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Wstęp

Szanowni Państwo,

Drugi kwartał tego roku, podobnie jak w latach ubiegłych, charakteryzował się mniejszą liczbą rejestracji nowych nazw domeny .pl w porów-

Drugi kwartał 2014 roku zakończył się bardzo istotnym wydarzeniem

naniu z pierwszymi trzema miesiącami roku. W okresie od kwietnia do

dla polskiego rejestru. 25 czerwca br. NASK udostępnił domenę .gov.pl

czerwca, do rejestru domeny .pl zostało wprowadzonych 245 500 no-

w formie zabezpieczonej przy pomocy protokołu DNSSEC, co stanowi

wych nazw, a pierwsze półrocze rejestr zakończył liczbą 2 491 276 nazw

zakończenie kolejnego etapu w trwającym procesie podnoszenia przez

aktywnych w DNS, utrzymywanych dla ponad 935 tysięcy abonentów.

NASK poziomu bezpieczeństwa nazw zarejestrowanych w domenie
przeznaczonej dla instytucji państwowych. Przypomnijmy, że pierw-

Mniejsza liczba rejestracji spowodowała, iż w trakcie ostatniego kwar-

szym, najważniejszym w tym procesie krokiem było przekazanie 1 lipca

tału liczba aktywnych nazw domeny zmniejszyła się o 4 429, tj. ok. 0,2%.

2013 roku pełnej obsługi domeny .gov.pl z Instytutu Podstawowych

Na ujemny przyrost liczby nazw aktywnych miało również wpływ jed-

Problemów Techniki PAN do NASK.

noczesne obniżenie o 0,66p.p. poziomu odnowień, który, jak wynika
z danych przedstawionych w raporcie, podlega okresowym wahaniom.

Dzięki objęciu protokołem DNSSEC także rejestru domeny .gov.pl, kie-

Należy jednak zauważyć, iż spadek ten był wyłącznie udziałem nazw

rowanie ruchu do fałszywych stron internetowych, udających witryny

utrzymywanych w domenach regionalnych administrowanych przez

instytucji państwowych działających w tej domenie, stanie się znacznie

NASK, przy czym był on większy, niż łączny wzrost w domenach utrzy-

trudniejsze.

mywanych bezpośrednio w domenie .pl i w domenach funkcjonalnych.

Protokół DNSSEC został wprowadzony przez NASK dla domeny .pl

Zapraszam Państwa do zapoznania się z najnowszym raportem, przed-

w czerwcu 2012 roku i w ciągu dwóch pierwszych lat funkcjonowania

stawiającym szczegółowe dane z rejestru nazw domeny .pl za drugi

tego rozwiązania w polskim rejestrze zabezpieczonych tym protoko-

kwartał 2014 roku.

łem zostało niemal 16 tysięcy nazw domen, a w samym tylko ostatnim
kwartale ponad 2 tysiące.

Michał Chrzanowski
Dyrektor NASK
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Liczba nazw domeny .pl w DNS

Rejestr domeny .pl zakończył pierwsze półrocze 2014 roku z liczbą

W drugim kwartale 2014 roku z rejestru ubyło 4 429 aktywnych nazw

2 491 276 nazw aktywnych w DNS.

domeny .pl. Przy czym warto zauważyć, że w kwietniu przybyło 1 635
nazw, po czym w kolejnych dwóch miesiącach ubyło odpowiednio:

W ciągu drugiego kwartału 2014 roku rejestr prowadzony przez NASK

3 115 w maju i 2 949 w czerwcu.

odnotował wzrost liczby nazw utrzymywanych bezpośrednio w domenie .pl o 1 140 oraz nazw utrzymywanych w domenach funkcjonalnych

Nazwy z narodowymi znakami diakrytycznymi, tzw. IDN, na koniec

o 3 276. Natomiast liczba nazw utrzymywanych w domenach regional-

czerwca 2014 roku stanowiły 2,18% wszystkich aktywnych nazw dome-

nych administrowanych przez NASK (np.: .waw.pl, .pisz.pl) spadła w cią-

ny .pl, a ich liczba wynosiła 54 272.

gu drugiego kwartału o 8 845.

Liczba nazw
domeny .pl w DNS
Copyright by NASK
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Liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl

W rejestrze domeny .pl w ciągu drugiego kwartału 2014 roku doszło do

Liczba zarejestrowanych nazw w pierwszym półroczu 2014 roku wy-

245 500 nowych rejestracji. Liczba rejestrowanych nazw w poszczegól-

niosła 529 980 i była o 293 większa od liczby nazw zarejestrowanych

nych miesiącach wynosiła: 87 424 w kwietniu, 80 154 w maju i 77 922

w analogicznym okresie 2013 roku.

w czerwcu.
Nazwy z narodowymi znakami diakrytycznymi stanowiły 2,16% nowych
rejestracji, a ich liczba wyniosła 5 303.

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

W drugim kwartale 2014 roku średnia dzienna liczba rejestrowanych

Miesiącem, w którym średnio dziennie rejestrowano najwięcej nazw,

nazw domeny .pl wyniosła 2 698.

był kwiecień z wynikiem 2 914 nowych nazw. W maju średnio dziennie
rejestrowano 2 586 nazw, a w czerwcu 2 597.

Średnia dzienna
liczba rejestracji
nazw domeny .pl
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Liczba nowych rejestracji z podziałem na typ strefy

W drugim kwartale 2014 roku, jak w latach poprzednich, najczęściej

w tym okresie rejestracji. W domenach funkcjonalnych administrowa-

wybieranym typem strefy do rejestracji nowej nazwy była strefa .pl,

nych przez NASK zarejestrowano 60 622 nazwy, co z kolei stanowiło

na kolejnym miejscu były strefy funkcjonalne, zaś najmniejszą popular-

24,69% wykonanych rejestracji. Najmniejszy udział w ogólnej liczbie

nością cieszyły się strefy regionalne.

nowych rejestracji, a mianowicie 8,02%, miało 19 689 nazw zarejestrowanych w domenach regionalnych.

W omawianym kwartale liczba rejestracji nazw bezpośrednio w domenie .pl wyniosła 165 189, co stanowiło 67,29% ogólnej liczby wykonanych

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

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku udział nazw odnowionych

W drugim kwartale 2014 roku abonenci odnowili blisko 342 tys. nazw

w liczbie nazw domeny .pl podlegających odnowieniu na kolejny okres

domeny .pl. 74,08% odnowionych nazw zarejestrowanych było bez-

rozliczeniowy wyniósł 59,93%. W stosunku do wyniku z końca pierw-

pośrednio w domenie .pl, 20,89% w domenach funkcjonalnych, a po-

szego kwartału 2014 roku wynik spadł o 0,66p.p., natomiast w stosun-

zostałe 5,14% w domenach regionalnych obsługiwanych przez NASK.

ku do wyniku z końca 2013 roku wzrósł o 0,15p.p.

W przypadku 704 nazw przesunięto koniec okresu rozliczeniowego
o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni.

Procent odnowień
nazw domeny .pl
Copyright by NASK
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57%

Transfery nazw domeny .pl między Partnerami

Od początku kwietnia do końca czerwca abonenci rejestru domeny .pl

W pierwszym półroczu 2014 roku wykonano 84 993 transfery obsługi

42 449 razy zmieniali rejestratora obsługującego utrzymywaną nazwę.

nazw domeny .pl między Partnerami NASK, o ponad 13 tys. mniej niż

681 zmian rejestratora było połączonych z odnowieniem nazwy dome-

w analogicznym okresie roku poprzedniego.

ny .pl na kolejny okres rozliczeniowy, w tym 417 wykonanych było już
po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Liczba transferów
nazw domeny .pl
Copyright by NASK
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DNSSEC w domenie .pl

Z końcem pierwszego półrocza 2014 roku w rejestrze domeny .pl

Z końcem czerwca 2014 roku dwudziestu sześciu rejestratorów obsłu-

istniało 15 851 nazw zabezpieczonych protokołem DNSSEC. W okresie

giwało nazwy domeny .pl posiadające rekordy potwierdzające popraw-

od 1 kwietnia do 30 czerwca liczba zabezpieczonych nazw zwiększyła

ne zabezpieczenie DNSSEC.

się o 2 016.

Liczba nazw domeny .pl
zabezpieczonych DNSSEC

16 000
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Abonenci nazw domeny .pl

Rejestr domeny .pl na koniec czerwca 2014 roku miał ponad 935 tys.

Na jednego abonenta przypadały średnio 2,67 nazwy domeny .pl.

abonentów. 64,94% abonentów stanowili przedsiębiorcy, a pozosta-

67,16% abonentów utrzymywało jedną nazwę domeny .pl, 14,58%

łych 35,06% osoby prywatne.

dwie nazwy, 15,32% od trzech do dziewięciu, a 2,94% abonentów
utrzymywało dziesięć i więcej nazw.

Na 2 491 276 nazw domeny .pl aktywnych w DNS, 66,14% utrzymywanych było na rzecz przedsiębiorców, a 33,86% na rzecz osób prywatnych.

94,47% nazw domeny .pl utrzymywanych było na rzecz abonentów
z siedzibą w Polsce. Poza granicami kraju największa liczba nazw domeny .pl utrzymywana była na rzecz abonentów z Niemiec, następnie
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Struktura abonentów
nazw domeny .pl, drugi kwartał 2014

Podział nazw domeny .pl na typ
abonenta, drugi kwartał 2014

Copyright by NASK
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DNT

W drugim kwartale 2014 roku zawartych zostało 47 477 umów na

W kwietniu przetestowano 21 756 nazw, w maju 15 755, a w czerwcu

14-dniowe testy nazw w domenie .pl. Z przetestowanych nazw 3,37%

9 966 nazw domeny .pl

zostało zarejestrowanych na rzecz testującego, a pozostałe 96,63%
Od uruchomienia usługi, we wrześniu 2007 roku, przetestowano łącz-

wróciło do puli nazw dostępnych do rejestracji.

nie ponad 1 mln nazw w domenie .pl, z czego 5,82% zakończyło się
rejestracją.

Liczba rejestracji DNT
Copyright by NASK
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Opcje

Od początku kwietnia do końca czerwca 2014 roku zawartych zostało

Od uruchomienia usługi w czerwcu 2004 roku, spośród wszystkich

5 706 nowych umów opcji na rejestrację nazwy domeny .pl. Ze wszyst-

wykupionych opcji, 43,45% zakończyło się udostępnieniem nazwy do-

kich istniejących umów, 458 zostało przedłużonych na kolejne trzy lata,

meny .pl do rejestracji na rzecz uzyskującego opcję.

a 2 187 opcji zakończyło się udostępnieniem nazwy domeny .pl do rejestracji, jednakże w przypadku 115 udostępnionych nazw nie dopełniono formalności bądź zrezygnowano z rejestracji i nazwy zostały
uwolnione do powszechnej rejestracji.

Liczba założonych opcji
Copyright by NASK
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Partnerzy NASK

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku rejestr domeny .pl współpra-

W drugim kwartale 2014 roku spośród wszystkich zagranicznych re-

cował z 204 rejestratorami z całego świata. W Polsce siedzibę miało 113

jestratorów, 59 miało swoją siedzibę w Europie, a 32 zlokalizowanych

podmiotów biorących udział w Programie Partnerskim NASK, obsługi-

było poza Europą. Obsługiwali oni łącznie 23,10% nazw.

wali oni łącznie 76,90% nazw w domenie .pl.

Podział Partnerów ze względu
na siedzibę, drugi kwartał 2014

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

Copyright by NASK
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28,92%
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Pozostałe kraje
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Udział Partnerów w obsłudze nazw domeny .pl

Na koniec czerwca 2014 roku Partnerzy NASK obsługiwali łącznie 99,10%

Pozostali rejestratorzy utrzymali udział w rynku na poziomie zbli-

nazw w domenie .pl, z czego 79,98% obsługiwali rejestratorzy z prezen-

żonym do poprzedniego kwartału, z wynikami: Michau Enterpri-

towanej dziesiątki. Najwięcej aktywnych nazw obsługiwanych było przez

ses Ltd. – 9,16%, AZ.pl Sp. z o.o. – 7,76%, Premium.pl Sp. k. – 3,72%,

Home.pl S.A. – 23,95%. W drugim kwartale 2014 liczba obsługiwanych

Agnat Sp. z o.o. – 3,19%, Dinfo Systemy Internetowe – 2,61%, Domeny.pl

nazw przez tego rejestratora wzrosła o 3,31% w porównaniu z poprzed-

Sp. z o.o. – 1,38% i Active 24 Sp. z o.o. – 1,25%.

nim kwartałem. Nazwa.pl S.A. oraz Consulting Service Sp. z o.o. także
odnotowali niewielki wzrost liczby obsługiwanych nazw w porównaniu
do pierwszego kwartału 2014 roku, o odpowiednio 0,13% i 0,51%.

Udział Partnerów w obsłudze nazw domeny .pl,
drugi kwartał 2014 *
Pozostali 20,02%

Copyright by NASK

Domeny.pl
Sp. z o.o. 1,38%

Home.pl S.A. 23,95%

Active 24
Sp. z o.o. 1,25%

Dinfo Systemy
Internetowe 2,61%
Agnat
Sp. z o.o. 3,19%
Premium.pl Sp. k. 3,72%
AZ.pl Sp. z o.o. 7,76%

* Wykres prezentuje dziesięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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Nazwa.pl S.A. 17,37%

Michau Enterprises Ltd. 9,16%
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Consulting Service Sp. z o.o. 9,59%

Udział Partnerów w nowych rejestracjach

Od początku kwietnia do końca czerwca 2014 roku 99,98% nowych

W pierwszej dziesiątce, z udziałem poniżej 10%, znaleźli się: AZ.pl

nazw w domenie .pl zostało zarejestrowanych za pośrednictwem Part-

Sp. z o.o. – 8,75%, Michau Enterprises Ltd. – 8,02%, Consulting Service

nerów NASK.

Sp. z o.o. – 7,15%, Premium.pl Sp. k. – 2,58%, Agnat Sp. z o.o. – 1,87%,
Dinfo Systemy Internetowe – 0,97%, Domeny.pl Sp. z o.o. – 0,96%

Najchętniej wybieranym przez rejestrujących Partnerem NASK była

i Active 24 Sp. z o.o. – 0,86%.

Home.pl S.A., która pośredniczyła w zawarciu 30,97% nowych umów.
Drugim najczęściej wybieranym rejestratorem była Nazwa.pl S.A.
z 17,27% udziałem w rynku nowych rejestracji.

Udział Partnerów w nowych rejestracjach nazw
domeny .pl, drugi kwartał 2014*
Pozostali 20,62%

Copyright by NASK

Home.pl S.A. 30,97%

Active 24
Domeny.pl
Sp. z o.o. 0,86%
Sp. z o.o. 0,96%
Dinfo Systemy
Agnat Sp. z o.o. 1,87% Internetowe 0,97%
Premium.pl Sp. k. 2,58%
Consulting Service Sp. z o.o. 7,15%
* Wykres prezentuje dziesięciu największych

Michau Enterprises Ltd. 8,02%

Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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AZ.pl Sp. z o.o. 8,75%

Nazwa.pl S.A. 17,27%

Udział Partnerów w obsłudze abonentów

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku Partnerzy NASK obsługiwali

zajęli: Consulting Service Sp. z o.o. – 11,85%, AZ.pl Sp. z o.o. – 6,69%,

98,31% abonentów nazw domeny .pl aktywnych w DNS. Najwięcej abo-

Dinfo Systemy Internetowe – 4,18%, Agnat Sp. z o.o. – 4,17%, Michau

nentów, 22,42%, obsługiwała Nazwa.pl S.A., na drugim miejscu znala-

Enterprises Ltd. – 1,67%, Domeny.pl Sp. z o.o. – 1,60%, Active 24 Sp.

zła się Home.pl S.A. obsługująca 21,23% abonentów. Kolejne pozycje

z o.o. – 1,10% i Premium.pl Sp. k. – 0,88%.

w zestawieniu, z wynikami podobnymi jak w poprzednim kwartale,

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

24,21%
Pozostali

22,42%
Nazwa.pl S.A.

0,88%
1,10%
Premium.pl
Sp. k.
Active 24 Sp. z o.o.
1,67% Domeny.pl Sp.1,60%
z o.o.
Michau Enterprises Ltd.

Agnat Sp. z o.o. 4,17%
* Wykres prezentuje dziesięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili

Dinfo Systemy Internetowe 4,18%
AZ.pl Sp. z o.o. 6,69%

się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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21,23%
Home.pl S.A.
11,85%
Consulting Service Sp. z o.o.

Udział Partnerów w rynku DNT

W drugim kwartale 2014 roku największy udział w rynku DNT odnoto-

W gronie liczących się w tym okresie rejestratorów na rynku DNT zna-

wał Michau Enterprises Ltd., pośrednicząc w zawarciu 57,16% umów.

leźli się również: Premium.pl Sp. k. – 4,43%, MSerwis 1,41% oraz wystę-

Drugim najchętniej wybieranym rejestratorem, za pośrednictwem któ-

pująca po raz pierwszy w zestawieniu DD Sp. z o.o. z udziałem 0,71%.

rego klienci zarejestrowali 19,21% umów, była AZ.pl Sp. z o.o.
Partnerzy NASK spoza prezentowanej piątki obsłużyli łącznie ponad
17% testów nazw domeny .pl.

Udział Partnerów w rejestracjach DNT,
drugi kwartał 2014*

17,08%
Pozostali

Copyright by NASK

DD Sp. z o.o. 0,71%
MSerwis 1,41%
Premium.pl Sp. k. 4,43%

AZ.pl Sp. z o.o. 19,21%
* Wykres prezentuje pięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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57,16%
Michau Enterprises Ltd.

Udział Partnerów w rynku opcji

W drugim kwartale 2014 roku umowy dotyczące opcji na rejestra-

Dropcatchers LLC z 2,82%, Domeny.pl Sp. z o.o. z 2,19% oraz AZ.pl

cję nazwy domeny .pl najczęściej zawierane były za pośrednictwem

Sp. z o.o. z udziałem 2,15% w rynku opcji.

Michau Enterprises Ltd., z udziałem którego założono 69,97% opcji.
Kolejni Partnerzy NASK, najczęściej wybierani przez opcjonariu-

Rejestratorzy spoza prezentowanej piątki obsłużyli łącznie 15,74% no-

szy w tym okresie, to: Premium.pl Sp. k. z udziałem 7,13%, First

wych umów dotyczących opcji na rejestrację nazwy w domenie .pl.

Udział Partnerów w rynku opcji,
drugi kwartał 2014*

15,74%
Pozostali

Copyright by NASK

AZ.pl Sp. z o.o. 2,15%
Domeny.pl Sp. z o.o. 2,19%
First Dropcatchers LLC 2,82%
Premium.pl Sp. k. 7,13%

* Wykres prezentuje pięciu największych
Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili
się na publikację wartości ich udziału w rynku.
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69,97%
Michau Enterprises Ltd.

