
   

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 11 kwietnia 2012 r. 

 

NASK ostrzega przed naciągaczami domenowymi 

Eksperci z NASK, instytutu badawczego prowadzącego rejestr domeny .pl, ostrzegają abonentów 

nazw domenowych przed nieetycznymi praktykami firm, które wykorzystując presję czasu oraz 

niewiedzę właścicieli stron WWW, oferują im zabezpieczenie przed rejestracją przez kogoś innego 

podobnej nazwy domeny, ale z innym rozszerzeniem. 

 

Zjawisko to w wielu krajach znane jest już od dłuższego czasu. Jak stwierdzają specjaliści z NASK, 

obecnie narasta ono również i w Polsce. Jaki jest schemat działania? Z abonentem telefonicznie 

kontaktuje się osoba, która oferuje rejestrację nazwy domeny podobnej do tej, którą posługuje się 

abonent. Według dzwoniącego, ma to uchronić przed rejestracją tej nazwy przez kogoś innego. 

Decyzja o rejestracji musi być podjęta bardzo szybko, a następnie przez telefon zawierana jest 

umowa.  

Podobna oferta może zostać przesłana drogą mailową. Z abonentem kontaktuje się firma, która 

twierdzi, że inny podmiot jest zainteresowany rejestracją nazw, niekiedy różniących się od jego 

nazwy domeny tylko rozszerzeniem. Jednocześnie abonent dowiaduje się, że rejestracja 

przedmiotowych nazw została chwilowo wstrzymana. Jeżeli jednak nie skorzysta ze złożonej oferty, 

wówczas inny podmiot wejdzie w ich posiadanie.  

Aby zwiększyć wiarygodność, naciągacze w wielu przypadkach podszywają się pod urzędników lub 

podają za przedstawicieli firmy o profesjonalnie brzmiącej nazwie (np. Biuro Rejestracji Domen). 

Mogą także zarezerwować nazwę domeny z wybranymi rozszerzeniami na okres 14 dni, aby stworzyć 

pozory, że ktoś faktycznie interesuje się konkretną nazwą domeny. Działając pod presją i bojąc się 

nieuczciwej konkurencji, abonent często decyduje się na zawarcie umowy i zapłacenie wymaganej, 

często wygórowanej kwoty.  

Zdaniem specjalistów z NASK takie działania są naganne z punktu widzenia etyki biznesu i mogą 

prowadzić do naruszenia prawa. Firmy, organizacje czy znane osobistości, których dotknęło  

to zjawisko mogą czuć się oszukani, aczkolwiek ciężko jest udowodnić, że strona trzecia rzeczywiście 

nie była zainteresowana daną nazwą domeny. Decyzja o rejestracji nazwy domeny powinna być 

podejmowana w sposób przemyślany, a samej rejestracji można dokonać bezpośrednio w NASK lub 

za pośrednictwem jednego z Partnerów NASK, po uprzednim zapoznaniu się  

z warunkami, na jakich umowa jest zawierana. 

O NASK 

NASK jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem badań 
naukowych jest opracowywanie rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci 
teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące 
biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Kluczowym polem aktywności NASK są 
działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające 



   

 

bezpieczeństwo sieci zajmuje się zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team). Jako operator 
telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, 
biznesowych, administracji i nauki (m.in. ARAKIS - system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w sieci). NASK 
prowadzi także rejestr domeny .pl. Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa 
informacyjnego. W Akademii NASK prowadzone są unikatowe szkolenia dla firm i instytucji ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT. Od lat realizowany jest program Komisji Europejskiej Safer 
Internet promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. 
W ramach programu funkcjonuje Dyżurnet.pl, punkt kontaktowy, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące 
nielegalnych treści w Internecie. 
 
Kontakt dla mediów: 
NASK: 
Radosław Musiał 
Dział PR i Marketingu  
e-mail: radoslaw.musial@nask.pl 
tel.: (48) 608 618 229 
 
United PR: 
Krzysztof Węgier 
Senior Account Manager 
e-mail: k.wegier@unitedpr.pl 
tel.: (48) 663 111 217 
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