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Roman
Malinowski

Wstęp

Szanowni Państwo,

za nami ostatni kwartał 2020 roku, w którym zarejestrowano 179 103 nowe nazwy, czyli o ponad 5 tysięcy 
więcej niż w poprzednim. Na koniec kwartału w Rejestrze domeny .pl znajdowało się 2 473 487 aktywnych 
nazw. Wskaźnik odnowień osiągnął ponownie rekordowy wynik, wyniósł 68,82% i był o 1,69 p.p. wyższy niż 
w poprzednim kwartale.

W omawianym okresie liczba abonentów wzrosła o ponad 6 tysięcy w porównaniu z danymi z końca trzeciego 
kwartału i wyniosła 1 095 122. Na jednego abonenta przypadały średnio 2,26 nazwy domeny.

W czwartym kwartale 2020 roku liczba nazw domen regionalnych spadła o 4,12% w porównaniu z trzecim. 
O domenach regionalnych, ich atutach i potencjale mogą Państwo przeczytać w artykule z cyklu Internet 24/7. 

Pod koniec grudnia Rejestr domeny .pl udostępnił na swojej stronie internetowej www.dns.pl cztery nowe 
statystyki: liczba nazw domeny .pl uwolnionych po wcześniejszym usunięciu, liczba nazw domeny .pl uwolnionych 
z powodu braku odnowienia, liczba zmian abonenta nazw domeny .pl, liczba odnowionych nazw domeny .pl. 
Niniejszy raport został o nie poszerzony, znajdą je Państwo tutaj i tutaj.

W myśl postanowień Regulaminu nazw domeny .pl i Polityki przeciwdziałania nadużyciom, w czwartym kwartale 
2020 roku Rejestr zablokował 28 domen, z czego aż 19 w grudniu.

Z uwagi na coraz częściej występujące zjawisko prowadzenia online nielegalnych lub nieuczciwych praktyk 
z wykorzystaniem fałszywych lub skradzionych danych, Rejestr domeny .pl podejmuje działania mające 
na celu podniesienie jakości danych abonentów. Jesienią 2020 roku, wśród podmiotów, z którymi Rejestr 
współpracuje w ramach Programu Partnerskiego DNS, została przeprowadzona ankieta dotycząca obszaru 
zarządzania danymi abonentów w procesie rejestracji oraz obsługi domen. Po analizie odpowiedzi udzielonych 
przez ankietowanych można stwierdzić, że wykazują oni zrozumienie dla potrzeby realizowania działań 
mających na celu poprawę jakości danych. Dziękuję Partnerom za udział w ankiecie oraz za dotychczasowe 
zaangażowanie w doskonalenie standardów w obszarze zarządzania danymi. 

Zapraszam do lektury raportu.

Dyrektor 
ds. Rejestru Domen  
Internetowych
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Fakty i liczby
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Nazwy domeny .pl aktywne w DNS

Domeny istniejące w Rejestrze domeny .pl
Na koniec czwartego kwartału 2020 roku w Rejestrze domeny .pl znajdowało się  
2 473 487 nazw aktywnych w DNS, o 5 636 więcej niż pod koniec trzeciego kwartału. 

Spośród wszystkich aktywnych w DNS nazw, 1 979 068 utrzymywanych było bezpośrednio 
w domenie .pl, ich liczba w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosła o 1,08%. 
W domenach funkcjonalnych (np.: .net.pl, .edu.pl) utrzymywanych było 394 713 nazw, 
a w regionalnych (np.: .waw.pl, .katowice.pl) 99 706 nazw. Ich liczba zmniejszyła się 
odpowiednio o 2,79% i 4,12% w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. 

Liczba nazw domeny .pl w DNS
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Aktywne w DNS nazwy domeny .pl  
z podziałem na typ strefy, Q4 2020
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Transfery

Od początku października do końca grudnia 2020 roku wykonanych zostało 31 323 

transferów obsługi nazw domeny .pl, średnio 340 dziennie. 

Dla 1 049 nazw domeny .pl transfer obsługi był wykonany z jednoczesnym odnowieniem 

na kolejny okres rozliczeniowy, z czego w 456 przypadkach były to nazwy już nieaktywne 

w DNS.

Nazwy domeny .pl aktywne w DNS

Liczba transferów nazw domeny .pl
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Podział transferów,
Q4 2020

1 049 transferów z odnowieniem w Q4 2020
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Odnowienie domeny na kolejny okres rozliczeniowy
W czwartym kwartale 2020 roku wskaźnik odnowień w Rejestrze domeny .pl wzrósł 
o 1,69p.p., osiągając na koniec grudnia poziom 68,82%. 

W omawianym okresie odnowiono 425 660 nazw, a w 1 466 przypadkach wraz 
z odnowieniem przesunięto koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie 
liczbę dni. 

82,36% nazw odnowionych pomiędzy 1 października a 31 grudnia 2020 roku zareje-
strowano przed 2019 rokiem, 15,39% w 2019 roku, pozostałe 2,25% w 2020 roku.

Nazwy domeny .pl aktywne w DNS
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Struktura odnowionych nazw domeny .pl, 
Q4 2020
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Domeny uwolnione z Rejestru domeny .pl

Domeny .pl uwolnione z powodu braku odnowienia
W czwartym kwartale 2020 roku, w wyniku braku odnowienia na kolejny okres rozliczeniowy, 
z Rejestru domeny .pl uwolnionych zostało 177 912 nazw. 

177 912
domen uwolnionych

z powodu braku
odnowienia

14 071
domen uwolnionych
po wcześniejszym

usunięciu

Liczba nazw domeny .pl uwolnionych z powodu braku odnowienia
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Domeny .pl uwolnione po wcześniejszym usunięciu
W tym samym okresie 14 071 nazw zostało celowo usuniętych z Rejestru komendą EPP. Warto 
dodać, że w całym 2020 roku za pomocą komendy EPP usuniętych zostało 17 380 nazw. 

Liczba nazw domeny .pl uwolnionych po wcześniejszym usunięciu
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W okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 roku zarejestrowane zostały  
179 103 nowe nazwy, z czego bezpośrednio w domenie .pl 150 676 nazw, w domenach 
funkcjonalnych 22 151, a 6 276 w domenach regionalnych. 

Liczba rejestracji w poszczególnych miesiącach wyniosła: 59 013 w październiku, 63 520 
w listopadzie i 56 568 w grudniu.

Nowe rejestracje w domenie .pl

Liczba rejestracji nazw domeny .pl 

Średnia dzienna liczba rejestracji, Q4 2020
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Abonenci w Rejestrze domeny .pl
W Rejestrze domeny .pl na koniec czwartego kwartału 2020 roku figurowało 1 095 122 
unikalnych abonentów, spośród których 35,46% stanowiły osoby fizyczne, a 64,54% 
organizacje. W porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku liczba abonentów zwiększyła 
się o 6 069.

Abonenci nazw domeny .pl

wykonano 27 572 zmian 
abonenta nazwy domeny .pl

średnio 2,26 nazwy
domeny .pl na abonenta

Liczba wykonanych zmian abonenta 
nazw domeny .pl, Q4 2020

Struktura abonentów nazw domeny .pl, 
Q4 2020

Aktywne w DNS nazwy domeny .pl 
podzielone na typ abonenta, Q4 2020 

Rejestracje nazw domeny .pl podzielone 
na typ abonenta, Q4 2020 
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Lokalizacja abonentów Rejestru domeny .pl

Abonenci nazw domeny .pl

Aktywne w DNS nazwy domeny .pl 
z podziałem na kraj abonenta, Q4 2020

Rejestracje nazw domeny .pl  
z podziałem na kraj abonenta, Q4 2020
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Usługi dodatkowe Rejestru domeny .pl 

DNSSEC
Na koniec grudnia 2020 roku w Rejestrze domeny .pl było 405 361 nazw zabezpieczonych 
protokołem DNSSEC, z czego 47,25% nazw zarejestrowano przed rokiem 2018, 8,03%  
w 2018 roku, 11,21% w 2019 roku, a pozostałe 33,51% w 2020 roku.

Liczba nazw domeny .pl zabezpieczonych DNSSEC
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Usługi dodatkowe Rejestru domeny .pl 

IDN
W Rejestrze domeny .pl na koniec czwartego kwartału 2020 w znajdowało się 28 377 
aktywnych w DNS nazw z narodowymi znakami diakrytycznymi (tzw. domen IDN).  
W porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku ich liczba zmniejszyła się o 1,97%. 
Domeny IDN stanowiły 1,15% wszystkich aktywnych nazw domeny .pl.
Od 1 października do 31 grudnia 2020 roku zarejestrowano 2 196 domen IDN. Stanowiły 

one 1,23% wszystkich zarejestrowanych w tym okresie nazw domeny .pl.

Liczba aktywnych w DNS nazw IDN domeny .pl 
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Opcje
W czwartym kwartale 2020 roku zawarto 3 045 umów opcji na rejestrację nazwy domeny .pl,  
a na kolejne trzy lata przedłużono 599 już istniejących umów opcji. 

Liczba zawartych umów w poszczególnych miesiącach wyniosła: 929 w październiku, 1 056  
w listopadzie oraz 1 060 w grudniu. 

W omawianym kwartale 1 298 istniejących umów opcji zakończyło się udostępnieniem nazwy 
domeny .pl do rejestracji. W 75 przypadkach nie doszło do rejestracji z przyczyn leżących 
po stronie wykupującego opcję i nazwy te udostępniono do powszechnej rejestracji. 
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Rejestratorzy nazw domeny .pl

Program Partnerski NASK

Na koniec grudnia 2020 roku w Programie Partnerskim NASK uczestniczyło 215 rejestratorów 
z 25 krajów. 

131 rejestratorów, obsługujących łącznie 67,59% nazw, miało swoją siedzibę w Polsce,  
54 rejestratorów miało siedzibę w innych krajach europejskich i obsługiwało łącznie 20,48% 
nazw w domenie .pl, a 30 rejestratorów miało siedzibę poza Europą i obsługiwało łącznie 11,93% 
nazw domeny .pl.

Podział Partnerów ze względu na ich 
siedzibę, Q4 2020

Podział nazw domeny .pl ze względu 
na siedzibę Partnera, Q4 2020
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Internet 24  /  7

NASK umożliwia rejestrację nazw w ponad stu obsługiwanych przez 
siebie domenach regionalnych. Są to domeny zawierające nazwy 
miejscowości (np. pisz.pl, lezajsk.pl) i krain geograficznych (np. ka-
szuby.pl, mazury.pl). Pełna lista domen regionalnych dostępna jest 
na stronie: https://www.dns.pl/lista_domen_regionalnych. 
Zarówno w ostatnim kwartale, jak i w całym 2020 roku, odnotowa-
liśmy mniejszą liczbę nowych rejestracji i odnowień w domenach 
tego typu, co wskazuje na spadek ich popularności. Warto zatem 
przypomnieć o atutach domen regionalnych.

Cena rejestracji nazwy w domenie regionalnej jest czterokrotnie 
niższa niż w domenie .pl i trzykrotnie niższa niż w domenie funkcjo-
nalnej. Niższe są również opłaty za ich odnowienie na kolejny okres 
rozliczeniowy. Atrakcyjna cena domeny internetowej ma znaczenie 
szczególnie z perspektywy mniejszych lub odłożonych w czasie 
przedsięwzięć realizowanych online. 

Domena regionalna umożliwia podkreślenie lokalnego charakteru 
oferty tworzonej z myślą o określonej grupie odbiorców, np. dla ludzi 
z sąsiedztwa, z danej miejscowości czy regionu. Określony ściśle zasięg 
działania może mieć także znaczenie w większych przedsięwzięciach 
w sieci, w których uwaga odbiorców ma zostać jednoznacznie skie-
rowana na konkretną lokalizację, np. Białowieżę, Podhale, Mazury. 

Domeny regionalne mogą być w prosty i czytelny sposób kojarzone 
w Internecie jako znak rozpoznawczy i marka miasta lub krainy geo-
graficznej. Warto zatem mieć je na uwadze podczas dokonywania 
wyboru nazwy domeny. 
Kolejnym atutem, na który warto zwrócić uwagę, jest różnorodność 
domen regionalnych, a co się z nią wiąże, większa dostępność wol-
nych nazw, niż np. w domenie .pl. To jednak nie powinien być główny 
powód, dla którego warto zainteresować się tymi domenami.

Potrzeba posiadania adresu internetowego kojarzonego także geo-
graficznie staje się oczywista w przypadku promowania lokalnie 
nowych usług lub podejmowanych akcji związanych np. z konkret-
nym miastem. Wartością domeny jest jej unikalność, która daje abo-
nentowi narzędzie cyfrowej identyfikacji z konkretnym miastem lub 
regionem. Internauci, szukając produktów i usług, takich jak: „solidny 
hydraulik Katowice”, „dobra wegańska restauracja Suwałki”, zaintere-
sują się ofertą firm działających lokalnie, geograficznie bliskim, czyli 
w tym przypadku z adresem w domenie katowice.pl lub suwalki.pl. 
W podobny sposób, czyli szukając lokalnie, klienci znajdą wyroby 
regionalne np. z Podhala lub Kaszub, jeśli lokalni twórcy skorzystają 
z rejestracji w domenach podhale.pl lub kaszuby.pl. 
Oferując online pod adresem w domenie regionalnej tradycyjne wy-
roby rzemieślnicze lub produkty gastronomiczne charakterystyczne 

Jak skorzystać na geograficznej bliskości, czyli o domenach regionalnych 
w Rejestrze domeny .pl.

https://www.dns.pl/lista_domen_regionalnych
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Internet 24  /  7

i dostępne tylko w danym regionie,  można podkreślić w Internecie 
identyfikację z danym miejscem na mapie Polski. Podobnie w przy-
padku promocji danego obszaru, np. w branży turystycznej lub na po-
trzeby aktywności społecznej. Domeny regionalne umożliwiają za-
chowanie elementu identyfikacji abonenta z rzeczywistym miejscem 
i mogą stanowić impuls do wzmocnienia wizerunkowej komunikacji. 
Rejestracja nazwy w domenie regionalnej daje możliwość przenie-
sienia w cyfrowy świat rzeczywistej, geograficznej różnorodności 
miejscowości i regionów. 

Działając lokalnie, oferując usługi lub lokalne produkty warto pa-
miętać, że domena regionalna, jako narzędzie cyfrowej identyfikacji, 
może wpłynąć również na zwiększenie zaufania, uwiarygodnie-
nie działalności w konkretnym miejscu. Dzięki rejestracji nazwy 
w domenie regionalnej, wizerunek lokalnych firm lub regionalnych 
przedsięwzięć zyskuje poprzez wzmocnienie przekazu o element 
autentyczności, podkreślenie faktu, że będąc geograficznie blisko, 
odpowiedzą na konkretne, związane z danym miastem lub gminą po-
trzeby. Wskazanie poprzez domenę na lokalny charakter aktywności 
stanowi dobry wybór np. dla dziennikarzy i blogerów zajmujących 
się lokalnymi sprawami danej społeczności.

Domena regionalna może być wreszcie traktowana jako inwestycja 
w cyfrową przyszłość. Planując uruchomienie działalności sklepu 
online lub innego przedsięwzięcia warto już na wczesnym etapie 
poświęcić uwagę na przygotowanie listy nazw domen, które będą 

internetowymi wizytówkami abonenta w sie-
ci. Podobnie, mając na celu ochronę swojej 
marki w Internecie, wśród innych kroków 
zapobiegających ewentualnym kłopotom 
na gruncie działań nieuczciwej konkurencji, warto zarejestrować 
ważne dla nas nazwy także w domenach regionalnych. Nawet z per-
spektywy już prowadzonego e-biznesu lub innej aktywności online, 
nigdy nie jest za późno na sprawdzenie dostępności nazw w dome-
nach regionalnych i rejestrację takich, które klienci najlepiej kojarzą 
z prowadzoną działalnością. 

Ze względu na trwającą pandemię, bardziej niż kiedykolwiek wcze-
śniej od chwili upowszechnienia się Internetu, ważna stała się umie-
jętność korzystania z jego potencjału jako narzędzia do komunikacji 
z klientami oraz prezentacji i rozwijania oferty. Wiele firm dzięki 
temu utrzymało się lub nawet rozwija online swoją dotychczasową 
działalność. Warto pomyśleć o rejestracji nazw w domenach regio-
nalnych, jako o szansie na zdobycie uwagi odbiorców będących bli-
sko, „w zasięgu ręki”, szczególnie w dobie ograniczonych możliwości 
wchodzenia na nowe rynki, utrudnień w nawiązywaniu i wzmacnianiu 
relacji z nowymi klientami. 
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