
Korzyści
z rejestracji

nazwy w domenie .pl



Co to jest domena internetowa?
Najprościej mówiąc, domena to niepowtarzalna nazwa, która identyfikuje użytkownika w Internecie, 
jego stronę www, pocztę email. Pełna nazwa domenowa składa się z ciągu nazw oddzielonych 
kropkami. Na końcu (po prawej stronie) zawsze znajduje się domena najwyższego poziomu. 
W przypadku Polski jest to „.pl”.

Co to jest domena najwyższego poziomu?
Każda domena internetowa składa się z nazw oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest 
domeną najwyższego poziomu (TLD - Top Level Domain). .pl jest krajową domeną najwyższego poziomu 
(ccTLD – country code Top Level Domain). Krajowe domeny najwyższego poziomu mają zawsze 
dwuliterowe oznaczenia zgodnie z międzynarodowymi określeniami krajów. Innym typem domen 
najwyższego poziomu są domeny generyczne (gTLD - Generic Top Level Domain) - np.: .edu, .net.
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Co to są domeny regionalne?
Domeny regionalne to domeny, które zostały stworzone, aby pomóc firmom i innym podmiotom 
zaprezentować swój lokalny czy regionalny charakter. Domeny takie możemy podzielić na związane z:

Jest to świetna alternatywa dla firm i osób, które działają na konkretnym obszarze geograficznym, 
a których nazwa w domenie najwyższego poziomu jest już zajęta. Jest to też bardzo dobry wybór dla 
dziennikarzy, blogerów zajmujących się sprawami lokalnymi.

Rejestr domeny .pl umożliwia rejestrację nazw w kilkudziesięciu obsługiwanych przez siebie 
domenach regionalnych. Lista tych domen opublikowana jest na stronie 
dns.pl/lista_domen_regionalnych

Miastami 

Gminami

Regionami geograficznymi 
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Nazwy w domenach
najwyższego poziomu
są zwykle najczęściej
rejestrowanymi
nazwami. 

https://www.dns.pl/lista_domen_regionalnych
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Przykłady domen
związanych z miastami/regionami

dns.pl/lista_domen_regionalnych

mojasuperdomena.bydgoszcz.pl

mojasuperdomena.waw.pl
mojasuperdomena.mazury.pl

mojasuperdomena.bieszczady.pl

mojasuperdomena.slask.pl

mojasuperdomena.pila.pl

https://www.dns.pl/lista_domen_regionalnych


Od teraz “sąd” to nie 
“sad.pl” zaś “kąt” to
już nie “kat.pl” 

Pełna lista domen funkcjonalnych obsługiwanych przez Rejestr domeny .pl znajduje się na stronie  
dns.pl/lista_domen_funkcjonalnych
Rejestracja nazwy w domenie funkcjonalnej jest dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy dana nazwa 
jest już zarejestrowana w domenie .pl.

Domeny funkcjonalne zostały stworzone, aby
pomóc firmom i innym podmiotom 
zaprezentować charakter prowadzonej przez 
siebie działalności. Domeny te istnieją w formie 
skrótów, jak i całych nazw. 

Istnieje kilkadziesiąt różnych domen 
funkcjonalnych, które mogą idealnie pasować
do prowadzonej działalności.
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Do czego służą domeny funkcjonalne?

Czy można zarejestrować nazwę
z polskimi znakami?
IDN – polskie znaki w domenach  

gżegżółka.pl 

Domeny typu IDN (ang. Internationalized Domain Name) to takie,
w których są użyte diakrytyczne znaki narodowe charakterystyczne 
dla danego języka – czyli dla języka polskiego np. ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź i ż.

Dzięki możliwości rejestrowania nazw np. fim czy miejscowości 
z polskimi znakami można posługiwać się oryginalną pisownią 
i brzmieniem nazwy.

edu.plgsm.pl auto.pl

https://www.dns.pl/lista_domen_funkcjonalnych
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Czy warto zarejestrować domenę IDN?

odwiedźłódź.pl

Nie poleca się rejestracji takiej domeny jako podstawowej, czy też jedynej, ponieważ tego typu domeny 
mogą być nierozpoznawalne przez niektóre serwisy społecznościowe (np. użycie adresu e-mail, 
zawierającego domenę typu IDN, jako loginu w serwisach społecznościowych). Używanie domen ze 
znakami diakrytycznymi może być kłopotliwe dla obcokrajowców, którzy mogą mieć problemy 
z poprawnym wpisaniem takiego adresu strony czy konta pocztowego.

Tak, szczególnie wtedy, gdy jednym z kanałów komunikacji o działalności jest komunikat głosowy 
(np. reklamy radiowe). Łatwiej bowiem powiedzieć odwiedźłódź.pl niż odwiedzlodz.pl. W tym przypadku 
domena bez polskich znaków może być podstawowym adresem internetowym, a domena IDN 
dodatkowym, przekierowującym na na domenę podstawową.
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stworzenia profesjonalnej strony firmowej, 

hobbystycznej czy związanej z konkretnym 

wydarzeniem bądź akcją specjalną itp.

prowadzenie blogu

utworzenie forum dyskusyjnego

prowadzenie e-sklepu
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Po co rejestrować domenę?

Korzyści z posiadania domeny internetowej

Są dwa główne sposoby korzystania z domeny internetowej:

Konto pocztowe
dzięki własnej domenie internetowej możesz mieć
nieograniczoną liczbę kont pocztowych:

Rejestrując domenę z nazwą swojej firmy czy marki, masz pewność, że nikt inny tego nie zrobi, ponieważ 
nie mogą istnieć dwie identyczne nazwy domeny.

Strona internetowa
domena internetowa daje Ci możliwość: m.in.:

biuro@twojasupernazwa.pl

imie.nazwisko@twojasupernazwa.pl

pomoc@twojasupernazwa.pl

Uwiarygadniasz swoją działalność. 
Wielu użytkowników bardziej ufa 
firmom, które używają własnej 
domeny niż subdomen dostępnych 
bezpłatnie, np. 
twojanazwa.darmowadomena.com

Będąc abonentem domeny nie 
jesteś zależny od firm oferujących 
darmowe subdomeny. Możesz nią 
samodzielnie zarządzać 
i m.in. przenosić do innego 
rejestratora w razie potrzeby.

Własna domena ułatwia lepsze 
pozycjonowanie strony internetowej 
w wynikach wyszukiwania.

Domena internetowa staje się marką 
i może też pełnić funkcję 
dodatkowego kanału komunikacji 
marki wcześniej istniejącej.



Dlaczego warto wybrać
domenę .pl?

rejestr domeny .pl

Po co mi domena skoro mam profil w serwisie
społecznościowym?
Wbrew nazwie, „twój” profil w serwisie społecznościowym nie jest Twój. Zgodnie z regulaminami serwisów
społecznościowych, profile użytkowników należą do firmy zarządzającej takim serwisem. Oznacza to,
że w zasadzie bez ostrzeżenia taki profil może zostać zablokowany czy usunięty. Rejestrując domenę, 
która odsyła do Twojej strony internetowej, to Ty decydujesz co się na niej znajduje i w jaki sposób 
prezentowane są na niej informacje. Domena może wspierać Twoją aktywność w serwisach 
społecznościowych.

Profile społecznościowe mogą być dobrym sposobem na komunikację w Internecie. Powinny być jednak 
uzupełnieniem, a nie zastąpieniem Twojej strony internetowej.

Domeny .pl są najpopularniejszymi domenami internetowymi w Polsce. Wybiera je większość 
Internautów, którzy prowadzą biznes w sieci lub zakładają hobbystyczne strony internetowe. Można 
powiedzieć, że domeny .pl są domenami pierwszego wyboru. Wielu użytkowników automatycznie 
w oknach przeglądarek wpisuje nazwę firm i dodaje końcówkę „.pl”, dopiero gdy nie odnajdą 
poszukiwanej strony, używają wyszukiwarki.

Zespół specjalistów czuwa nad funkcjonowaniem i bezpieczeństwem Rejestru domeny .pl.
Abonent domeny .pl może liczyć na pomoc i wsparcie.
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29%
pozostałe

TLDs

71%
.pl

Udział domeny .pl
w ogólnej liczbie rejestracji
domen w Polsce



Jak wybrać nazwę w domenie?
Nazwa domeny, którą wybierzesz jest szczególnie ważna, gdyż będzie ona reprezentować Twoją firmę
lub Twoje działania w Internecie.

Nazwa domeny może być nie tylko pojedynczym słowem, ale też całym wyrażeniem.
Nazwa może zawierać do 63 znaków bez rozszerzenia (np.: .pl, .com.pl, .net.pl, .edu.pl).

Wybierz taką nazwę, która będzie krótka i łatwa 
do zapamiętania, zapisania i wypowiedzenia. 
Staraj się unikać słów, które mogą być mylące
w zapisywaniu (z powodów błędów językowych 
itp.).

Jeśli nazwa domeny nie będzie związana
z nazwą firmy lub działalności, użyj słów lub
wyrażeń, które opisują Twoją działalność lub
charakter strony. Ma to znaczenie przy 
pozycjonowaniu strony.

1. 2.AaBbCc
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Jakich znaków można używać w nazwach domen?

Jakich słów i nazw unikać?

Nazwa domeny może składać się z liter, cyfr oraz znaku specjalnego „-". Znak specjalny "-" nie może 
występować na początku nazwy. Wielkość liter nie jest rozróżniana.

Co zrobić, gdy nazwa, którą chcę zarejestrować jest już zajęta?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -  
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzżź

Unikaj słów przyjętych ogólnie za wulgarne lub obraźliwe.

Unikaj słów, które mogą wprowadzać w błąd i nie są w żaden sposób związane z Twoją działalnością.

Nie rejestruj nazw, do których praw nie posiadasz, a które zostały zarejestrowane np. w urzędzie 

patentowym. Dotyczy to nie tylko nazw firm, ale i marek czy zastrzeżonych znaków towarowych,

haseł reklamowych itp.

Rozważ dodanie
myślników w nazwie 

Możesz też dodać dodatkowe 
elementy do Twojej nazwy, 
podkreślające charakter 
strony lub prowadzonego 
biznesu mojasuperstrona.net.pl

mojasuperstrona.edu.pl

mojasuperstrona.waw.pl

mojasuperstrona.opole.pl

mojasuperstrona.sklep.pl

moja-super-strona.pl

mojasuperstrona24.pl

mojarestauracjaonline.pl

Możesz również, zamiast 
domeny najwyższego poziomu, 
wybrać domenę funkcjonalną 
lub regionalną



Jak zarejestrować nazwę domeny
internetowej?
Rejestracja domeny jest prosta i zajmuje jedynie kilka minut. Proces rejestracji może nieco różnić się
u poszczególnych rejestratorów, jednak procedura przebiega podobnie:

Jesteś już abonentem nazwy domeny internetowej!

1. 2. 3. 4.
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Wejdź na stronę internetową
wybranego przez Ciebie
rejestratora.

Wybierz
odpowiednią domenę
– np. .pl

Sprawdź dostępność
nazwy, którą chcesz

zarejestrować.

Wypełnij wszystkie
pola wymagane w procesie

rejestracji i zaakceptuj 
regulaminy.

Listę rejestratorów domeny .pl
znajdziesz na stronie dns.pl/lista_rejestratorow

https://www.dns.pl/lista_rejestratorow


Czy rejestrując nazwę domeny
staję się jej właścicielem?
Nie, osoba, która rejestruje nazwę domeny internetowej, w imieniu swoim lub organizacji, nie staje się
jej właścicielem, tylko abonentem.
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Na co zwracać uwagę przy rejestracji?
W trakcie rejestracji sprawdź dokładnie, czy wybrana przez Ciebie nazwa została napisana prawidłowo
i nie zawiera żadnych błędów czy „literówek”. Upewnij się, że wszystkie podane przez Ciebie dane
kontaktowe (w tym adres e-mail) są poprawne i aktualne.

Prawa abonenta
Jako abonent domeny posiadasz prawa i obowiązki określone w Regulaminie nazw domeny .pl,
niezależne od regulaminu rejestratora domeny, z którego usług korzystasz.
Twojej wyraźnej zgody wymaga:

przeniesienie obsługi nazwy domeny do innego rejestratora,

zmiana abonenta nazwy domeny,

zmiana danych abonenta nazwy domeny,

usunięcie nazwy domeny.

Możesz przenieść obsługę domeny
od rejestratora X do rejestratora Y.
Na Twoje żądanie rejestrator zobowiązany jest 
niezwłocznie wydać kod authinfo.
Jeżeli nie jesteś w stanie porozumieć się z 
rejestratorem w kwestiach związanych z 
obsługą domeny bądź uznasz, że naruszył on 
Twoje prawa, możesz zgłosić to do NASK.

Więcej informacji o prawach abonenta 
znajduje się na stronie 
dns.pl/prawa_abonenta_domeny_pl

https://www.dns.pl/prawa_abonenta_domeny_pl
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Kontakt do Działu Domen NASK

Po zarejestrowaniu domeny możesz liczyć na wsparcie w jej obsłudze ze strony 
swojego rejestratora.
W sytuacjach nietypowych pomocą służą też specjaliści z Działu Domen NASK.

+48 22 380 83 00

info@dns.pl
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O Rejestrze domeny .pl
Rejestr domeny .pl prowadzony przez NASK, utrzymuje obecnie ok. 2,5 mln nazw na rzecz ponad 
1 mln abonentów. Jest pierwszym na świecie rejestrem domen internetowych, który wdrożył 
system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.
Jest aktywnym członkiem organizacji CENTR, współpracuje z organizacją koordynującą
funkcjonowanie światowego Internetu ICANN.

ul. Kolska 12
01-045 Warszawa

Dział Domen
tel.     +48 22 380 83 00
www:    dns.pl
facebook:  rejestrdomenypl
youtube:  rejestrdomenypl

https://dns.pl/
https://www.facebook.com/rejestrdomenypl
https://www.youtube.com/c/Rejestrdomenypl


Aby zarejestrować nazwę w domenie .pl, skontaktuj się ze swoim rejestratorem. 

Więcej informacji na temat domen .pl znajdziesz na stronie dns.pl

2,5 mln
ok.

nazw
w domenie .pl

1+
mln

abonentów

https://dns.pl/



