem liczby nowych nazw, która wyniosła 290 530, był to trzeci wynik w historii rejestru – większa kwartalna liczba rejestracji
odnotowana została ostatnio cztery lata temu. Najlepszym
miesiącem w kwartale był marzec, w którym zarejestrowano ponad 100 tysięcy nazw. W okresie od stycznia do marca dziennie średnio rejestrowanych było ich 3 193, przy czym
w lutym aż 3 389 – pod tym względem był to najlepszy luty
i jednocześnie czwarty wynik miesięczny w historii rejestru.
Wśród innych zdarzeń pierwszego kwartału 2016 roku, wartych podkreślenia, znajduje się rozkład nowych rejestracji
w poszczególnych typach stref – rejestracje bezpośrednio
w domenie .pl osiągnęły największy w historii rejestru udział,
przekraczając poziom 75% wszystkich rejestracji. Rejestracje w domenach funkcjonalnych i regionalnych cieszyły się
znacznie mniejszą popularnością, osiągając poziomy odpowiednio 19 i 5,9 %.

Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku stan rejestru
domeny .pl wyniósł 2 712 200 nazw aktywnych w DNS, utrzymywanych na rzecz niemal 1 016 tys. abonentów. Oznacza to,
że rejestr powiększył się w pierwszym kwartale o 30 448 nazw,
dzięki czemu dynamika roczna, która wzrosła czwarty kwartał
z rzędu, była na poziomie 6,78% – wyższa była ostatnio w trzecim kwartale 2012 roku.
Na szczególną uwagę w pierwszym kwartale 2016 roku zasługuje utrzymanie również tendencji wzrostowej liczby odnowień utrzymywanych nazw domeny .pl. Wskaźnik odnowień
wyniósł w pierwszych trzech miesiącach roku 62,46%. To już
czwarty kolejny kwartał, w którym poziom odnowień wzrósł,
osiągając jednocześnie najwyższy poziom od początku 2009
roku.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z najnowszym raportem, przedstawiającym dane z rejestru nazw domeny .pl za
pierwszy kwartał 2016 roku.
Wojciech Kamieniecki
Dyrektor NASK
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LICZBA NAZW DOMENY .PL W DNS
Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku w rejestrze domeny
.pl znajdowało się 2 712 200 nazw aktywnych w DNS. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2016 roku liczba ta zwiększyła
się o 30 448 nazw, w tym wzrost o 9 181 nazw odnotowany
został w styczniu, o 16 192 w lutym i 5 075 w marcu.
Spośród wszystkich aktywnych nazw domen w DNS na
koniec marca 2016 roku 73,30% stanowiły nazwy utrzymywane bezpośrednio w domenie .pl, 21,55% w domenach
funkcjonalnych, a 5,15% nazw było utrzymywanych w domenach regionalnych.
Spośród nazw utrzymywanych w rejestrze .pl na koniec
pierwszego kwartału 2016 roku, 47 013 zawierało narodowe
znaki diakrytyczne, tzw. IDN, czyli ich udział wśród wszystkich aktywnych w DNS nazw domeny .pl stanowił 1,73%.
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500 000

88 958
2015
Q1 2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Liczba nazw domeny .pl w dns
Copyright by NASK
Szczegółowy Raport nask za pierwszy kwartał 2016 roku

4

Liczba NOWYCH rejestracji nazw domeny .pl
W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2016 roku zarejestrowanych zostało 290 530 nowych nazw w domenie .pl, prawie
6 tys. więcej niż w pierwszym kwartale 2015 roku. Liczba nowo zarejestrowanych nazw wyniosła w styczniu 2016
roku 91 929, a w kolejnych miesiącach: 98 272 w lutym oraz
100 329 w marcu.
Uzyskana na koniec pierwszego kwartału 2016 roku liczba
290 530 rejestracji nazw w rejestrze .pl to trzeci z kolei wynik
kwartalny od czterech lat. Najwyższy kwartalny wynik odnotowany został na koniec marca 2012 roku: 309 673, natomiast drugi wynik: 298 106 osiągnięty był w analogicznym
okresie 2011 roku.
Od początku stycznia do końca marca 2016 roku zarejestrowanych zostało 4 960 nowych nazw, w których użyto narodowe znaki diakrytyczne.
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Średnia dzienna liczba NOWYCH rejestracji
nazw domeny .pl
W pierwszym kwartale 2016 roku rejestrowane były dziennie średnio 3 193 nowe nazwy. Średnia dzienna liczba rejestracji dla poszczególnych miesięcy wynosiła odpowiednio:
w styczniu 2 965, w lutym 3 389 nazw, a w marcu średnio
3 236 nazw przybywało każdego dnia do rejestru .pl. Tak
wysoka średnia dzienna liczba rejestracji nowych nazw, jak
ta odnotowana w lutym 2016 roku, nie pojawiła się od marca
2015 roku, kiedy dziennie rejestrowanych było średnio 3 407
nowych nazw w domenie .pl.
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Liczba nowych rejestracji z podziałem na typ strefy
Udział rejestracji dokonanych bezpośrednio w domenie
.pl w ogólnej liczbie nazw zarejestrowanych w ciągu trzech
pierwszych miesięcy 2016 roku wyniósł 75,10%, a w porównaniu z udziałem tych rejestracji odnotowanym w ostatnim
kwartale 2015 roku wzrósł o 1,20p.p.
Rejestracje w rozszerzeniach funkcjonalnych, czyli np. .com.pl,
.info.pl, stanowiły 19,00% wszystkich nowo zarejestrowanych
nazw dokonanych w pierwszym kwartale 2016 roku, a ich
udział w liczbie rejestracji spadł o 1,08p.p. od końca grudnia
2015 roku.
Liczba rejestracji w domenach regionalnych, takich jak
.augustow.pl, .waw.pl, zmniejszyła się w porównaniu do
poprzedniego kwartału o 0,12p.p. Udział rejestracji dokonanych w domenach regionalnych stanowił 5,90% wszystkich rejestracji wprowadzonych do rejestru domeny .pl
w okresie od początku stycznia do końca marca 2016 roku.
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POZIOM odnowień nazw domeny .pl
W ciągu pierwszego kwartału 2016 roku ponad 460 tys. nazw
odnowionych zostało w rejestrze .pl na kolejny okres rozliczeniowy. Wskaźnik odnowień na koniec marca 2016 roku
wyniósł 62,46% i wzrósł o 0,59p.p. wobec wyniku odnotowanego na koniec grudnia 2015 roku. Utrzymany został łagodny
wzrost poziomu odnowień nazw w domenie .pl obserwowany od końca 2012 roku.
Spośród nazw odnowionych w pierwszym kwartale 2016
roku: 19,35% zarejestrowanych zostało w 2015 roku, 14,21%
w 2014 roku, a 11,12% zarejestrowano w 2013 roku. Data
rejestracji pozostałych nazw odnowionych od początku
stycznia do końca marca 2016 roku przypada na 2012 roku
(9,94%) i wcześniej (45,34%).
Podobnie jak w kilku ubiegłych kwartałach, tak również
w pierwszym kwartale 2016 roku, nie słabnie zainteresowanie usługą modyfikacji końca okresu rozliczeniowego. Koniec
okresu rozliczeniowego został przesunięty o zdefiniowaną
indywidualnie liczbę dni dla 1 275 nazw domeny .pl.
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Transfery nazw domeny .pl
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2016 roku, 46 607 nazw
domeny .pl przeniesionych zostało do nowego rejestratora.
Transfery nazw domen aktywnych w DNS stanowiły większość, bo aż 98,28% przenoszonych nazw, a tylko 1,72%
transferowanych nazw znajdowała się w stanie BLOCKED,
czyli była po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Liczba
transferów w pierwszym kwartale 2016 roku wykonanych
z jednoczesnym odnowieniem nazwy domeny na kolejny
okres rozliczeniowy wyniosła 1 132.
Średnio dziennie w pierwszym kwartale 2016 roku wykonywano 512 zmian rejestratora obsługującego nazwę
w domenie .pl, czyli o 23 więcej niż w pierwszym kwartale
poprzedniego roku.
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DNSSEC w domenie .pl
Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku w rejestrze domeny .pl utrzymywanych było 27 661 nazw zabezpieczonych
protokołem DNSSEC, dzięki któremu użytkownicy Internetu są w stanie potwierdzić prawdziwość informacji docierających do nich przez DNS. W okresie ostatnich dwunastu
miesięcy w rejestrze przybyło 5 536 zabezpieczonych nazw,
z czego 810 w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2016 roku.
W pierwszym kwartale 2016 roku średnio dziennie w DNS
przybywało 8,9 nazw domeny .pl z wpisami potwierdzającymi prawidłowe zabezpieczenie protokołem DNSSEC.
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Abonenci nazw domeny .pl
W rejestrze domeny .pl na koniec marca 2016 roku utrzymywanych było 2 712 200 nazw na rzecz 1 015 987 abonentów.
W ciągu pierwszego kwartału 2016 roku rejestrowi przybyło
8 281 abonentów.
63,78% abonentów rejestru utrzymywało jedną nazwę
domeny .pl, 14,44% dwie nazwy, 5,94% trzy, 4,40% cztery, a 3,88% pięć nazw domeny .pl. Od sześciu do dziewięciu
nazw utrzymywało 4,72% abonentów, a powyżej dziesięciu
nazw 2,84% klientów rejestru.
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Na podstawie zadeklarowanych danych rejestrowych
66,97% spośród abonentów stanowili przedsiębiorcy oraz
różnego rodzaju organizacje, natomiast osoby prywatne to
pozostałych 33,03% abonentów.
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Struktura abonentów nazw domeny .pl,
pierwszy kwartał 2016

Podział nazw domeny .pl uwzględniając
typ abonenta, pierwszy kwartał 2016
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opcjE
Od początku stycznia do końca marca 2016 roku zawarto 2 801
umów opcji na rejestrację nazw domeny .pl. Liczba umów
wyniosła w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału
2016 roku odpowiednio: 1 094 w styczniu, 902 w lutym i 805
w marcu.
1 501 istniejących umów opcji zakończyło się w pierwszym
kwartale 2016 roku udostępnieniem nazwy domeny .pl do
rejestracji, natomiast w 88 przypadkach nie doszło do rejestracji z przyczyn leżących po stronie wykupującego opcję
i nazwy wróciły do puli nazw domen wolnych, dostępnych
do rejestracji.
Od uruchomienia usługi w 2004 roku do końca pierwszego kwartału 2016 roku skuteczność udostępniania nazw domeny .pl
do rejestracji w ramach umów opcji wyniosła 45,02%.
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PARTNERZY NASK
W ramach Programu Partnerskiego rejestru domeny .pl na
koniec marca 2016 roku NASK współpracował z 215 rejestratorami z całego świata. 131 Partnerów NASK miało siedzibę
w Polsce, 58 w krajach europejskich, a 26 poza Europą.
Z ponad 2,7 mln nazw domeny .pl aktywnych w DNS, aż
78,29% było obsługiwanych przez rejestratorów z Polski,
12,43% przez rejestratorów europejskich, a 9,28% przez
rejestratorów z innych krajów.
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Podział Partnerów ze względu
Podział nazw domeny .pl ze względu na
na ich siedzibę, pierwszy kwartał 2016 siedzibę Partnera, pierwszy kwartał 2016
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Udział Partnerów w obsłudze nazw domeny .pl
Spośród 2 712 200 nazw domeny .pl aktywnych w DNS na
koniec marca 2016 roku 87,68% obsługiwali rejestratorzy
z prezentowanej w raporcie dziesiątki. Największy udział
w obsłudze nazw domeny .pl miała Home.pl S.A. (25,01%).
Na kolejnych pozycjach znaleźli się rejestratorzy: Nazwa.pl
Sp. z o.o. (21,09%), Consulting Service Sp. z o.o. (9,68%),
Michau Enterprises Ltd. (8,57%), OVH SAS (8,39%), AZ.pl Sp.
z o.o. (5,61%), Premium.pl Sp. z o.o. (3,10%), Agnat Sp. z o.o.
(2,66%), Dinfo Systemy Internetowe (2,29%) oraz Domeny.pl
Sp. z o.o. (1,28%).
Partnerzy NASK spoza prezentowanej dziesiątki obsługiwali łącznie na koniec pierwszego kwartału 2016 roku 12,32%
nazw w domenie .pl.
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Domeny.pl Sp. z o.o.
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Home.pl S.A.

2,66%
Agnat Sp. z o.o.
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Internetowe
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8,57%
Michau
Enterprises Ltd.

21,09%

8,39%
OVH SAS

Nazwa.pl Sp. z o.o.
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Sp. z o.o.

Udział Partnerów w obsłudze nazw
domeny .pl, pierwszy kwartał 2016
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Udział Partnerów w nowych rejestracjach
Najczęściej wybieranymi przez rejestrujących nazwy w domenie .pl Partnerami NASK, w pierwszym kwartale 2016 roku,
byli: Home.pl S.A., której udział w ogólnej liczbie nowych
rejestracji wyniósł 31,35% oraz Nazwa.pl Sp. z o.o., która
obsłużyła 23,45% nowych rejestracji.
Udział kolejnych rejestratorów prezentowanych na wykresie
kształtował się następująco: Michau Enterprises Ltd. (7,40%),
Consulting Service Sp. z o.o. (6,94%), OVH SAS (6,24%), AZ.pl
Sp. z o.o. (5,99%), Premium.pl Sp. z o.o. (1,70%), Agnat Sp.
z o.o. (1,33%), Dinfo Systemy Internetowe (1,02%), Domeny.pl
Sp. z o.o. (0,96%).
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Dinfo Systemy
Internetowe

Partnerzy NASK, spoza prezentowanej dziesiątki, dokonali
łącznie 13,62% nowych rejestracji nazw domeny .pl.
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* Wykres prezentuje dziesięciu
największych Partnerów NASK spośród
tych, którzy wyrazili zgodę na publikację
wartości ich udziału w rynku.
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Udział Partnerów w obsłudze abonentów
Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku suma abonentów
nazw domeny .pl obsługiwanych przez wszystkich Partnerów
NASK wyniosła 1 038 040.
W obsłudze abonentów największy udział mieli: Nazwa.pl
Sp. z o.o. (24,08%), Home.pl S.A. (21,07%) oraz Consulting
Service Sp. z o.o. (12,13%). W pierwszej dziesiątce rejestratorów obsługujących najwięcej Abonentów nazw domeny
.pl znaleźli się również: OVH SAS (9,62%), AZ.pl Sp. z o.o.
(6,02%), Dinfo Systemy Internetowe (3,62%), Agnat Sp.
z o.o. (3,53%), Michau Enterprises Ltd. (1,86%), Domeny.pl
Sp. z o.o. (1,44%) i Active 24 Sp. z o.o. (1,04%).
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Enterprises Ltd.
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Rejestratorzy NASK spoza prezentowanej w raporcie dziesiątki na koniec marca 2016 obsługiwali łącznie 15,59%
abonentów.
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* Wykres prezentuje dziesięciu
największych Partnerów NASK spośród
tych, którzy wyrazili zgodę na publikację
wartości ich udziału w rynku.
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Udział Partnerów w rynku opcji
Pięciu prezentowanych w raporcie rejestratorów obsłużyło łącznie 75,93% z 2 801 zawartych w pierwszym kwartale 2016 roku umów opcji na rejestrację nazwy domeny .pl.
W ciągu tych trzech miesięcy, przy zawieraniu umów opcji
pośredniczyło w sumie 37 rejestratorów.

24,07%
pozostali

Za pośrednictwem rejestratora Michau Enterprises Ltd.
zawarto 46,84% umów opcji. Drugim z kolei najczęściej
wybieranym rejestratorem przy zawieraniu umów opcji
była Premium.pl Sp. z o.o., która pośredniczyła w zawarciu
13,57% umów. Kolejni rejestratorzy z pierwszej piątki na
rynku opcji to: Domeny.pl Sp. z o.o. (7,10%), Agnat Sp. z o.o.
(4,46%) i AZ.pl Sp. z o.o (3,96%).
Rejestratorzy spoza prezentowanej piątki obsłużyli łącznie
674 nowych umów dotyczących opcji na rejestrację nazwy
domeny .pl.
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Enterprises Ltd.

3,96%
AZ.pl Sp. z o.o.

4,46%
Agnat Sp. z o.o.

7,10%
Domeny.pl Sp. z o.o.

13,57%
Premium.pl Sp. z o.o.
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