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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Przekazuję Państwu kolejny raport kwartalny zawierający szczegółowe dane z rynku domenowego
w Polsce.

łu 2016 roku w rejestrze domeny .pl odnotowano
261 843 nowe rejestracje. Średnia dzienna liczba nowozarejestrowanych nazw wyniosła 2 877.

Przedstawione w raporcie wyniki za drugi kwartał
2016 roku świadczą o stabilizacji na rynku domeny .pl
po okresie osiągania rekordowych rezultatów dotyczących zarówno liczby nowych rejestracji jak
i dynamiki przyrostu liczby nazw aktywnych w DNS
w kilku poprzednich kwartałach. W tym kontekście warto zauważyć, że pomimo niskiego przyrostu procentowego liczby nazw domeny .pl,
odnotowanego w drugim kwartale, roczny przyrost
w rejestrze na koniec czerwca 2016 roku osiągnął satysfakcjonujący wynik 4,62% w odniesieniu do rezultatu na poziomie 3% odnotowanego przez rejestry
zrzeszone w CENTR.

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, na
podobnym do ubiegłego kwartału poziomie pozostał
wskaźnik odnowień (62,11%). Abonenci odnowili blisko 380 tys. nazw domeny .pl i coraz chętniej korzystali z usługi modyfikacji końca okresu rozliczeniowego.

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku stan rejestru domeny .pl wyniósł 2 713 345 aktywnych nazw
w DNS, które były utrzymywane na rzecz ponad
1 022 tys. abonentów. W ciągu drugiego kwarta-
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Na uwagę zasługuje rosnące zainteresowanie usługą
DNSSEC. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku
liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych protokołem
DNSSEC wyniosła 28 794, o 1 133 więcej niż w pierwszym kwartale.
Zapraszam Państwa do lektury najnowszego raportu, prezentującego dane z rejestru domeny .pl za drugi kwartał 2016 roku.
Wojciech Kamieniecki
Dyrektor NASK

3

LICZBA NAZW DOMENY .PL W DNS
Rejestr domeny .pl zakończył pierwsze pół roku 2016
z liczbą 2 713 345 nazw aktywnych w DNS. W ciągu
drugiego kwartału 2016 roku przybyło 1 145 nazw,
przy czym w kwietniu odnotowano wzrost o 6 625
nazw, natomiast w dwóch kolejnych miesiącach nastąpił spadek odpowiednio o 1 455 w maju i 4 025
w czerwcu.
Na koniec czerwca 2016 roku, 74,30% nazw utrzymywanych w rejestrze było zarejestrowanych bezpośrednio w domenie .pl, 20,57% w domenach
funkcjonalnych, a 5,13% w domenach regionalnych.
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Na koniec drugiego kwartału nazwy z narodowymi
znakami diakrytycznymi, tzw. IDN, stanowiły 1,65%
wszystkich aktywnych nazw domeny .pl, a ich liczba
wyniosła 44 832.
Roczny przyrost liczby nazw domeny .pl w rejestrze
na koniec czerwca 2016 roku wyniósł 4,62%.
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Liczba NOWYCH rejestracji nazw domeny .pl
W ciągu drugiego kwartału 2016 roku doszło do
261 843 nowych rejestracji. Liczba nowozarejestrowanych nazw w poszczególnych miesiącach wyniosła odpowiednio: 94 272 w kwietniu, 86 243 w maju
i 81 328 w czerwcu.
Spośród wszystkich zarejestrowanych w drugim
kwartale 2016 roku nowych nazw domeny .pl tylko
1 126 zawierało narodowe znaki diakrytyczne, co
stanowiło 0,43% nowych rejestracji.
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Średnia dzienna liczba NOWYCH rejestracji
nazw domeny .pl
W drugim kwartale 2016 roku średnia dzienna liczba noworejestrowanych nazw domeny .pl wyniosła
2 877.
Miesiącem, w którym średnio dziennie zarejestrowano najwięcej nazw, był kwiecień z wynikiem 3 142
nowych nazw. W maju średnio dziennie rejestrowano 2 782 nazwy, a w czerwcu 2 711.
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Liczba nowych rejestracji z podziałem na typ strefy
W omawianym kwartale największą popularnością
wśród abonentów cieszyła się rejestracja nazw w domenie drugiego poziomu, czyli bezpośrednio w .pl.
Na kolejnym miejscu były domeny funkcjonalne,
zaś najmniejszą popularnością cieszyły się domeny
regionalne.
Bezpośrednio w rozszerzeniu krajowym .pl zostało zarejestrowanych 200 847 nazw, co stanowiło
76,71% ogólnej liczby wykonanych w tym okresie
rejestracji. Liczba nowych rejestracji w rozszerzeniach funkcjonalnych, (np. .com.pl, .info.pl) wyniosła 47 530 nazw, co stanowiło 18,15% udziału we
wszystkich rejestracjach w drugim kwartale 2016
roku. Pozostałe 5,14% udziału stanowiły nazwy
w domenach regionalnych (np. .waw.pl, .wroclaw.pl),
których liczba wyniosła 13 466.
W porównaniu do poprzedniego kwartału udział rejestracji wykonanych bezpośrednio w domenie .pl
wzrósł o 1,61p.p., natomiast udział nazw rejestrowanych w domenach funkcjonalnych i regionalnych
spadł odpowiednio o 0,85p.p. i 0.76p.p.
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Nowe rejestracje nazw domeny .pl
a siedziba abonenta
W drugim kwartale 2016 roku blisko 93% nowych
nazw domeny .pl zarejestrowanych było na rzecz
abonentów z siedzibą w Polsce. Poza granicami kraju
największa liczba nazw domeny .pl zarejestrowana
była na rzecz abonentów z Cypru - 50,27%, Niemiec 10,63%, następnie Wielkiej Brytanii - 8,04%, Stanów
Zjednoczonych - 6,98% i Czech - 3,04%.
Podział nowych rejestracji, dokonanych w omawianym kwartale na rzecz abonentów z Polski, ze
względu na województwo, w którym mieli miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdza, że
podobnie jak w poprzednich kwartałach, najliczniejszą grupę stanowiły rejestracje na rzecz abonentów z województwa mazowieckiego, 26,82%.
Na rzecz abonentów z województwa śląskiego zarejestrowano 11,26% nazw, z małopolskiego 9,37%,
z wielkopolskiego 8,80%, z dolnośląskiego 8,00%,
z pomorskiego 6,89%, z łódzkiego 5,29%, z zachodniopomorskiego 4,43%, z kujawsko-pomorskiego 3,50%, z lubelskiego 3,42%, z podkarpackiego
3,06%, a z warmińsko-mazurskiego 2,11% nazw
domeny .pl. Najmniej rejestracji w Polsce odnotowano na rzecz abonentów z województw: lubuskiego 1,85%, podlaskiego 1,79%, świętokrzyskiego
1,71%, oraz opolskiego 1,70% nazw.
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POZIOM odnowień nazw domeny .pl
Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku udział
nazw odnowionych w liczbie nazw domeny .pl podlegających odnowieniu na kolejny okres rozliczeniowy wyniósł 62,11% i spadł o 0,35p.p. w stosunku do
wyniku z końca pierwszego kwartału 2016 roku.
W drugim kwartale 2016 roku abonenci odnowili blisko 380 tys. nazw domeny .pl.
Struktura odnowionych w omawianym kwartale
nazw kształtowała się następująco: 75,12% dotyczyło nazw utrzymywanych bezpośrednio w domenie
.pl, 20,38% w domenach funkcjonalnych, a pozostałe 4,5% w domenach regionalnych.
W drugim kwartale 2016 roku wzrosło zainteresowanie usługą modyfikacji końca okresu rozliczeniowego. Dla 1516 nazw, o 241 więcej niż w poprzednim
kwartale, przesunięto koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni.
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Transfery nazw domeny .pl
Od początku kwietnia do końca czerwca 2016 roku
Abonenci rejestru domeny .pl 42 511 razy zmieniali rejestratora obsługującego utrzymywaną nazwę
domeny.
1 374 zmiany rejestratora połączone były z odnowieniem nazwy domeny .pl na kolejny okres rozliczeniowy, w tym 1 054 zmiany wykonane były już po
zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego.
W drugim kwartale 2016 roku średnio dziennie przenoszono obsługę 467 razy, o 48 razy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

200 000

2012

2013
2014

2015

150 000

Q1
Q2
100 000

2016

Q3
Q4

50 000

0

Liczba transferów nazw domeny .pl
Copyright by NASK
Szczegółowy Raport nask za drugi kwartał 2016 roku

10

DNSSEC w domenie .pl
Z końcem pierwszego półrocza 2016 roku w rejestrze domeny .pl istniały 28 794 nazwy zabezpieczone protokołem DNSSEC, z czego aż 87% w strefie .pl.
W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba zabezpieczonych nazw zwiększyła się o 1 133.
Dziennie w rejestrze domeny .pl przybywało
średnio 12,45 nazw zabezpieczonych DNSSEC.
23,5% nazw domeny zabezpieczonych protokołem DNSSEC zarejestrowanych zostało w 2016 roku,
34,5% w 2015 roku, 18,19% w 2014 roku, 10,37%
w 2013 roku, 5,47% w 2012 roku oraz łącznie 7,97%
nazw w latach poprzednich.
W drugim kwartale 2016 roku 41 rejestratorów
współpracujących z NASK pośredniczyło w przekazywaniu rekordów potwierdzających poprawne zabezpieczenie nazw domeny .pl do rejestru.
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Abonenci nazw domeny .pl
Rejestr domeny .pl na koniec czerwca 2016 roku miał
1 022 054 abonentów, z czego 66,95% stanowili
przedsiębiorcy, a pozostałe 33,05% osoby fizyczne.
Spośród 2 713 345 nazw domeny .pl aktywnych
w DNS, 70,46% utrzymywanych było na rzecz przedsiębiorców, a 29,54% na rzecz osób fizycznych.
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Na jednego abonenta przypadały średnio 2,65 nazwy domeny .pl. 64,25% abonentów utrzymywało jedną nazwę domeny .pl, 14,34% dwie nazwy,
5,57% trzy, 4,31% cztery, a 4,08% – pięć nazw. Od
sześciu do dziesięciu nazw utrzymywało 5,08% abonentów, a powyżej dziesięciu nazw 2,37% klientów
rejestru.
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przedsiębiorcy

Struktura abonentów nazw domeny .pl,
drugi kwartał 2016

Podział nazw domeny .pl uwzględniając
typ abonenta, drugi kwartał 2016
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opcjE
W drugim kwartale 2016 roku zawartych zostało
2 346 umów opcji na rejestrację nazwy domeny .pl,
natomiast 391 istniejących umów zostało przedłużonych o kolejne 3 lata. W tym okresie liczba założonych opcji w poszczególnych miesiącach wyniosła
odpowiednio: 825 w kwietniu, 779 w maju i 742
w czerwcu.
Od początku kwietnia do końca czerwca 2016 roku
1 462 umowy opcji zakończyły się udostepnieniem
nazwy do rejestracji, a w przypadku 95 udostępnionych nazw nie zostały dopełnione formalności lub
z nich zrezygnowano i wróciły do puli domen wolnych do ponownej rejestracji.
Od momentu uruchomienia usługi opcji na rejestrację nazwy domeny .pl, w czerwcu 2004 roku, rejestr
zawarł 189 003 umowy, z czego 45,24% zakończyło
się udostępnieniem nazwy do rejestracji.
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PARTNERZY NASK
Na koniec drugiego kwartału 2016 roku rejestr domeny .pl współpracował z 214 rejestratorami z całego świata.
129 rejestratorów, obsługujących łącznie 77,82%
nazw, miało swoją siedzibę w Polsce, 59 rejestratorów z siedzibą w innych krajach europejskich
obsługiwało 12,65% nazw w domenie .pl, a 26 rejestratorów mających siedzibę poza Europą obsługiwało 9,53% nazw domeny .pl.
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Podział Partnerów ze względu
na ich siedzibę, drugi kwartał 2016

Podział nazw domeny .pl ze względu na
siedzibę Partnera, drugi kwartał 2016
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Udział Partnerów w obsłudze nazw domeny .pl
Na koniec czerwca 2016 roku rejestratorzy z prezentowanej dziesiątki obsługiwali łącznie 87,58% nazw
domeny .pl aktywnych w DNS.
Ponad 55% nazw obsługiwanych było przez rejestratorów zajmujących trzy pierwsze pozycje w prezentowanym rankingu: Home.pl S.A. - 24,97%, Nazwa.pl
Sp. z o.o. - 20,48% oraz Consulting Service Sp. z o.o.
- 9,83%.
Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Michau Enterprises Ltd. - 8,81%, OVH SAS - 8,54%, AZ.pl Sp. z o.o. 5,60%, Premium.pl Sp. z o.o. - 3,05%, Agnat Sp. z o.o.
- 2,69%, Dinfo Systemy Internetowe - 2,33% oraz
Domeny.pl Sp. z o.o. - 1,28%.
W drugim kwartale 2016 roku największy wzrost liczby obsługiwanych nazw w domenie .pl odnotowali:
Michau Enterprises Ltd., o 0,24p.p., oraz Consulting
Service Sp. z o.o. i OVH SAS, o 0,15p.p. każdy.
Rejestratorzy spoza prezentowanej dziesiątki obsługiwali łącznie 12,42% nazw w domenie .pl, a ich
udział w drugim kwartale 2016 roku zwiększył się
o 0,10p.p.
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Udział Partnerów w obsłudze nazw
domeny .pl, drugi kwartał 2016
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Udział Partnerów w nowych rejestracjach
W drugim kwartale 2016 roku aż 85,71% rejestracji nazw w domenie .pl zostało wykonanych za pośrednictwem Partnerów NASK z prezentowanej
dziesiątki.
Największy udział w rynku noworejestrowanych
nazw domeny .pl należał do Home.pl S.A., która pośredniczyła przy rejestracji 29,75% nazw. Kolejnym
najczęściej wybieranym rejestratorem była Nazwa.pl
Sp. z o.o. z udziałem 24,95% w nowych rejestracjach.
W zestawieniu na kolejnych pozycjach znaleźli się:
Michau Enterprises Ltd. – 7,30%, Consulting Service
Sp. z o.o. – 6,25%, AZ.pl Sp. z o.o. – 6,17%, OVH SAS
– 6,07%, Premium.pl Sp. z o.o. – 1,86%, Dinfo Systemy Internetowe – 1,27%, Agnat Sp. z o.o. – 1,20%
oraz Domeny.pl Sp. z o.o. – 0,89%.
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Największy wzrost liczby noworejestrowanych nazw,
w stosunku do poprzedniego kwartału, odnotował
rejestrator Nazwa.pl Sp. z o.o. – 1,5p.p.
Partnerzy NASK spoza pierwszej dziesiątki pośredniczyli w zawarciu 14,29% umów na utrzymanie nazw
w domenie .pl.
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Udział Partnerów w nowych rejestracjach
nazw domeny .pl, drugi kwartał 2016
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Udział Partnerów w obsłudze abonentów
Na koniec drugiego kwartału 2016 roku największy
udział w obsłudze Abonentów nazw domeny .pl miała Nazwa.pl Sp. z o.o. z wynikiem 23,90%. Na drugim
miejscu pod względem liczby obsługiwanych Abonentów była Home.pl S.A. z 21,02% udziałem. Kolejne
miejsca w rankingu zajęli: Consulting Service Sp. z o.o.
– 12,26%, OVH SAS – 9,82%, AZ.pl Sp. z o.o. – 5,91%,
Dinfo Systemy Internetowe – 3,60%, Agnat Sp. z o.o.
– 3,54%, Michau Enterprises Ltd. – 1,90%, Domeny.pl
Sp. z o.o. – 1,43% oraz Active24 Sp. z o.o. – 1,04%.
Rejestratorzy spoza prezentowanej dziesiątki w drugim kwartale 2016 roku obsługiwali łącznie 15,58%
abonentów nazw domeny .pl.
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5,91%

21,02%

AZ.pl Sp. z o.o.

12,26%

Home.pl S.A.

Consulting Service
Sp. z o.o.
* Wykres prezentuje dziesięciu
największych Partnerów NASK spośród
tych, którzy wyrazili zgodę na publikację
wartości ich udziału w rynku.

Szczegółowy Raport nask za drugi kwartał 2016 roku

Udział Partnerów w obsłudze Abonentów
nazw domeny .pl, drugi kwartał 2016*
Copyright by NASK

17

Udział Partnerów w rynku opcji
W drugim kwartale 2016 roku przy zawieraniu umów
opcji pośredniczyło 32 Partnerów NASK. Rejestratorzy z przedstawionego rankingu obsłużyli 73,45%
spośród 2 346 zawartych w omawianym kwartale
umów opcji.
Od początku marca do końca czerwca 2016 roku
opcje na rejestrację nazwy w domenie .pl najczęściej
wykupywane były za pośrednictwem Michau Enterprises Ltd., który pośredniczył przy zawarciu 45,10%
umów. Kolejni rejestratorzy najczęściej wybierani
przez klientów wykupujących opcje to: Premium.pl
Sp. z o.o. – 13,90%, Domeny.pl Sp. z o.o. – 5,50%,
Varia – 5,07%, Agnat Sp. z o.o. – 3,88%.
Partnerzy NASK spoza pierwszej piątki łącznie obsłużyli 26,55% nowych umów opcji na rejestrację nazwy w domenie .pl.

26,55%
pozostali

45,10%
Michau
Enterprises Ltd.

3,88%
Agnat Sp. z o.o.

5,07%
VARIA Przemysław
Bojczuk

5,50%
Domeny.pl Sp. z o.o.

13,90%
Premium.pl Sp. z o.o.

Udział Partnerów w rynku opcji,
drugi kwartał 2016
Copyright by NASK
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