
REJESTRACJA DOMENY 

Jak zarejestrować domenę ? 
 

1. Należy wymyślić unikalną nazwę. 
• Maksymalna liczba znaków w nazwie domeny wynosi 63. 
• Idealna domena powinna zawierać od 3 do 12 znaków 
• Nazwa powinna kojarzyć się z prowadzoną działalnością i być łatwa do zapamiętania i 

zapisania 
• W przypadku sytuacji, kiedy nasza oferta opiera się na jednym produkcie/usłudze 

można umieścić „słowo klucz” w nazwie. Klient wpisując poszukiwaną frazę może łatwiej 
na nas trafić. 
  

2. Następnie już wymyśloną nazwę wpisujemy we wskazanym polu u wybranego przez Ciebie 
rejestratora.  

 
• W przypadku, kiedy podana nazwa jest już zajęta, dostaniesz informację zwrotną. 

 

 
3. W kolejnym kroku otrzymasz propozycje domen.  

 
• Warto zastanowić się nad wyborem rozszerzenia powiązanego z rodzajem działalności, 

którą prowadzimy. Istnieje wiele nowoczesnych rozszerzeń typu „.pro” „.online” „.shop”, 
możesz rozważyć skorzystanie z nich. 
 
Poniżej zaprezentowane zostały przykładowe rozszerzenia: 
 narodowe: .pl, .de, .fr, co.uk. 
 funkcjonalne: .com.pl, .info.pl, .net.pl, .edu.pl 
 regionalne: .waw.pl, krakow.pl, .bydgoszcz.pl 
 globalne: .com, .net, .org 
 

4. Wybierz interesujący Cię plan rozliczeniowy u wybranego przez Ciebie rejestratora. 
 

 



Masz już zarejestrowaną doMenę – 

zapoznaj się z dalszyMi krokaMi 
 

 

1. Wix nie obsługuje rozszerzeń DNSSEC ani serwerów proxy DNS, takich jak Cloudflare. Aby 
umożliwić propagację DNS, upewnij się, że te opcje nie są włączone na koncie u rejestratora Twojej 
domeny. 
 

2. Prześlij domenę do Eksperta T-Mobile na adres strona.internetowa@t-mobile.pl. Ekspert T-Mobile 
podłączy ją do Twojej Strony. UWAGA! Domenę należy przesłać używając adresu e-mail, podanego 
przy zakupie usługi. 

 
3. Następnie Ekspert T-Mobile podeśle Ci rekordy serwerów nazw. Zaktualizuj ustawienia rekordów 

serwerów nazw domeny na koncie u rejestratora Twojej domeny. Jak to zrobić? 
 

✓ Znajdź stronę ustawień domeny w panelu u rejestratora Twojej domeny. 
✓ Znajdź swoją domenę i przejdź do panelu ustawień. 
✓ W ustawieniach domeny znajdź obszar, gdzie zarządzasz rekordami serwerów nazw lub je 

edytujesz. 
✓ Na stronie rejestratora domeny zastąp obecne rekordy serwerów nazw, rekordami, które 

otrzymasz od Eksperta T-Mobile.  Przykładowy rekord NS wygląda następująco -  ns1.wixdns.net   
✓ Jeśli masz problemy z aktualizacją serwerów nazw, skontaktuj się z rejestratorem domeny, aby 

uzyskać pomoc. W treści wiadomości powinno znaleźć się: 
 Nazwa posiadanej domeny 
 Prośba o przyłączenie domeny do serwerów nazw Wix 
 Informacja jakie rekordy NS, będziemy dodawać – np. ns1.wixdns.net   

 
 

4. Po ukończeniu procesu podmiany rekordów, strona w przeciągu 48 godzin powinna zostać 
zaktualizowana i być widoczna w wyszukiwarce. 

 

 

 
 

https://support.wix.com/en/article/request-adding-dnssec-to-wix-sites
https://support.wix.com/en/article/request-cloudflare-support

