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Wstęp

Szanowni Państwo,
W trzecim kwartale 2014 roku stan rejestru domeny .pl przekroczył

Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku zarejestrowanych było

granicę 2,5 miliona i na koniec września osiągnął poziom 2 517 290

w rejestrze domeny .pl ponad 942 tys. abonentów. Jak wynika

nazw aktywnych w DNS. Od zakończenia pierwszego półrocza przybyło

z danych przedstawionych w raporcie, niemal 67% z nich miało

ponad 26 tys. nazw, dzięki czemu dynamika przyrostu w ujęciu

zarejestrowaną w rejestrze jedną nazwę domeny, ponad 14% - dwie

kwartalnym wyniosła 1,04%, a w ujęciu rocznym 2,48%.

nazwy. Z drugiej strony, blisko 1 100 klientów było abonentem ponad
stu nazw, przy czym 61 z nich więcej niż tysiąca.

W okresie od lipca do września zarejestrowanych zostało niemal
250 tys. nowych nazw – o ponad 12 tys. więcej niż w analogicznym

Zapraszam Państwa do lektury najnowszego raportu, prezentującego

okresie ubiegłego roku. Dziennie w trzecim kwartale rejestrowanych

dane z rejestru domeny .pl za trzeci kwartał 2014 roku.

było średnio 2 715 nazw.
Wskaźnik odnawianych nazw w rejestrze domeny .pl w ostatnich trzech
miesiącach osiągnął poziom 60,23%, poprawiając wynik z kwartału
poprzedzającego o 0,3p.p.
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Liczba nazw domeny .pl w DNS
Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku w rejestrze domeny .pl znajdo-

Spośród wszystkich aktywnych w tym okresie nazw, 71,34% to nazwy

wało się 2 517 290 nazw aktywnych w DNS. Od początku lipca do koń-

zarejestrowane bezpośrednio w domenie .pl, 22,22% w domenach

ca września 2014 roku przybyło ponad 26 tys. nazw, dając dynamikę

funkcjonalnych, a tylko 6,44% w domenach regionalnych.

wzrostu rejestru na poziomie 1,04%.
Nazwy z narodowymi znakami diakrytycznymi (tzw. IDN) stanowiły
2,09% wszystkich aktywnych nazw w domenie .pl. Ich liczba na koniec
trzeciego kwartału 2014 roku wyniosła 52 592 nazwy.

Liczba nazw domeny
.pl w DNS
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Liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl
Od początku lipca do końca września 2014 roku zarejestrowano

W poszczególnych miesiącach liczba nowo zarejestrowanych nazw

249 824 nowych nazw domeny .pl, co daje wynik lepszy o ponad 12 tys.

wyniosła: w lipcu - 82 761, w sierpniu - 83 895, a we wrześniu - 83 168.

niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spośród podanej liczby zarejestrowanych w trzecim kwartale 2014
roku nowych nazw, 1,89% zawierało narodowe znaki diakrytyczne.

Liczba rejestracji
nazw domeny .pl
Copyright by NASK
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Średnia dzienna liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl
Średnia dzienna liczba noworejestrowanych nazw w domenie .pl

W poszczególnych miesiącach trzeciego kwartału średnio dziennie

w trzecim kwartale 2014 roku wyniosła 2 715. Liczba ta zwiększyła się

rejestrowano: w lipcu 2 670, w sierpniu 2 706, we wrześniu 2 772

o 18 nowych nazw dziennie w porównaniu z poprzednim kwartałem.

nazwy domeny .pl.

Średnia dzienna
liczba rejestracji
nazw domeny .pl
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Liczba nowych rejestracji z podziałem na typ strefy
W trzecim kwartale 2014 roku udział nazw drugiego poziomu domeny

stanowiły 23,09%. Najmniejszą popularnością cieszyły się rejestracje

.pl w liczbie rejestracji wyniósł 70,39%. Jest to najlepszy wynik od

nazw w domenach regionalnych (jak .waw.pl czy .opole.pl), osiągając

pierwszego kwartału 2013 roku. Nazwy rejestrowane w domenach

6,52% udziału.

funkcjonalnych administrowanych przez NASK (jak np. .com.pl czy .net.pl)

Udział w liczbie nowych
rejestracji nazw drugiego
poziomu, regionalnych i
funkcjonalnych domeny .pl
Copyright by NASK
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Poziom odnowień nazw domeny .pl
Poziom odnawianych nazw w rejestrze domeny .pl w trzecim kwartale

Ze wszystkich odnowionych w trzecim kwartale nazw, 74,12% zareje-

2014 roku wyniósł 60,23%. Daje to wzrost o 0,30 p.p. w stosunku do

strowanych było bezpośrednio w domenie .pl, 20,59% w domenach

poprzedniego kwartału.

funkcjonalnych, zaś pozostałe 5,29% w domenach regionalnych obsługiwanych przez rejestr domeny .pl.

Od początku lipca do końca września 2014 roku odnowiono prawie
350 tys. nazw w domenie .pl, a w przypadku 682 nazw przesunięto
koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni.

Procent odnowień
nazw domeny .pl

61%
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Transfery nazw domeny .pl
W trzecim kwartale 2014 roku abonenci 44 530 razy zmieniali rejestra-

Od początku lipca do końca września 2014 roku dziennie w rejestrze

tora obsługującego utrzymywaną nazwę domeny .pl.

domeny .pl przenoszono obsługę średnio 484 nazw w domenie .pl.

W 535 przypadkach transfer obsługi wykonano z jednoczesnym odnowieniem nazwy domeny .pl na kolejny okres rozliczeniowy, w tym 340
razy po zakończonym okresie rozliczeniowym.

Liczba transferów
nazw domeny .pl
Copyright by NASK
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DNSSEC w domenie .pl
W rejestrze domeny .pl na koniec września 2014 roku istniało 17 847

W trzecim kwartale 2014 roku dwudziestu sześciu rejestratorów

nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC. Ich liczba zwiększyła się

współpracujących z NASK pośredniczyło w przekazywaniu rekordów

o 1 996 nazw w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dziennie przy-

potwierdzających poprawne zabezpieczenie nazw domeny .pl do rejestru.

bywało średnio 21,70 nazw zabezpieczonych DNSSEC.

Liczba nazw
domeny .pl
zabezpieczonych
DNSSEC

18 000

Copyright by NASK

12 000

16 000
14 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

10 Szczegółowy raport NASK za TRZECI kwartał 2014 roku

Q3 2014

Q2 2014

Q1 2014

Q4 2013

Q3 2013

Q2 2013

Q1 2013

Q4 2012

Q3 2012

Q2 2012

0

Abonenci nazw domeny .pl
Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku w rejestrze domeny .pl znaj-

cą stanowili Niemcy (1,31%), Amerykanie (0,89%) i Brytyjczycy (0,61%).

dowało się ponad 942 tys. unikalnych abonentów. 65,23% wszystkich

W omawianym okresie 66,75% abonentów miało zarejestrowaną jedną

abonentów stanowili przedsiębiorcy, a pozostałe 34,77% osoby fizycz-

nazwę domeny, 14,48% dwie nazwy domeny .pl. 1079 klientów NASK

ne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

(tj. 0,11%) było abonentem ponad 100 nazw domeny .pl, z czego 61
klientów było abonentem ponad 1 tys. nazw.

94,45% nazw domeny .pl utrzymywanych było na rzecz abonentów
z siedzibą w Polsce. Najliczniejszą grupę abonentów z siedzibą za grani-

Średnio na jednego abonenta przypadały 2,67 nazwy w domenie .pl.

Struktura abonentów nazw domeny .pl,
trzeci kwartał 2014

Podział nazw domeny .pl uwzględniając
typ abonenta, trzeci kwartał 2014

Copyright by NASK
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DNT
W trzecim kwartale 2014 roku w rejestrze domeny .pl 14-dniowe

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 liczba testowanych

testy, tzw. DNT, objęły 31 284 nazwy. W poszczególnych miesiącach

nazw była niższa o 32,87%.

liczba testowanych nazw kształtowała się następująco: w lipcu 12 574,
w sierpniu 9 821, we wrześniu 8 889. Z podanej liczby 3,47% testów

Od udostępnienia usługi we wrześniu 2007 roku zawarto ponad 1 053

zakończyło się rejestracją nazwy domeny .pl.

tys. umów na testy nazw domeny .pl. 5,75% testów zakończyło się
rejestracją nazwy domeny .pl.

Liczba rejestracji DNT
Copyright by NASK
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Opcje
Od początku lipca do końca września 2014 roku zawarto 5 547 umów

Od uruchomienia usługi w czerwcu 2004 roku rejestr zawarł ponad

opcji na rejestrację nazwy domeny .pl, a 438 przedłużono na kolejne

170 tys. umów opcji. Skuteczność tych umów, mierzona liczbą udo-

3 lata. W tym okresie 2 300 nazw objętych umowami opcji zostało udo-

stępnionych do rejestracji nazw domeny .pl, wyniosła na koniec

stępnionych do rejestracji na rzecz uzyskujących opcje, a w przypadku

trzeciego kwartału 2014 roku 43,39%.

112 udostępnionych nazw nie zostały dopełnione formalności i zostały
one uwolnione do powszechnej rejestracji.

Liczba założonych opcji
Copyright by NASK
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Partnerzy NASK
Rejestr domeny .pl na koniec trzeciego kwartału 2014 roku współpra-

Rejestratorzy z Polski obsługiwali na koniec września 2014 roku 77,07%

cował w ramach Programu Partnerskiego z 199 rejestratorami nazw

nazw aktywnych w systemie DNS. 12,72% obsługiwanych było przez

domen internetowych - Partnerami NASK. Na liczbę tę złożyło się 115

rejestratorów z innych krajów europejskich, a 10,21% z pozostałych

podmiotów z siedzibą w Polsce, 59 z siedzibą w krajach europejskich

krajów.

i 25 poza Europą.

Podział Partnerów ze względu na
siedzibę, trzeci kwartał 2014

Podział nazw domeny .pl ze względu na
siedzibę Partnera, trzeci kwartał 2014

Copyright by NASK

10,21%

12,56%

12,72%
57,79%

77,07%

Polska

29,65%
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Europa
pozostałe kraje

Udział Partnerów w obsłudze nazw domeny .pl
Partnerzy NASK obsługiwali na koniec trzeciego kwartału 2014 roku

domeny .pl znaleźli się: Nazwa.pl S.A., z udziałem 17,56%, Consulting

99,13% nazw domeny .pl. Ponad 50% nazw obsługiwanych było przez

Service Sp. z o.o. – 9,77%, Michau Enterprises Ltd. – 9,30%, AZ.pl

trzech rejestratorów: Home.pl S.A., Nazwa.pl S.A. i Consulting Service

Sp. z o.o. – 7,58%, Premium.pl Sp. z o.o. – 3,52%, Agnat Sp. z o.o. –

Sp. z o.o. Te trzy podmioty oraz rejestrator Michau Enterprises Ltd.

3,10%, Dinfo Systemy Internetowe – 2,54%, Domeny.pl Sp. z o.o. –

odnotowali w trzecim kwartale 2014 roku największe przyrosty liczby

1,32%, Active 24 Sp. z o.o. – 1,24%.

obsługiwanych nazw, ponad 2% każdy.
Rejestratorzy spoza prezentowanej dziesiątki obsługiwali 19,69% nazw
Na koniec września 2014 roku największy udział w obsłudze nazw

domeny .pl, a ich udział w rynku w ciągu trzeciego kwartału roku 2014

domeny .pl miała spółka Home.pl - 24,38% aktywnych w DNS nazw

zmalał o 0,33 p.p.

domeny .pl. Na kolejnych miejscach wśród największych rejestratorów

Udział Partnerów w obsłudze
nazw domeny .pl,
trzeci kwartał 2014 *
Copyright by NASK

pozostali 19,69%

Home.pl S.A. 24,38%

Active 24
Domeny.pl
Sp. z o.o. 1,24%
Sp. z o.o. 1,32%

Agnat Sp. z o.o. 3,10%

Dinfo Systemy
Internetowe 2,54%

Premium.pl Sp. z o.o. 3,52%
AZ.pl Sp. z o.o. 7,58%
*Wykres prezentuje dziesięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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Michau Enterprises Ltd. 9,30%

Nazwa.pl S.A. 17,56%
Consulting Service Sp. z o.o. 9,77%

Udział Partnerów w nowych rejestracjach
W trzecim kwartale 2014 roku 99,99% rejestracji nowych nazw w

NASK, w przypadku rejestracji nazwy domeny .pl, znaleźli się: Michau

rejestrze domeny .pl wykonanych zostało za pośrednictwem Partnerów

Enterprises Ltd. – 11,45%, AZ.pl Sp. z o.o. – 9,17%, Consulting Service

NASK.

Sp. z o.o. – 7,08%, Premium.pl Sp. z o.o. – 1,87%, Agnat Sp. z o.o.
– 1,32%, Dinfo Systemy Internetowe – 0,95%, Domeny.pl Sp. z o.o. –

Przy zawarciu blisko 50% umów na rejestrację i utrzymywanie

0,76%, MSerwis – 0,65%. Partnerzy spoza prezentowanej dziesiątki

nazwy domeny .pl pośredniczyło dwóch rejestratorów: Home.pl S.A.

obsłużyli 17,67% rejestracji nazw domeny .pl, o 2,95 p.p. mniej niż

i Nazwa.pl S.A., obsługując odpowiednio 29,04% i 20,04% rejestracji.

w poprzednim kwartale.

Na kolejnych miejscach na liście najczęściej wybieranych Partnerów

Udział Partnerów
w nowych
rejestracjach
nazw domeny .pl,
trzeci kwartał 2014*
Copyright by NASK

0,95%
Dinfo Systemy
Internetowe

0,76%
Domeny.pl
Sp. z o.o.

1,87%
Premium.pl Sp. z o.o.

17,67%
pozostali

29,04%
Home.pl S.A.

MSerwis 0,65%
1,32%
Agnat Sp. z o.o.

Consulting Service Sp. z o.o. 7,08%
AZ.pl Sp. z o.o. 9,17%
*Wykres prezentuje dziesięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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Michau Enterprises Ltd. 11,45%

20,04%
Nazwa.pl S.A.

Udział Partnerów w obsłudze abonentów
Z końcem września 2014 roku rejestr domeny .pl liczył ponad

21,37%. W pierwszej dziesiątce rejestratorów z największą liczbą

942 tys. abonentów. Ponieważ część z nich, z racji posiadania większej

obsługiwanych abonentów nazw domeny .pl znaleźli się również:

liczby nazw domen, obsługiwanych było jednocześnie przez różnych

Consulting Service Sp. z o.o. – 11,91%, AZ.pl Sp. z o.o. – 6,65%, Dinfo

rejestratorów, suma abonentów obsługiwanych przez poszczególnych

Systemy Internetowe – 4,09%, Agnat Sp. z o.o. – 4,08%, Michau

rejestratorów wyniosła ponad 964 tys.

Enterprises Ltd. – 1,71%, Domeny.pl Sp. z o.o. – 1,53%, Active 24
Sp. z o.o. – 1,09% i Premium.pl Sp. z o.o. – 0,90%.

Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku największą liczbę abonentów
nazw domeny .pl w polskim rejestrze obsługiwała Nazwa.pl S.A., jej

Na koniec trzeciego kwartału 2014 roku rejestratorzy spoza

udział w sumie abonentów obsługiwanych przez poszczególnych

prezentowanej w raporcie dziesiątki obsługiwali 24,02% abonentów

rejestratorów wyniósł 22,65%. Drugim Partnerem NASK pod względem

nazw domeny .pl.

liczby obsługiwanych abonentów była spółka Home.pl z udziałem

24,02%
pozostali

Udział Partnerów w obsłudze abonentów
nazw domeny .pl, trzeci kwartał 2014*
Copyright by NASK

1,53%
Domeny.pl
Sp. z o.o.
4,08%
Agnat Sp. z o.o.

1,09%
Active 24
Sp. z o.o.

0,90%
Premium.pl
Sp. z o.o.

1,71%
Michau Enterprises Ltd.

Dinfo Systemy Internetowe 4,09%
AZ.pl Sp. z o.o. 6,65%
*Wykres prezentuje dziesięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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22,65%
Nazwa.pl S.A.

21,37%
Home.pl S.A.

Consulting Service Sp. z o.o. 11,91%

Udział Partnerów w rynku DNT
W trzecim kwartale 2014 roku czternastu Partnerów NASK pośredniczyło

również: DD Sp. z o.o., MSerwis i Premium.pl Sp. z o.o. z udziałem

w zawieraniu umów na testy nazwy domeny .pl, tzw. DNT. Najczęściej

w obsłudze testów nazw domeny .pl odpowiednio: 7,50%, 4,16% i 3,10%.

wybieranym w tym okresie rejestratorem była AZ.pl Sp. z o.o. Za jej
pośrednictwem wykonano 38,45% testów. Drugim pod względem

Pozostali Partnerzy NASK obsłużyli łącznie 8,88% z 31 284 testów nazw

popularności rejestratorem był Michau Enterprises Ltd., który obsłużył

domeny .pl wykonanych od początku lipca do końca września 2014

37,91% testów. Wśród prezentowanej w raporcie piątki znaleźli się

roku.

Udział Partnerów
w rejestracjach DNT,
trzeci kwartał 2014*

Premium.pl Sp. z o.o. 3,10%

Copyright by NASK

8,88%
pozostali

MSerwis 4,16%
DD Sp. z o.o. 7,50%

Michau Enterprises Ltd. 37,91%
*Wykres prezentuje pięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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38,45%
AZ.pl Sp. z o.o.

Udział Partnerów w rynku opcji
W trzecim kwartale 2014 roku ze wszystkich 5 547 umów dotyczących

3,05% i Agnat Sp. z o.o. z udziałem 2,16% w rynku opcji na rejestrację

opcji na rejestrację nazwy domeny, 74,20% zawartych było za po-

nazwy domeny .pl.

średnictwem Michau Enterprises Ltd. Kolejni Partnerzy NASK najczęściej wybierani przez klientów wykupujących opcje w tym okresie to:

Partnerzy NASK spoza prezentowanej piątki obsłużyli w trzecim kwar-

First Dropcatchers LLC z 5,59% udziałem w rynku opcji, Premium.pl

tale 2014 roku 9,66% umów opcji.

Sp. z o.o. z udziałem 5,34%, AZ.pl Sp. z o.o. z udziałem na poziomie

Udział Partnerów w rynku opcji,
trzeci kwartał 2014*
Copyright by NASK

3,05%
AZ.pl Sp. z o.o.

2,16%
Agnat Sp. z o.o.

9,66%
pozostali

Premium.pl Sp. z o.o. 5,34%
First Dropcatchers LLC 5,59%

*Wykres prezentuje pięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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74,20%
Michau Enterprises Ltd.

