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wstęp

Szanowni Państwo,

Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku stan rejestru domeny .pl
osiągnął poziom 2 642 378 nazw aktywnych w DNS, utrzymywanych
na rzecz ponad 992 tys. abonentów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy drugiego półrocza przybyło prawie 49 tys. nazw, przy czym
aż 48% tej liczby przypada na wrzesień. Dzięki temu dynamika przyrostu w ujęciu kwartalnym została zachowana, osiągając zbliżony
do uzyskanego poprzednio, niemal dwuprocentowy wynik. Jednocześnie dynamika przyrostu w ujęciu rocznym wyniosła aż 4,97% –
wyższy poziom został odnotowany ostatnio na koniec 2012 roku.
Patrząc z kolei na dynamikę przyrostu liczby abonentów, istnieje duża
szansa, iż do końca tego roku ich liczba w rejestrze przekroczy milion.

dziennie wynoszącą 3 066 nazw, był to najlepszy pod tym względem trzeci kwartał w historii. Już teraz zatem jest pewne, że rok 2015
będzie kolejnym, w którym liczba nowych rejestracji przekroczy
milion, a być może zostanie nawet pobity dotychczasowy rekord rejestracji, uzyskany w 2011 roku.
Wskaźnik odnawianych nazw w rejestrze domeny .pl w ostatnich
trzech miesiącach po raz kolejny z rzędu osiągnął maksimum sześcioletnie, osiągając poziom 61,25%.
Zapraszam Państwa do lektury najnowszego raportu, przedstawiającego dane z rejestru nazw domeny .pl za trzeci kwartał 2015 roku.

W okresie od lipca do września zarejestrowanych zostało 282 071
nowych nazw. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyniki oznacza to,
że w każdym z dotychczasowych kwartałów tego roku rejestrowanych
było ponad 280 tys. nazw. Jednocześnie, ze średnią liczbą rejestracji
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Michał Chrzanowski
Dyrektor NASK

3

Liczba nazw
domeny .pl w DNS

2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000

Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2015 roku

Q3 2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0
2002

Liczba nazw z narodowymi znakami diakrytycznymi
wyniosła na koniec września 46 780, co stanowiło
1,77% wszystkich aktywnych w DNS nazw domeny
.pl. Tylko w ciągu trzeciego kwartału 2015 roku odnotowano wzrost liczby tych nazw o 4,50%.
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2001

Spośród wszystkich aktywnych nazw, 72,26% stanowiły nazwy zarejestrowane bezpośrednio w domenie .pl, 22,70% w domenach funkcjonalnych,
oraz 5,04% w domenach regionalnych.

Liczba nazw domeny .pl w DNS

2000

Rejestr domeny .pl na koniec trzeciego kwartału
2015 roku liczył 2 642 378 nazw aktywnych w DNS.
Od początku lipca do końca września 2015 roku
przybyły 48 904 nazwy, a największy przyrost –
ponad 23 tys. – nastąpił we wrześniu. Kwartalna
dynamika wzrostu rejestru odnotowana została
na poziomie 1,89%.
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Liczba nowych rejestracji
nazw domeny .pl	
Trzeci kwartał 2015 roku przyniósł 282 071 nowych
rejestracji nazw w domenie .pl. Liczba rejestracji
wyniosła odpowiednio: w lipcu – 92 402, w sierpniu – 90 579, a we wrześniu – 99 090. Liczba nowozarejestrowanych nazw w domenie .pl, w okresie
od lipca do września 2015 roku, była większa o ponad 32 tys. niż w analogicznym okresie 2014 roku.
Warto podkreślić, że liczba nowych rejestracji
wykonanych we wrześniu osiągnęła bardzo wysoki
poziom, przy czym wyższy wynik w tym roku został
osiągnięty jedynie w marcu 2015 (105 623).
Udział nazw zawierających znaki diakrytyczne
w liczbie nowych nazw zarejestrowanych pomiędzy początkiem lipca a końcem września wyniósł
2,57%, i był najwyższy w 2015 roku.

Liczba rejestracji nazw domeny .pl
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Średnia dzienna liczba
nowych rejestracji nazw domeny .pl
Od początku lipca do końca września, tak jak w poprzednich miesiącach 2015 roku, średnia dzienna
liczba nazw rejestrowanych w domenie .pl utrzymała się na poziomie ponad 3 tys.
W poszczególnych miesiącach minionego kwartału,
średnia dzienna liczba nowozarejestrowanych nazw
w domenie .pl wyniosła: w lipcu 2 981, w sierpniu
2 922, we wrześniu 3 303.
Tak wysoka średnia liczba rejestracji dziennie
w trzecim kwartale roku, wynosząca powyżej 3 tys.
nowych nazw, odnotowana została po raz pierwszy.

Średnia dzienna liczba rejestracji nazw domeny .pl
Copyright by NASK
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Liczba nowych rejestracji
z podziałem na typ strefy
Największą popularnością wśród abonentów niezmiennie od lat cieszy się rejestracja w domenie
drugiego poziomu, czyli bezpośrednio w .pl. W okresie od 1 lipca do 30 września 2015 roku, w rozszerzeniu krajowym .pl zostało zarejestrowanych 195 010
nazw, co stanowiło 69,13% ogólnej liczby wykonanych w tym okresie rejestracji. Liczba nowych rejestracji w rozszerzeniach funkcjonalnych, tj.: .com.pl,
.info.pl itp. wyniosła 72 930 nazw, co stanowiło
25,86% udziału we wszystkich rejestracjach w trzecim kwartale 2015 roku. Pozostałe 5,01% udziału
w nowych rejestracjach stanowiły nazwy w domenach regionalnych administrowanych przez NASK,
których liczba w trzecim kwartale wyniosła 14 131.
Struktura rejestracji nowych nazw z podziałem na
typ strefy w zestawieniu z poprzednim kwartałem
zmieniła się w następujący sposób: udział rejestracji wykonanych bezpośrednio w domenie .pl wzrósł
o 1,14 p.p., zwiększył się również nieznacznie,
o 0,21 p.p., udział nowozarejestrowanych nazw
w domenach regionalnych administrowanych przez
NASK, natomiast w rejestracjach nowych nazw w
domenach funkcjonalnych odnotowany został spadek o 1,36 p.p.

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
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Bezpośrednio w domenie .pl odnowiono 74,55%
nazw, w domenach funkcjonalnych 20,40%, zaś pozostałe 5,04% nazw zostało odnowionych w domenach regionalnych.

Copyright by NASK

Q2 2011

Od początku lipca do końca września 2015 roku
na kolejny okres rozliczeniowy odnowiono blisko
368 tys. nazw w domenie .pl. Z możliwości modyfikacji okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni abonenci skorzystali w przypadku 1 336 nazw domeny .pl.

Procent odnowień nazw domeny .pl

Q1 2011

Na koniec września 2015 roku odnowionych zostało
61,25% nazw w domenie .pl spośród wszystkich
podlegających przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy w trzecim kwartale 2015 roku. Poziom odnowień w trzecim kwartale 2015 roku jest wyższy
w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,03 p.p.

Ze wszystkich nazw domeny .pl odnowionych
w trzecim kwartale 2015 roku, 41,98% zarejestrowanych było przed rokiem 2011, 10,10% w 2011,
11,88% w 2012, 15,34% w 2013, 20,55% nazw
w 2014, a dla 0,15% nazw data rejestracji przypadała w 2015 roku.
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Transfery nazw domeny .pl
między Partnerami
W trzecim kwartale 2015 roku abonenci przenosili
obsługę nazw utrzymywanych w domenie .pl do
innego Partnera NASK 39 660 razy. Transfer z jednoczesnym odnowieniem nazwy domeny na następny okres rozliczeniowy dotyczył 588 przypadków, z czego tylko 220 transferów wykonano po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego,
tj. w stanie BLOCKED, i jest to najniższa – od co najmniej 5 lat – liczba operacji przeniesienia obsługi
wykonanych już po dacie odnowienia nazwy utrzymywanej w domenie .pl.
W trzecim kwartale 2015 roku pomiędzy Partnerami
NASK przenoszono średnio dziennie obsługę 431
nazw domeny .pl.

Liczba transferów nazw domeny .pl
Copyright by NASK
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DNSSEC w domenie .pl
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Spośród wszystkich Partnerów, 15 rejestratorów
zadeklarowało, że oferuje zabezpieczenie nazwy
domeny usługą DNSSEC dla swoich klientów i wyraziło zgodę na zamieszczenie tej informacji na liście
Partnerów NASK, która jest publikowana na stronie
www.dns.pl. Czterech Partnerów zadeklarowało
ponadto, że interfejs użytkownika został przygotowany do obsługi rekordów DS.

Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC

Q2 2012

W rejestrze domeny .pl na koniec września 2015
roku istniało 25 431 nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC. Liczba ta zwiększyła się o 1 303
nazwy w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Dziennie przybywało średnio 14 nazw zabezpieczonych DNSSEC.

10

Abonenci nazw
domeny .pl
Struktura abonentów
nazw domeny .pl,
trzeci kwartał 2015

Na koniec września 2015 roku w rejestrze domeny .pl
figurowało ponad 992 tys. unikalnych abonentów,
spośród których 66,42% stanowili przedsiębiorcy,
a 33,58% osoby fizyczne.

Copyright by NASK

Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku 64,02%
abonentów miało zarejestrowaną jedną nazwę
domeny, 14,61% dwie nazwy, a 6,29% trzy nazwy
domeny .pl. Niecałe 0,10% abonentów posiadało
100 i więcej zarejestrowanych nazw domeny .pl,
przy czym 59 było abonentami ponad 1 tys. nazw.
Średnio na jednego abonenta przypadało 2,66 nazwy domeny .pl.
Na rzecz abonentów z siedzibą w Polsce utrzymywanych było 94,57% nazw domeny .pl. Spośród
nazw domeny .pl zarejestrowanych na rzecz abonentów z zagranicy najwięcej było utrzymywanych na rzecz abonentów z adresem w Niemczech
(21,08%), w Stanach Zjednoczonych (16,67%)
i w Wielkiej Brytanii (10,19%).

Podział nazw domeny .pl
uwzględniając typ abonenta,
trzeci kwartał 2015
Copyright by NASK
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przedsiębiorcy
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Opcje

W trzecim kwartale 2015 roku zawarto 1 989 umów
opcji na rejestrację nazwy domeny .pl, a 394 przedłużono na kolejne 3 lata. W tym okresie 1 198 nazw
objętych umowami opcji zostało udostępnionych
do rejestracji na rzecz uzyskujących opcje. W przypadku 73 nazw, mimo że opcje zostały zrealizowane, nie zostały dopełnione formalności i nazwy
zostały uwolnione do powszechnej rejestracji.
Od uruchomienia usługi w czerwcu 2004 roku rejestr zawarł ponad 181 tys. umów opcji. Skuteczność tych umów, mierzona liczbą udostępnionych
do rejestracji nazw domeny .pl, wyniosła na koniec
trzeciego kwartału 2015 roku 44,67%.

Liczba założonych opcji
Copyright by NASK
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Partnerzy NASK
Podział Partnerów
ze względu na siedzibę,
trzeci kwartał 2015

Rejestr domeny .pl na koniec trzeciego kwartału
2015 roku współpracował w ramach Programu Partnerskiego z 212 rejestratorami nazw domen internetowych. Na liczbę Partnerów złożyło się 127
podmiotów z siedzibą w Polsce, 59 z siedzibą w krajach europejskich i 26 poza Europą. W ciągu trzeciego kwartału do Programu Partnerskiego przystąpiło
5 nowych podmiotów.
Rejestratorzy z Polski obsługiwali na koniec września 2015 roku 78,50% aktywnych nazw domeny .pl,
12,52% obsługiwanych było przez rejestratorów
z innych krajów europejskich, a 8,98% z pozostałych krajów.

Podział nazw domeny .pl
ze względu na siedzibę Partnera,
trzeci kwartał 2015

Copyright by NASK
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Udział Partnerów
w obsłudze nazw domeny .pl
Partnerzy NASK obsługiwali na koniec trzeciego
kwartału 2015 roku 99,42% nazw domeny .pl. Ponad
55% nazw obsługiwanych było przez trzech rejestratorów: Home.pl S.A., Nazwa.pl S.A. i Consulting
Service Sp. z o.o.
Na koniec września 2015 roku największy udział
w obsłudze nazw domeny .pl miała spółka Home.pl
– 24,06%. Na kolejnych miejscach pośród TOP 10
rejestratorów znaleźli się: Nazwa.pl S.A. (22,12%),
Consulting Service Sp. z o.o. (9,65%), Michau
Enterprises Ltd. (8,27%), OVH SAS (8,27%), AZ.pl
Sp. z o.o. (5,92%), Premium.pl Sp. z o.o. (3,22%),
Agnat Sp. z o.o. (2,72%), Dinfo Systemy Internetowe
(2,36%), Domeny.pl Sp. z o.o. (1,24%).
Spośród prezentowanej dziesiątki rejestratorów
wzrost udziału w liczbie obsługiwanych nazw
domeny .pl w ciągu trzeciego kwartału 2015 roku
odnotowały dwie spółki: Nazwa.pl S.A. o 1,00 p.p.
oraz Home.pl S.A. o 0,26 p.p.

Udział Partnerów w obsłudze
nazw domeny .pl, trzeci kwartał 2015
Copyright by NASK
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Rejestratorzy spoza prezentowanej dziesiątki obsługiwali 12,17% nazw domeny .pl, a ich udział
w rynku w ciągu trzeciego kwartału roku 2015 zmalał o 0,24 p.p.
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Udział Partnerów
w nowych rejestracjach
Udział Partnerów w nowych rejestracjach
nazw domeny .pl, trzeci kwartał 2015

W trzecim kwartale 2015 roku rejestracje nazw
w domenie .pl odbywały się wyłącznie za pośrednictwem Partnerów NASK, ponieważ od 15 czerwca
2015 roku NASK zaprzestał bezpośredniej rejestracji
nazw w domenie .pl.
W okresie od lipca do września 2015 roku większą liczbę rejestracji w stosunku do liczby osiągniętej w poprzednich trzech miesiącach odnotowali: Home.pl
S.A., AZ.pl Sp. z o.o., Michau Enterprises Ltd. oraz Dinfo
Systemy Internetowe. Przy zawieraniu 59,43%
umów na rejestrację nazw domeny .pl, w okresie
od początku lipca do końca września 2015 roku,
pośredniczyło dwóch rejestratorów: Home.pl S.A.
i Nazwa.pl S.A., obsługując odpowiednio 29,95%
i 29,47% rejestracji. Na kolejnych miejscach na liście Partnerów NASK najczęściej wybieranych
w celu rejestracji nazwy domeny .pl znaleźli się:
AZ.pl Sp. z o.o. (7,37%), Michau Enterprises Ltd.
(7,05%), Consulting Service Sp. z o.o. (5,60%),
OVH SAS (5,34%), Premium.pl Sp. z o.o. (1,60%),
Agnat Sp. z o.o. (1,10%), Dinfo Systemy Internetowe
(0,86%), Domeny.pl Sp. z o.o. (0,85%).

Copyright by NASK
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Udział Partnerów spoza prezentowanej dziesiątki
wynosił 10,81%, o 0,94 p.p. mniej niż w poprzednim kwartale.
Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2015 roku
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Udział Partnerów w obsłudze
Abonentów nazw domeny .pl
Z końcem września 2015 roku rejestr domeny .pl
liczył ponad 992 tys. unikalnych abonentów. Abonenci, którzy posiadają choćby dwie nazwy domeny
.pl, mogą być obsługiwani przez różnych Partnerów,
stąd suma unikalnych abonentów obsługiwanych
przez poszczególnych rejestratorów wyniosła ponad 1 013 tys.
Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku największy udział w obsłudze abonentów nazw domeny .pl
miała Nazwa.pl S.A. – 24,27%. Drugim Partnerem
NASK pod względem liczby obsługiwanych abonentów była spółka Home.pl S.A. z udziałem 20,89%.
W pierwszej dziesiątce rejestratorów, którzy obsługują największą liczbę abonentów nazw domeny .pl
znaleźli się również: Consulting Service Sp. z o.o.
(12,06%), OVH SAS (9,28%), AZ.pl Sp. z o.o. (6,21%),
Dinfo Systemy Internetowe (3,74%), Agnat Sp. z o.o.
(3,62%), Michau Enterprises Ltd. (1,81%), Domeny.pl
Sp. z o.o. (1,44%) i Active 24 Sp. z o.o. (1,05%).
Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku rejestratorzy spoza prezentowanej w raporcie dziesiątki
obsługiwali 15,63% abonentów nazw domeny .pl.
Wzrost udziału w obsłudze abonentów nazw
domeny .pl odnotowały dwa podmioty: Nazwa.pl
S.A. o 0,48 p.p. oraz OVH SAS o 0,09 p.p.

Udział Partnerów w obsłudze abonentów
nazw domeny .pl, trzeci kwartał 2015*
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Dinfo Systemy Internetowe

Home.pl S.A.

20,89%

3,74%

AZ.pl Sp. z o.o.

6,21%

OVH SAS

9,28%

Consulting Service Sp. z o.o.

Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2015 roku

12,06%

*Wykres prezentuje dziesięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili się
na publikację wielkości ich udziału w rynku.
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Udział Partnerów
w rynku opcji
W trzecim kwartale 2015 roku ze wszystkich 1 989
umów dotyczących opcji na rejestrację nazwy
domeny 36,55% zawartych było za pośrednictwem Michau Enterprises Ltd.

Udział Partnerów w rynku opcji,
trzeci kwartał 2015
pozostali

Udział kolejnych Partnerów NASK, którzy byli najczęściej wybierani przez klientów wykupujących
opcje w trzecim kwartale, przedstawia się następująco: Premium.pl Sp. z o.o. (14,88%), AZ.pl Sp. z o.o.
(10,36%), Domeny.pl Sp. z o.o. (6,33%) oraz Varia
(3,97%).
Udział pozostałych Partnerów w rynku opcji na
rejestrację nazwy domeny .pl wynosił łącznie
27,91% i wzrósł o 7,81 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Copyright by NASK

27,91%

Michau
Enterprises Ltd.

Varia

36,55%

3,97%

Domeny.pl Sp. z o. o.

6,33%

AZ.pl Sp. z o.o.

10,36%

Premium.pl Sp. z o.o.

Szczegółowy raport NASK za trzeci kwartał 2015 roku

14,88%
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